DSM ontwikkelt onze achtertuin en iedereen
vindt daar iets van maar …..
Wat vinden wij eigenlijk?
Betreft: Standpunt formuleren gebiedsontwikkeling Graetheide door DSM
DSM is voornemens het gebied ten zuiden aangrenzend aan onze straat, opnieuw in te
richten. Dit willen zij doen door landbouw, natuur, recreatie in combinatie met opwekking van
zonne-energie. Dit doel heeft veel raakvlakken met alle thema’s die wij binnen Baeter
Buurten gekozen hebben. Deze ontwikkelingen zijn voor ons dan ook zeer interessant. DSM
heeft Baeter Buurten uitgenodigd om samen met de wijkraden van de omliggende dorpen,
de pachtende agrariërs, IVN, Graetheide Comité, gemeente en provincie, in een
ontwerpatelier, samen met aanwezige landschapsarchitecten, een schetsontwerp te maken
voor de inrichting van het gebied. Tijden de Baeter Buurten bijeenkomst op 8 januari hebben
alle aanwezige buurtbewoners punten opgeschreven die wij belangrijk vonden om mee te
nemen in het ontwerpvoorstel van DSM. Zo stond voor ons het belang van natuur en de
broodwinning van de agrariërs voorop. Tevens kan de herinrichting gevolgen hebben voor de
verkeersbestemming en dus de verkeersinrichting van onze straat. Deze punten hebben wij
aangedragen. De bereidheid en openheid waarin DSM dit project aanpakt heeft ons
aangenaam verrast.
Vorige week konden wij allemaal in de krant lezen dat er bezwaar is tegen de ontwikkeling
van het gebied. Dat verbaast ons te meer omdat er ons, als directe betrokkenen, door
niemand iets is gevraagd. Maar wat vinden wij dan? Wat is ons standpunt?
In een werksessie zullen wij ons eigen onafhankelijk standpunt formuleren. Hiermee hebben
wij een stem die wij kunnen laten horen.

Kom op 11 juni naar het Heihöfke op de Graetheide en praat mee!
(Moderator Richard Coenen)
19:00 Buurthuis open, koffie
19:15 Introductie DSM, wat is de bedoeling? (Mevr. Vandenbosch, projectleider DSM)
19:30 Start werksessie (alleen voor bewoners Graetheide)
• Wij maken de balans op. Welke duurzame waarden levert het gebied ons nu en
welke duurzame waarden hebben landbouw, recreatie, natuur en zonne-energie
voor ons?
• Formuleren standpunt, wat vinden wij belangrijk?
• Vervolgstappen bespreken. Delen standpunt met DSM, wijkraden en Gemeente?
20:30 Einde
Wij geven onze buurt één stem en bepalen samen de toekomst!

