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Voorwoord

In oktober 2018 heb ik Lucas
Reijmer opgevolgd als adviseur
ruimtelijke kwaliteit voor de
gemeente Berkelland.
Voor mij is adviseren over
bouwplannen niet nieuw.
Naast mijn beroepspraktijk
als architect ben ik
adviseur in verschillende
beroepscommissies.

Steeds vaker wordt bij
planbeoordelingen gebruik
gemaakt van het vooroverleg. Ik
ervaar deze directe dialoog met
initiatiefnemers als stimulerend.
Deze participatieve advisering
sluit ook aan op de Omgevingswet
die begin 2021 in werking treedt.
Hierbij presenteer ik, namens de
commissie ruimtelijke kwaliteit,
het jaarverslag van 2018.
De gemeente en de commissie zijn
immers verplicht om zich daarover
te verantwoorden. Dit verslag
blikt niet alleen terug maar kijkt
ook vooruit. Dit vanwege actuele
vraagstukken en ontwikkelingen
die de moeite waard zijn om de
aandacht op te vestigen.
In dit jaarverslag valt u waarschijnlijk de speciale gouden kleur
op. Dit is geen toeval maar heeft direct te maken met het
100-jarig jubileum van onze organisatie, Gelders Genootschap.
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Wat anders is dan de
beroepspraktijk is dat ik aan ‘de
andere kant’ van de tafel zit; ik
motiveer geen eigen plannen
maar adviseer over plannen van
anderen vanuit het beleid van
Berkelland.
Het adviseur zijn is een
aantrekkelijke en gevarieerde
rol waarin ik de praktijkervaring
goed kan inzetten.
Er komt een keur aan plannen
voorbij, van dakkapel
tot bedrijfspand, van
nieuwbouwwoning tot brug over
de Berkel.
Maar ook nieuwe vraagstukken
als de landschappelijke
inpassing van zonnevelden of de
impact van zonnepanelen in het
beschermde dorpsgezicht van
Gelselaar.

Bouwen in het buitengebied

Van rentmeesterswoning naar
Saksische boerderij
1 | Rentmeesterswoning, afgekeurd bouwplan

2 | Wenselijk architectuurbeeld in het buitengebied
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3 | Tekening goedgekeurd bouwplan

Begin 2019 is in het vooroverleg het plan voor een vrijstaande woning
met bijgebouw in het buitengebied van Geesteren besproken. Het is
gebruikelijk om voor plannen in het buitengebied een eerste toetsing
samen met de stedenbouwkundige te doen. Uit de toetsing bleek
het plan niet te voldoen; de positionering en de architectuur van de
nieuwbouw voldeed niet en de landschappelijke inpassing sloot
onvoldoende aan bij de karakteristieken van de locatie. Het formele
architectuurbeeld, met haar symmetrische opzet en uitstraling van
rentmeesterwoning behorende bij een herenboerderij, werd als niet
passend binnen het gemeentelijke beleid beoordeeld. Wanneer een
ontwerp compleet en zorgvuldig is uitgewerkt en met enthousiasme is
toegelicht, vergt het geven van een negatief advies diplomatie.

De verwachting van initiatiefnemers is vaak hoog en de teleurstelling is dan ook groot wanneer hun droomhuis’ niet als passend wordt
beoordeeld. Vanuit een ‘Nee, tenzij houding’ zijn dan ook de criteria
voor de locatie en de architectuur uiteengezet en is er meegedacht
over het architectuurbeeld. Het herziene plan voldeed aan de criteria
en is dan ook goedgekeurd. De reactie van de toekomstige bewoners
was een onverwachte. “Het was even wennen, maar we zijn eigenlijk
heel blij met de eerste afwijzing. We gaan nu een huis bouwen waarop
we echt verliefd zijn geworden!”.
Ontwerp
Wegdam bouw- en ontwerpbureau

Ruimtelijke Kwaliteit in Berkelland
een blik op de toekomst schetsen.
Ons fysieke domein draagt dan ook bij aan
wie we zijn, waar we vandaan komen en geeft
richting aan waar we naar toe willen.
Berkelland nooit ‘klaar’ of ‘af’
Door de tijd heen is onze leefomgeving aan
verandering (politie, sociaal, economisch)
onderhevig. Vraagstukken als krimp en groei,
vrijkomende en of dubbele bewoning van
agrarische bebouwing (VAB) in het buitengebied en energie opwekking en- transitie
zijn maatschappelijke kwesties die op dit
moment in Berkelland actueel zijn en geleidelijk aan invloed hebben op het huidige
dorps- of stadsgezicht of buitengebied.
Onze leefomgeving is daarom eigenlijk nooit
‘klaar’ of ‘af’ maar is te alle tijden onderhevig
aan veranderlijkheid.
Wie heeft de sleutels
Veranderingen in de leefomgeving hebben
veelal ook impact op de wijze van het tot
stand komen ervan; hoe veranderingen worden geregisseerd of gestuurd en wie daarbij
betrokken worden of zijn.
Binnen de Omgevingswet (2021) worden
nieuwe instrumenten (omgevingsplan en

-visie) aangereikt. Hierbij is de verwachting
dat bestuurlijke rollen en afwegingen een
sterkere focus krijgen op de ‘bedoeling’ en
minder op gedetailleerde kaders. Rollen en
afwegingen zijn gericht op een duidelijke
omschrijving van het proces en inhoud.
De aanstaande Omgevingswet wil daarbij
verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen, duurzame projecten stimuleren en
lokale overheden meer ruimte geven om het
eigen omgevingsbeleid beter af te kunnen
stemmen op de eigen behoeften en doelstellingen. Ook wil de wet meer ruimte geven aan
ideeën van actieve burgers. Dit heeft invloed
op de sturingsmiddelen (beleid en regelgeving) en de rol van de gemeente; minder
sturend maar meer gericht op regisseren,
participatie, samenwerken, stimuleren en
belonen van ideeën en initiatieven. Wat daarin onveranderlijk blijft is dat inpassing ervan
maar ook afstemming op bestaand beleid (op
alle schaalniveaus) een gemeentelijke aangelegenheid blijft. Zij blijft verantwoordelijk
voor een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving. De gemeente behoudt daarmee dan
ook de ‘sleutels’ en blijft ‘bewaker’ van de
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Altijd omgeven door ruimte
We zijn overal en altijd omgeven door ruimte.
We zijn omgeven met een zo vanzelfsprekend ‘’iets” dat we er vaak niet bij stil staan of
het heel bewust ervaren. Dat iets, de ruimte
waarin we dagelijks verblijven, is meestal
bedacht en ontworpen.
Of het nu om een gebouw, een plein, een
dorpssteeg of een agrarisch buitengebied
gaat, we borduren voort op dat wat al lang
geleden is bedacht en ontstaan. Het zijn onze
vaders en moeders, grootouders en overgrootouders die hebben bijgedragen aan de
kenmerken en hoedanigheid van onze leefomgeving. Ook planologen, stedenbouwers
en architecten hebben vanuit vakkundigheid
en maatschappelijke visie, ontworpen, geordend en gestructureerd en aan ons fysieke
domein bijgedragen. Of het nu een bewuste
of onbewuste ervaring is, we verblijven in
een gezamenlijk fysiek domein. Dit domein
roept emoties op, ze stemt tot verwondering,
roept nieuwsgierigheid of een herinnering op
en verleit soms tot een langduriger verblijf.
Een ervaring van een plek, plaats of ruimte,
een ‘sense of place,’ kan niet alleen emoties
oproepen maar geeft ook informatie over een
gekoesterd of turbulent verleden en kan ook

“Hoe verschillend de aspecten van
ruimtelijke kwaliteit ook zijn het
totaal is een synthese van alles wat
betrekking heeft op het
functioneren, de beleving en de
betekenis als geheel.”

Gemeentelijke adviescommissie
opnieuw benoemen
Uitgangspunt is dat bij nieuwe initiatieven
telkens een afweging dient plaats te vinden
in hoeverre deze bijdragen aan een ‘goede
omgevingskwaliteit’. Om deze afweging te
kunnen maken, voorziet de Omgevingswet
in de instelling van een gemeentelijke adviescommissie. Deze dient opnieuw te worden
benoemd en is dan feitelijk de opvolger van
de bestaande CRK (commissie ruimtelijke
kwaliteit) die tevens functioneert als Commissie Erfgoed / Monumentencommissie.
Samen doen
Maar hoe behoud, versterk, verbeter en
stimuleer je ruimtelijke kwaliteiten van de
leefomgeving als geheel? En hoe doe je dat
‘samen’. Het antwoord is even gemakkelijk

De commissie ruimtelijke kwaliteit draagt
vanuit deskundigheid, lokale betrokkenheid
en onafhankelijkheid bij aan de ruimtelijke
kwaliteit van Berkelland. ‘Samen doen’
is daarbij een vanzelfsprekendheid. We
benaderen architectonische en ruimtelijke
vraagstukken integraal en doen dat vanuit
een open houding. Want spreken we over
ruimtelijke kwaliteit, dan gaat over de beoordeling en samenhang tussen cultuurhistorie,
landschap, stedenbouw en/of architectuur.
Of het nu gaat om advies voor het wijzigen
van een rijks- of gemeentelijk monument, de
landschappelijke inpassing van een zonneakker of het formuleren van aanvullend
beleid voor PV panelen in een beschermend
dorpsgezicht, de commissie is gericht op het
behouden, stimuleren en versterken van deze
ruimtelijke kwaliteit.
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leefomgeving en daarmee ook de ruimtelijke
kwaliteit. Welke ambities daarbij leidend zijn
bepaalt de gemeenteraad van Berkelland,
zij zal ook leidend zijn in afwegingen op het
niveau van vergunningverlening.

als complex: gemakkelijk omdat burgers/
bedrijven in toenemende mate actief betrokken willen zijn en willen bijdragen. Complex
omdat de sturingsmiddelen (wetgeving,
communicatie en prikkels in de vorm van bijvoorbeeld subsidie) een meer integrale visie
en aanpak behoeven om ruimtelijke kwaliteit
te behouden, stimuleren en versterken.

Beschermd dorpsgezicht en duurzaamheid

Criteria voor opwekkende daken
in Gelselaar
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Met enige regelmaat zijn in het vooroverleg verzoeken ingediend voor
het aanbrengen van zonnepanelen op het dak in het beschermde
dorpsgezicht van Gelselaar. Een dilemma, want criteria voor duurzame
opwekking zijn niet verwoord in de beschrijving van de rijksbeschermde status. Binnen de gemeente leefde al langer het idee om beleid te
formuleren om dorpsbewoners mogelijkheden te bieden om ook een
bijdrage te leveren aan energieopwekking.
Vanuit de kenmerkende ontwikkelingsgeschiedenis, de waarden,
silhouetwerking en specifieke gebouwen is door het Gelders Genootschap een notitie welstandsbeleid opgesteld.
Vanuit deelgebieden, thematische- en algemene criteria is aangegeven waar plaatsing mogelijk is zonder dat dit afbreuk doet aan de

rijksbeschermde waarden. Met deze nieuwe toetsingscriteria wordt
duidelijkheid verschaft voor aanvragers en wordt het vergunningstraject verkort.

Werkwijze
adviseurs, met expertise van landschap,
stedenbouw, ecologie, en duurzaamheid,
komt eens per maand bijeen of wanneer dit
wenselijk wordt geacht.
Er zijn in het afgelopen jaar geen plannen
voorgelegd aan deze grote commissie.

Wijze van advisering
Het grootste deel van de bouwplannen
wordt onder mandaat van de commissie door de adviseur ruimtelijke kwaliteit,
gemeentelijke vergunningsverlener/secretaris en burgerlid afgehandeld.
Bij initiatieven die een gemeentelijk-of
rijksmonument betreffen schuift adviseur
erfgoed van het Gelders Genootschap aan.
Grootschalige of complexe ontwikkelingen
worden besproken in de ‘grote’ commissie.
Deze commissie, bestaande uit externe

Persoonlijke terugblik, burgerlid
Hoewel oorspronkelijk afkomstig uit de hoek
van erfgoed en cultuurhistorie, blijkt in de
praktijk dat een burgerlid ook in bredere zin
een positieve rol kan spelen: een medeburger is net iets anders dan een deskundige
overheidsdienaar. Dat werd de laatste
zeven jaren zo ervaren en ook bij de wisseling van “Genootschapsarchitecten” blijkt
dat de eigen rol van het burgerlid goed is te
continueren.
Een mooi voorbeeld was/is de herbestemming van de rioolwaterzuivering in Neede
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Frits Oostrik, Burgerlid

Attitude
De werkwijze van de adviseur ruimtelijke
kwaliteit en de erfgoedadviseur is altijd
gebaseerd op een positieve grondhouding.
Bij bouwplannen die als onvoldoende passend worden beschouwd word een ‘Ja-mits’
of ‘Nee-tenzij’ mentaliteit betracht.

en in wat algemenere zin de adviezen rondom de inpassing van zonnepanelen.

Aanvullend beleid en duurzame energieopwekking

Zonnevelden

2 | Landschappelijke inpassing ruilverkavelingsweg Neede

De gemeente Berkelland werkt sinds februari 2018 met de beleidsnotitie ‘Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking (RODE
beleid) Berkelland’. Deze beleidsnotitie heeft tot doel om duurzame
energieopwekking beter mogelijk te maken (randvoorwaarden) en
is gericht op behoud van aanwezige ruimtelijke- en landschappelijke
kwaliteiten. In de afgelopen maanden is een aantal grootschalige zonnevelden aan de mandaatcommissie voorgelegd.
Bij een eerste advisering ervan is gebleken dat een integrale benadering van aspecten als de visuele impact, de landschappelijke- en
ecologische (verbeter-) kansen, maar ook helderheid in planning en
inhoudelijke eisen een betere inbedding in het toetsingskader van dit
RODE beleid behoefden. Op initiatief van de gemeente is hiervoor

aanvullend beleid geformuleerd. De commissie heeft bij deze integrale benadering een verbindende en aanjagende rol gespeeld.
De goede samenwerking en open dialoog met de projectmanagers
van beleid en groen heeft er toe geleid dat binnen de procedurele
eisen en planning de welstandsadvisering is verankerd en daarmee
ook de ruimtelijke kwaliteit is geborgd.

Berkelland

Jaarverslag 2018

1 | Referentiebeeld gecombineerd grondgebruik

Ontwerp
Kronos Solar Projects GmbH

Erfgoed transformaties

Projecten erfgoed
1 | Kijkdijk 14a, Eibergen

Herbestemming van erfgoed is van alle tijden en levert een belangrijke
bijdrage aan een betekenisvolle leefomgeving met aandacht voor ons
verleden en identiteit. Een succesvol voorbeeld is de transformatie
van kasteel Ruurlo van gemeentehuis tot museum. Dit betekende niet
alleen een nieuwe impuls voor het kasteel maar ook voor de omgeving, waaronder het dorp. Komende jaren zal naar verwachting de
herbestemming en transformatie van erfgoed verder toenemen door
het vrijkomen van kerken en het beëindigen van agrarische bedrijven.
De commissie is dan ook verheugd dat de gemeente onderzoekt om
cultuurhistorisch waardevol agrarisch erfgoed te behouden door de
mogelijkheden voor bewoning te verruimen. In de bouwplanadvisering zal duurzaamheid een belangrijk aspect worden. Om monumen-
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“HERBESTEMMING VAN
ERFGOED IS VAN ALLE TIJDEN
EN LEVERT EEN BELANGRIJKE
BIJDRAGE AAN EEN
BETEKENISVOLLE LEEFOMGEVING MET AANDACHT
VOOR ONS VERLEDEN
EN IDENTITEIT.”
ten eigenaren te helpen bij een verantwoorde verduurzaming die recht
doet aan de monumentale status, heeft het Gelders Genootschap
samen met Huis en Erfgoed Collectief een tool ontwikkeld, de zogeheten ‘Energiescan’. Het verdient dan ook aanbeveling om monumenteigenaren te stimuleren en te laten bijdragen aan de Berkelland
ambitie om in 2030 honderd procent duurzame energie op te wekken.

Samenstelling

2018

Commissie

In cijfers
Op 1 oktober eindigde de zittingstermijn voor een aantal leden:
Voorzitter
G.C.M. van Elk
Adviseur ruimtelijke kwaliteit
ir. L.P.M. Reijmer
Stedenbouwkundige
ir. P. Koelewijn
Landschapsarchitect
ir. J. Nakken

−− Onder mandaat zijn er in 2018 562 plannen getoetst aan het welstandsbeleid.
−− In 2017 lag dit aantal nog op 361 plannen;
dit is een toename van 201 plannen ofwel
bijna 28%.
−− Van deze plannen zijn er 418 ter plekke
van een positief advies voorzien.
−− Voor 144 plannen was een herhaling
nodig.

Ron König

Roger Crols

Paul Staats

Nicolette Huibrechtse

Ab Hans

Mireille Langendijk
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Vanaf 1 oktober was de samenstelling
als volgt:
Voorzitter
R. (Ron) König
Adviseur omgevingskwaliteit
N. (Nicolette) Huibrechtse MArch.
Adviseur erfgoed
drs. R.J.C. (Roger) Crols
Architect
A. (Ab) Hans Arch. AvB
Stedenbouwkundige
ing. P. (Paul) Staats
Adviseur duurzaamheid
ir. M. (Mireille) Langendijk
Burgerlid
F. (Frits) Oostrik
Ambtelijke ondersteuning gemeente
E. (Erna) Bullée

Herbestemming

Huis voor verbinding
1 | Reconstructie verdwenen serre

2 | Achterzijde villa met uitbreiding
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Ontwerp
impressie
voorgevel

d.d. 07-12-2018

L&O Architecten
Herbestemming Villa Smits

Grotestraat 30 Eibergen
Een van de nieuwste herbestemmingsprojecten
betreft de restauratie
en herbestemming van het rijksmounument villa Smits in Eibergen De
woning heeft in het rijke interieur o.a. zeldzame geschilderde Jugendstildecoraties. In latere jaren diende de villa als gemeentehuis. In deze
periode werd naast en achter de villa een uitbreiding gerealiseerd in
de voormalige tuin van de villa. De uitbreiding is inmiddels gesloopt,
waardoor de villa weer vrij ligt en er weer een relatie is ontstaan met
het achterliggende park ‘De Maat’ en de Berkel. Het is de bedoeling
dat de villa een ‘Huis voor Verbinding’ wordt. In een aantal vooroverleggen is actief van gedachten gewisseld met L&O architecten en
opdrachtgever Nywerf B.V. over de uitgangspunten om te komen
tot een plan dat enerzijds recht doet aan sluitende exploitatie en

anderzijds aan de aanwezige cultuurhistorische waarden. De commissie heeft daarin geadviseerd om een bouwhistorisch onderzoek
uit te laten voeren als leidraad en vertrekpunt in de planvorming. Dit
onderzoek heeft bijgedragen aan een beter inzicht in de aanwezige
kwaliteiten. In verschillende fasen is vervolgens, in samenwerking met
de adviseurs van de gemeente en de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, een passend plan ontstaan. De verdwenen serre aan de
linkerzijgevel wordt gereconstrueerd en aan de achterzijde worden
een serre en terras toegevoegd die recht doen aan de asymmetrische
gevelindeling en het schilderachtige karakter van de villa. In de advisering is ook aandacht gevraagd voor de omgeving en de wijze waarop
hiermee een optimale verbinding kan worden gelegd.

Wederopbouw

Vleermuizen in het riool,
een unieke burgerparticipatie
2 | Perspectivistische impressie

Twee vrijwilligersorganisaties hebben de handen ineengeslagen om
een uniek natuurpark te ontwikkelen op het terrein van de voormalige waterzuivering in Neede. Tot voor kort stond dit terrein, inclusief
bebouwing, op de nominatie om te worden gesloopt. In de commissie is positief geadviseerd over de aanwijzing van dit bijzondere,
uit de wederopbouwjaren daterende, rioolwaterzuiveringscomplex
als gemeentelijk monument. Het betreft hier namelijk een van de
eerste gemeentelijke monumenten uit de naoorlogse periode in de
gemeente Berkeland. Het complex heeft dan ook een hoge zeldzaamheidswaarde. Veel van dergelijke utilitaire complexen zijn inmiddels
gesloopt of staan op de nominatie om te worden gesloopt. Bijzonder
is dan ook dat met De Kronenkamp, onder leiding van bevlogen en

bezielende bestuurders, een betekenisvolle bijdrage is geleverd aan
behoud én herbestemming van het complex. Een voorbeeldproject
van burgerparticipatie en sociale cohesie dat veel media aandacht
verdient en waar de gemeente Berkelland trots op kan zijn.
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1 | Opname bestaande waterzuivering

Ontwerp
De Kronenkamp

Trends & aanbevelingen
Energiescan

1. Vaker vooroverleg
We merken dat we vaker, in een vroeg stadium, met initiatiefnemers van plannen in
gesprek gaan. In dit stadium ligt er nog veel
open en is het mogelijk om de verschillende
invalshoeken (stedenbouwkundig, landschappelijk en architectonisch) te belichten.
We merken dat het delen van vakkennis en
de gemeentelijke kaders bijdraagt aan een

bredere kijk en afweging van initiatiefnemers.
Dit is een prettige manier van planontwikkeling. Het draagt bij aan het versterken van de
ruimtelijke kwaliteit en de afwikkeling van een
vergunning. Deze wijze van planontwikkeling
is ook in lijn met de Omgevingswet.
2. Koester de erfgoedparels
In 2018 is gestart met een inventarisatie van

3. Erfgoed versterkt toerisme en
economie
Borculo was op 10 augustus 1925 even
wereldnieuws door een verwoestende
cycloon. Nadien is een belangrijk deel van
de stad met inspanning van velen herbouwd
door toentertijd bekende stedenbouwkundigen en architecten. Door latere wijzigingen is
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karakteristieke panden, alsmede een inventarisatie van erfgoed uit de wederopbouwjaren. Deze worden medio 2019 opgeleverd.
Beiden onderzoeken kunnen een belangrijke
bijdrage aan de omgevingskwaliteit leveren
door de aangetroffen waarden te borgen in
het ruimtelijk en cultuurhistorisch beleid. Dat
kan in het bestemmingsplan voor wat betreft
het merendeel van de karakteristieke objecten. In het onderzoek zijn enkele onverwachte
parels aangetroffen die nader onderzoek
verdienen. Na selectie kunnen de belangrijkste objecten geborgd worden door plaatsing
op de gemeentelijke monumentenlijst. Ten
aanzien van de hoogst gewaarde objecten uit
de wederopbouwperiode wordt geadviseerd
deze waarden eveneens nader in kaart te laten
brengen ten behoeve van een aanvulling van
de gemeentelijke monumentenlijst.

Trends & aanbevelingen

4. Energiescan voor monumenten, aantrekkelijk maatwerk voor een duurzame
toekomst
Ook monumenteigenaren willen verduurzamen. Vanuit de vraag naar een verantwoorde
verduurzaming die recht doet aan de monumentale status, heeft het Gelders Genootschap samen met Huis en Erfgoed Collectief
een tool ontwikkeld, de zogeheten ‘Energiescan’. Het doel van de energiescans is dan ook
om eigenaren op weg te helpen om een goede
balans te vinden tussen wensen en eisen op

het gebied van comfort en energiezuinigheid,
maar met behoud van monumentale waarden.
Vertrekpunt hierbij is een bouwhistorische
verkenning en waardenstelling. De monumenten worden daarnaast onderworpen aan
infraroodfotografie en een EPA-berekening.
Op basis hiervan worden vervolgens verbeteringsmaatregelen gezocht, die enerzijds een
gunstige invloed hebben op energieverbruik
en duurzaamheid en anderzijds de monumentale waarden respecteren. Hierbij is ook
de terugverdientijd en de Netto Contante
Waarde van de maatregelen berekend, om zo
de financiële haalbaarheid te toetsen.
De resultaten uit de eerste veertig, afgeronde
energiescans zijn verrassend te noemen. Het
blijkt mogelijk om 80% van de onderzochte
panden naar een label A of B te krijgen, met
behoud van de monumentale waarden en met
terugverdientijden die niet veel verschillen van
niet-monumenten.
Het verdient dan ook aanbeveling om monumenteigenaren te stimuleren en te laten
bijdragen aan de ambitie van Berkelland om
in 2030 honderd procent duurzame energie
op te wekken. Buurgemeenten als Aalten,
Winterswijk en Oost Gelre maken hiervoor
al gebruik van een provinciale subsidie en

kunnen mede daardoor de scans kosteloos
aanbieden.
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dit niet overal meer even goed herkenbaar in
het straatbeeld. Het versterken van de kwaliteiten van de in die jaren tot stand gekomen
bebouwing verdient alle aandacht. Een eerste
stap is het nader in kaart brengen van de nog
zichtbare resultaten van de wederopbouw van
Borculo. Een goede inventarisatie en betere
zichtbaarheid versterken de recente herinrichting van het Cycloonpark en de plaatsing van
een nieuw paviljoen dat in samenspraak met
betrokken bewoners tot stand is gekomen.
Ook het verhaal van het kasteel van Borculo
en het ontsluiten van de restanten hiervan kan
bijdragen aan het aantrekken van toerisme en
economie.

