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Beste inwoners van Heelweg en omstreken 

Beste leden van het Heelwegs Belang. 

Heelweg Herdenkt – 6 & 7 mei. 
Oorspronkelijk hadden we het Heelweg Herdenkt evenementen in 2020 gepland als onderdeel van 

het programma "Gelderland Herdenkt - 75 Jaar Vrijheid". 

Door de Corona-pandemie en hebben we de evenementen meerdere keren uitgesteld. We hebben 

eindelijk de data vast kunnen stellen voor Heelweg Herdenkt op 6 en 7 mei 2022. 

Door de Russische inval in de Oekraïne realiseren wij ons extra hoe belangrijk vrijheid voor ons 

allemaal is. 

Met het oog op de oorlog in Oekraïne hebben we overwogen of we Heelweg Herdenkt helemaal 

moeten annuleren. We hebben besloten dat we dat de activiteiten door moeten gaan, terwijl we 

ons heel bewust zijn van de humanitaire ramp in Oekraïne.  

We hebben subsidie ontvangen en inkomsten uit de kaartverkoop voor de activiteit. Als er geld 

overblijft na aftrek van alle kosten, dan wordt dat gedoneerd aan Giro555 voor Oekraïne. 

Er zijn twee evenementen in het Heelweg Herdenkt-programma: 

• Vrijheid Toen en Nu – vrijdag 6 mei, aanvang 19:30 

• Vrijheidsbrunch – zaterdag 7 mei, aanvang 11:00 

Klik op de evenementen voor meer informatie en om online kaarten te kopen (kaarten van 2020 zijn 

nog steeds geldig). 

Inloopbijeenkomst herinrichting Vennebulten-Zwarte Veen  
Dinsdag 22 maart is er een inloopbijeenkomst over de herinrichting van het Zwarte Veen bij de 

Radstake. Deze herinrichting is een onderdeel van het project Aaltense Goor en Zwarte Veen, waarin 

wordt samengewerkt tussen Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost-

Achterhoek, gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek, provincie Gelderland, de 

bewonerswerkgroep en belangenorganisaties op het gebied van natuur en milieu. 

Voor meer informatie over dit project: klik hier. 

De werkzaamheden voor het deelgebied Aaltense Goor zijn in 2020 afgerond. Voor het deelgebied 

Zwarte Veen is een inrichtingsplan opgesteld. Graag voorzien zij u van informatie over dit 

inrichtingsplan tijdens een inloopbijeenkomst op:  

Datum: Dinsdag 22 maart  

Tijdstip: Tussen 16:00 en 20:00 uur  

Locatie: De Radstake.  

Deze bijeenkomst is tussen deze tijden vrij toegankelijk. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 

Medewerkers van het Waterschap en de gemeente staan voor u klaar om uitleg te geven en uw 

vragen te beantwoorden. 

Met vriendelijke groeten, het bestuur van Heelwegs Belang. 

https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/Bevrijding/Vrijheid%20Toen%20en%20Nu%202022%20webpagina.pdf
https://www.heelweg.com/Portals/2/Documents/Bevrijding/Vrijheidsbrunch%202022%20webpagina.pdf
http://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/herinrichting-0/

