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1. AANLEIDING EN PROCES
In 2021 is door het Dagelijks Bestuur besloten de Toekomstvisie voor Park Hitland uit 2009 te
actualiseren. Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd (BRVT) uit Arnhem heeft een offerte opgesteld welke de
processtappen en de wijze van aanpak beschrijft. De offerte is meermaals ambtelijk en intern
besproken en aangepast. BRVT heeft begin 2022 de opdracht gekregen.
Er is veel ruimte opgenomen voor participatie van de diverse stakeholders en er is aangegeven hoe
de gemeenten (portefeuillehouders en gemeenteraden) worden meegenomen (zie ook verslag AB 22
september 2022).
Een tweede meedenkavond is gehouden op 6 oktober. Hierbij is terugkoppeling gegeven over de
bevindingen en de voortgang.
Hierna heeft BRVT een concept-rapportage opgesteld, welke in de vergadering van het Dagelijks
Bestuur op 10 november is gepresenteerd en besproken.

2. HUIDIGE STAND VAN ZAKEN IN KORT BESTEK
De concept-rapportage bevat een omschrijving van het proces, een hoofdstuk over de kwaliteit en
beleefbaarheid van het aanbod, de uitkomst van de inventarisatie over de recreatieve behoeften e.a.
vanuit de inwonersenquête, de stakeholders-bijeenkomsten en de gesprekken met diverse partijen open rond Hitland. Vervolgens is gekeken naar de beleidscontext en de aansluiting met bijvoorbeeld de
coalitie -akkoorden van de gemeenten. Dit leid tot een beoordelingstabel met conclusies en
aanbevelingen.
In grote lijnen komt er een positief beeld naar voren: Park Hitland wordt hoog gewaardeerd, er is een
goed voorzieningenniveau. Er blijkt wel duidelijk behoefte aan een betere beleefbaarheid van vooral
de groene, natuurlijke omgeving, een verhoging van de biodiversiteit (zowel de flora als de fauna) en
in fysieke zin een verbetering van de infrastructuur voor verschillende doelgroepen. Daarnaast wordt
aandacht gevraagd om de beleefbaarheid te vergroten door te kijken naar aansluitingen bij de
omgeving (openbaar vervoer, andere groengebieden en externe partijen welke bijvoorbeeld
evenementen, excursies en activiteiten organiseren). Ook wordt aandacht gevraagd voor verhoging
van de kwaliteit van de bestaande onderdelen (bos- en boombeheer, onderhoud infrastructuur en
waterkwaliteit).

3. VERVOLG EN PLANNING
De aanbevelingen vanuit de leden van het DB worden momenteel verwerkt. Tevens wordt het
hoofdstuk met de conclusies en aanbevelingen verfijnd en wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld
waarbij al het geïnventariseerde wordt ingedeeld naar noodzaak, prioriteit, uitvoerbaarheid en
haalbaarheid. Dit wordt voorzien van een termijnplanning en een budgettering.
Dit aangepaste concept-rapport wordt besproken en vastgesteld in de vergadering van het DB op 17
maart 2023. Hierna wordt het rapport aangeboden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling op 30
maart 2023 en vervolgens zal de Actualisatie Toekomstvisie Hitland worden toegestuurd naar de
gemeenteraden voor een eventuele zienswijze.
In de zomer van 2023 kan de geactualiseerde Toekomstvisie Hitland definitief worden vastgesteld.

4. FINANCIËLE VOORTGANG
In de begroting van 2024 zal rekening worden gehouden met reserveringen voor het uitvoeren van
aanbevelingen in de ge- actualiseerde Toekomstvisie. Ook wordt gekeken of de, reeds vastgestelde,
begroting 2023 ruimte biedt om het komende jaar alvast enkele punten op te kunnen pakken vanuit de
Toekomstvisie. De budgetten komen uit de opgebouwde bestemmingsreserves en wordt gekeken
naar mogelijke subsidies voor projecten.
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6. VERDERE PROCEDURE
Kennisgeving AB 1 december 2022.

