Uitnodiging bijeenkomst: TMIJ en ruimtelijke kwaliteit

Heiloo, 4 oktober 2013
Betreft: Uitnodiging belanghebbendenbijeenkomst
TMIJ en ruimtelijke kwaliteit
Datum: Maandag 14 oktober 2013
Tijd:
10.00 tot 12.00
Locatie: Boot 1, Sluiskade te Almere haven
Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van de week van het Markermeer-IJmeer is er een boot in Almere Haven ter beschikking gesteld voor
de Stichting Het Blauwe Hart.
De week van het Markermeer-IJmeer vindt plaats van 14 t/m 18 oktober en is een initiatief van de Provincie Flevoland.
Iedere dag legt deze boot aan in een andere haven in het Markermeer. De boot wordt in de ochtenduren ingezet als
locatie voor bijeenkomsten. In de middag wordt de boot opengesteld voor publiek, dat door middel van een expositie
wordt geïnformeerd over ontwikkelingen in en om het Markermeer-IJmeer.
Wij maken graag van deze gelegenheid gebruik om samen met u in gesprek te gaan over de natuurplannen in het
Markermeer-IJmeer.
Het Rijk heeft als doelstelling het Markermeer en IJmeer te ontwikkelen tot een robuust en veerkrachtig natuurgebied.
De toekomstagenda Markermeer/IJmeer (afgekort TMIJ)
Natuurprojecten zoals de luwtemaatregelen Hoornse Hop en het oermoeras, dat nu Marker Wadden heet, komen daar
uit voort.
Dit jaar is gebleken dat niet iedereen het eens is met deze plannen, alhoewel de onderliggende belangen en waarden
grotendeels overeen komen, namelijk: behoud van de vele, verschillende, gebruiksfuncties in de toekomst en
versterking van de biodiversiteit en veiligheid in dit unieke gebied.
Nog onduidelijk is welke waarden ten grondslag liggen aan wat men als kwaliteit ervaart. Die waarden zijn subjectief.
En de uitdaging is om een gemeenschappelijke deler te vinden!
Graag verkennen we daarom, samen met u, welke randvoorwaarden u belangrijk vindt als het gaat om de kwaliteit van
de belevingswaarde en gebruikswaarde van nieuwe natuur.
Programma
1. Identificeren gemeenschappelijke waarden
2. TMIJ aanpak en plannen
3. Randvoorwaarden voor de TMIJ projecten
4. Samenvatting en conclusies

U kunt zich tot en met 11 oktober aanmelden bij Anne Copier (Stichting Het Blauwe Hart) via anne@hetblauwehart.org of
telefonisch 088-006 44 47.

e

Graag tot de 14 !
Met vriendelijke groet,
Flos Fleischer
Directeur De Stichting Het Blauwe Hart

