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Welkom aan Leonie Meppelder 
Vanaf 1 februari is Leonie Meppelder ons team komen versterken. Wij zijn heel blij met haar

komst! Leonie komt uit Veessen, is mede daardoor bekend met ‘onze regio’ en gaat aan de

slag als project- en procesbegeleider. Ze werkt momenteel in opdracht van Visit Veluwe als

gebiedsregisseur voor de belevingsgebieden Ambachtelijke en Industriële Veluwe. Daarnaast

is zij projectcoördinator van het team energiecoaches van Heerde Energiek. Wilt u

kennismaken met Leonie, van harte welkom! U vindt hier de contactgegevens van Leonie. 
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Gemeente Wierden – landschappelijke analyse
In samenwerking met Landschap Overijssel werkt Susanne Coppens de komende periode

aan een landschappelijke analyse van de Gemeente Wierden. De gemeente wenst inzicht te

krijgen in de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap ten behoeve van een te

actualiseren landschapsontwikkelingsplan en de op te stellen omgevingsvisie. Lees hier

meer over de landschappelijke analyse van de Gemeente Wierden.

 
Cultuurland Advies 15 jaar!
In deze maand bestaan we 15 jaar! Wij hebben dit helaas niet met u kunnen vieren, dat

houdt u nog van ons tegoed. Via deze weg willen wij iedereen bedanken met wie wij hebben

samengewerkt en die ons het vertrouwen gaf om mooie opdrachten te mogen uitvoeren.

Ook veel dank naar de huidige en oud-collega’s. Het geeft en gaf nieuwe inzichten, nieuwe

diensten en producten, nieuwe contacten en ook gezelligheid. U kunt van ons verwachten

dat wij ons blijven inzetten voor het landschap en haar verhaal, voor ruimtelijke kwaliteit en

gebiedsprocessen waarin mensen centraal staan. 

 

Jan-Olaf Tjabringa 

 

https://www.cultuurland.com/index.php/2021/02/20/landschappelijke-analyse-gemeente-wierden/
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Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland 
In de afgelopen 1,5 jaar hebben wij onze bijdrage geleverd aan de verkenning voor de

oprichting van een Gebiedscoöperatie in Zuidoost Friesland. En nu is het dan zover! Ook in

dit gebied mogen wij gaan werken aan een vitaal en kwalitatief buitengebied met aandacht

voor ‘water, biodiversiteit, landschap, landbouw en leefbaarheid’. Een van de eerste

projecten waar we mee gaan starten is Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf. Ziet u

aanknopingspunten voor een samenwerking, wilt u als vrijwilliger uw bijdrage leveren, als

organisatie lid worden, meldt u dan aan. Lees hier meer. 

 

https://www.cultuurland.com/index.php/2021/02/01/start-gebiedscooperatie-zuidoost-friesland/
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Cultuurland Advies   
            
Postbus 20                            Bezoekadres: 
8180 AA Heerde                   Groteweg 54  
Tel: 088 - 78 44 300              Wapenveld

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier.

http://www.twitter.com/cultuurland
http://www.linkedin.com/company/cultuurland.com
http://www.cultuurland.com/
mailto:info@cultuurland.com?subject=Afmelden%20nieuwsbrief&body=Bij%20deze%20wil%20ik%20me%20afmelden%20voor%20de%20nieuwsbrief.

