Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk het online in uw browser.

Nieuwsflits: vertrek omgevingsmanager Yvette van Wichen

Nieuwsflits Natura 2000
Engbertsdijksvenen
Vertrek van omgevingsmanager
Yvette van Wichen (LTO Noord)
“Na vier jaar werkzaam te zijn als
omgevingsmanager voor de maatregelen
rondom het natuurgebied Engbertsdijksvenen,
maak ik een nieuwe stap binnen LTO. Vanaf
half februari 2021 start ik als projectleider in
de Regiodeal Foodvalley voor het project ‘Boer
aan het Roer’. Via deze bericht wil ik mijn
keuze aan u toelichten en iedereen bedanken
voor de fijne en leerzame samenwerking.”
“Werken voor Engbertsdijksvenen heeft mij heel veel plezier gegeven. Ik heb mij
met ziel en zaligheid ingezet voor het omgevingsmanagement van het externe
gebiedsproces. Als ik op bezoek kwam bij u, voelde ik mij altijd welkom. Ook in
lastige tijden hebben we altijd gekeken naar kansen en hoe we tot de best passende
oplossing kunnen komen. Samen hebben we een zorgvuldig proces achter ons
liggen waarvan ik zeker weten dat het ten goede komt aan u en aan het
natuurgebied. Ik wil u enorm bedanken voor uw vertrouwen. Uiteraard blijf ik mij in
mijn laatste weken voor Engbertsdijksvenen inspannen om dit vertrouwen vast te
houden en over te dragen aan mijn opvolger.
Voor mij is nu het moment gekomen om te kiezen voor iets nieuws. Binnen LTO
Noord is begin 2021 een fors capaciteitsprobleem ontstaan door het vertrek van een
aantal projectleiders. Zij werkten aan de Regiodeal Foodvalley in de Gelderse Vallei
aan het project ‘Boer aan het Roer’. Het aanbod aan mij om dit gat op te vangen is
voor mij een kans om de verbinding te maken tussen boeren en partners in een
duurzame toekomst en ook om dichtbij huis te werken. Hiervoor is het echter
onvermijdelijk om mijn werkzaamheden voor Engbertsdijksvenen over te dragen
aan een nieuwe omgevingsmanager. In goed overleg met LTO Noord is hiervoor
gekozen en is de werving voor een nieuwe omgevingsmanager inmiddels gestart.
Ik spreek graag een wens uit voor 2021. Dit jaar moet het kernteam een uitkomst en
inrichtingsplan opleveren waarmee eindelijk duidelijkheid komt. Dat gun ik u van
harte. Ik zou zeggen; houd u betrokkenheid bij dit project vast en zorg voor een
goede uitkomst voor uzelf. Ik blijf de ontwikkelingen volgen en vertrouw op een
mooie toekomst voor alle boeren en bewoners rondom Engbertsdijksvenen.
Tot slot, ik had u graag allemaal persoonlijk te woord willen staan, maar dit is helaas
niet mogelijk vanwege de scherpe maatregelen door het Corona virus. De komende
tijd spreken wij elkaar hopelijk nog op digitale wijze. Tegen alle anderen zeg ik graag
tot ziens! En mocht u mij de komende tijd willen spreken, dan kunt u mij bereiken
via yvwichen@ltonoord.nl of 06-53723760.”
Hartelijke groet en blijf gezond,
Yvette van Wichen

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Meer informatie op www.engbertsdijksvenen.nl

Wat is Natura 2000?
Overijssel telt 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat ze zijn aangewezen als
Natura 2000-gebied. Het Natura 2000-programma stelt ons in staat om samen te
werken aan het behoud en herstel van kwetsbare natuur. Dat is geen luxe, maar
pure noodzaak. Provincie, andere overheden en natuur- en belangenorganisaties
hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het leefgebied
van zeldzame dieren en planten te verbeteren, voor nu en in de toekomst. Met
maatwerk maken we de natuur veerkrachtig en weerbaar tegen invloeden van
buiten, zoals verdroging en de uitstoot van stikstof. Meer informatie hierover vindt u
op: www.overijssel.nl/natura2000
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