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Samen werken aan een mooier IJsselmonde
We begeven ons richting het einde van het jaar en de herfst openbaart
zich in vol ornaat. Hoewel het misschien even wennen is dat regen en
wind weer de gewoonste zaken van de wereld zijn, is het voor
natuurliefhebbers smullen geblazen. Het landschap op het eiland
IJsselmonde maakt een ware metamorfose door, met alle schitterende
taferelen die daar bij horen.
Een mooi moment voor ons om u weer even bij te praten. Wij blijven
ons namelijk inzetten voor behoud van het groen en zoeken naar
mogelijkheden om meer mensen van ons prachtige eiland te laten
genieten. We voegen kwaliteit toe op pIekken waar dat nodig is en
verzamelen steeds meer mensen om ons heen die enthousiast zijn
over de mogelijkheden van IJsselmonde. Om u een beeld te geven,
lichten we graag een aantal activiteiten toe.

Bekijk onze website →

Waar wij aan werken
We zetten ons op het hele eiland IJsselmonde in voor een mooier,
groener en toegankelijker gebied. We lichten er twee projecten uit:

Havenhoofd

Sophiapolder

Op de plek waar de Waal de dorpen
Oostendam en Hendrik-Ido-Ambacht
van elkaar scheidt stond vroeger een
sluis. Nu is er nog maar weinig zicht op
de Waal en is de relatie met de Noord
verdwenen. Dat kan beter, vinden wij.

Bezoekers van het natuureiland in de
Noord kunnen vanaf nu terecht in het
tijdelijke bezoekerscentrum. Er zijn
excursies, een tentoonstelling over de
lokale natuur en de geschiedenis van
dit rijke gebied.

Lees meer →
Lees meer →

Ondernemers voor IJsselmonde
Sinds de start van de gebiedspromotie onder de noemer "Ontdek
IJsselmonde" groeit de populariteit van de website. Daarnaast komen
er wekelijks 100 likes bij op facebook en bereiken we inmiddels ruim
4000 fans op het sociale medium. Een mooi resultaat, maar we blijven
ons natuurlijk op alle vlakken inzetten om het eiland IJsselmonde te
promoten voor inwoners en bezoekers.
Eén van de prioriteiten die we onszelf stellen, is het betrekken van
ondernemers in het gebied. Door samen met hen de gebiedspromotie
te ondersteunen kunnen we er voor zorgen dat we zo veel mogelijk
aandacht genereren in opmaat naar het volgende toeristische seizoen.
De eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd en in de komende
periode zal bureau De Wijde Blik met zoveel mogelijk ondernemers in
gesprek gaan.

Ontdek IJsselmonde →

Sommigen van u zijn al aangemeld voor de nieuwsbrief Groen
IJsselmonde. Slim! Want zo blijft u op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen.
Heeft u deze editie als bijlage ontvangen en wilt u ook op de hoogte
blijven? Klik dan op de button hiernaast om u aan te melden.

Om trots op te zijn
Inmiddels hebben we al mooie resultaten weten te behalen op
IJsselmonde. Een overzicht van wat we al hebben bereikt vindt u op de
website. We zetten twee projecten extra in de spotlight:

Blauwe verbinding

Donckse velden

We brachten de Blauwe verbinding tot
in het Zuidelijk Randpark. Op én om
het water realiseerden we recreatie en
in samenwerking met de Stichting
Clara Kinderbos werd ook het Clara
Kinderbos gemoderniseerd.

Vlakbij het iconische landgoed Huys
ten Donck liggen de Donckse velden.
We maakten het gebied toegankelijk
voor recreanten en lieten de natuur er
opbloeien.

Lees meer →

Lees meer →

Vragen? Meer informatie? Neem contact met ons op!
Mail naar t.endlich@bar-organisatie.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u tim@maakhetopen.nl toe aan uw adresboek.

