Uitnodiging
Donderdag 2 oktober 2014
Geachte leden,
Mede namens het bestuur van NCLG Achterhoek (netwerk club landelijk
gebied Achterhoek) nodigen wij, Chris Geurink en Koen Nieuwenhuis, u
van harte uit, voor onze netwerkbijeenkomst op donderdag 2 oktober
aanstaande. (Paardensportcentrum Diekshuus, Ulftseweg 4A, 7081 AA
Gendringen)
De agenda luidt als volgt:
15.30-16.00

Ontvangst op de Kinderboerderij bij het
Paardensportcentrum “het Diekshuus” te Gendringen,
Ulftseweg 4A.
www.diekshuus.nl
Het Diekshuus ligt aan de rand van natuurgebied
Engbergen. Naast de Paardenmanege is een kinderboerderij gebouwd en zijn er prachtige ruiter-,
wandel- en fietspaden aangelegd rond Engbergen.

16.00-16.10

Welkom en bestuurszaken door Dhr. mr.H.S. Kleinburink

16.10-16.25

Website presentatie door Dhr. M. Hendrix van
www.supersnelonline.nl

16.25-16.45

Dhr. R. Krabben namens de gemeente Oude IJsselstreek
betrokken bij het project Engbergen geeft uitleg over
de herontwikkeling van, en rond het gebied Engbergen.
Hij zal in gaan op de aanleiding, het proces,
uitvoering en succesfactoren. Het resultaat na 10 jaar
gebiedsproces.

16.45-17.00

Dhr. N. Kock en mevr. L. Kock eigenaren van paardensportcentrum “het Diekshuus” zullen uitleg geven over
hun particuliere initiatief, dat in samenwerking met
de gemeente Oude IJsselstreek prachtig geïntegreerd is
in het project Engbergen.

17.00-17.10

Pauze

17.10-17.20

Dhr. ing. R. Klein Gunnewiek van Makelaarskantoor
Wormgoor zal toelichting geven over zijn rol als
makelaar en op de verplaatsing van een tweetal
bedrijven in het kader van het project Engbergen.

17.20-17.30

Dhr. mr.H.S. Kleinburink van Tap en van Hoff notarissen
gaat in op het instrument kavelruil, de rol van de
notaris in een kavelruil en bij de kavelruil EngbergenVoorst in het bijzonder.

17.30-17.50

Discussie:“Welke rol,kunnen leden van NCLG Achterhoek
spelen bij een volgende aanvraag over herontwikkeling
van landelijk gebied?”

18.00

Ontvangst bij Café-Restaurant Jan ter Voert te
Megchelen, Oranjeplein 1.
Hier staat voor ons een heerlijk buffet klaar!

19.30
.

Afsluiting

Opgeven/Afmelden:
Graag verneemt de secretaris uiterlijk maandag 29 september 17:00
of je deelneemt aan deze bijeenkomst. Laat ook even weten indien je
verhinderd bent. Je kunt je reactie richten aan
secretaris@netwerkclubachterhoek.nl
Volgende bijeenkomst:
voorjaarsbijeenkomst 23 april 2015

Met vriendelijke groet,
Amadé Holkenborg

