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Aandacht

10 jaar beekherstel in Apeldoorn: wow!

Op donderdagavond 7 april stond het onderwerp “10 jaar beekherstel” op
de agenda. Maar voor het zover was, werd er donderdagmiddag de

Zoeken naar:
Zoeken

gelegenheid geboden deel te nemen aan een excursie. Hendrieke
Rossingh (gemeente Apeldoorn) en Peter Duteweert (Waterschap Vallei &
Veluwe) namen ons mee langs de Grift. Prachtig om te horen met hoeveel
enthousiasme er gewerkt is aan het bovengronds halen van de Grift en

Nieuwsbrief

hoe er gewerkt wordt aan beekherstel. Mooi om te zien wat men nog van

Voornaam:

plan is te doen. Het komt de leefbaarheid en vergroening/verblauwing van

voornaam

Apeldoorn ten goede!
Beekherstel is een van de pijlers van het Apeldoorns waterplan.
Doelstelling is om ruimte te bieden aan overtollig grondwater, afgekoppeld
regenwater, ecologie, recreatie en natuurontwikkeling. Na 10 jaar
beekherstel is er door gemeente en waterschap een tussenstand
opgemaakt. Op dit moment is 30% van de 40 km gerealiseerd. De
tussenstand werd in de vergadering van de politieke markt besproken.
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achternaam

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

Vanuit de politieke partijen kwam veel lof voor hetgeen tot nu toe bereikt
is en de wens vooral door te gaan.
GroenLinks is blij met én trots op het beekherstel. Het verbetert de

Landelijke Website

leefomgeving voor mens en dier, verbetert ons milieu en draagt bij aan de
identiteit van Apeldoorn én aan mogelijkheden voor recreatie.
Klankbordgroepen (dorps- wijkraden, natuurorganisaties) werken mee aan

Laatste Groenlinks055 Tweets

idee vorming, uitwerking en beheer en educatie. Mooi dat er ook landelijk

groenlinks055

waardering is voor de Apeldoornse aanpak.
Het afkoppelen regenwater is gelukkig een belangrijk thema in het

@groenlinks055

geweldig zijn als Apeldoorn zich hier ook bij aansluit: er zijn al tien steden

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE

ons voorgegaan!

9 uur ago

gemeentelijk rioleringsplan. Dat plan komt overigens over twee weken aan
de orde op de Politieke Markt. Wat GroenLinks betreft mag er veel meer
aandacht besteed worden aan de negatieve e ecten van verstening van
tuinen. Operatie steenbreek is daar een mooi voorbeeld van. Het zou

Dank aan Hendrieke en Peter voor de mooie wandeling en hetgeen ze verteld
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hebben! Helaas geen beekprik of ijsvogeltje gezien.

@groenlinks055

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
24 uur ago
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De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago
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Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
De achterliggende stukken van de bespreking vind je hier. Ook meer
informatie over de projecten vind je hier op de site van Vallei & Veluwe.
Foto’s: Margien de Vries
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