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Neswaarden: creatief invullen
AATST - Een groep betrokken inwoners uit
Aalst neemt het beheer en onderhoud van De
Neswaarden over van de gemeente Zaltbom-
mel. De groep inwoners 

-heeft 
een beheer-

stichting opgericht die afspraken maakt met
maatsChappelijke en marktpartijen voor uit-
voering van verschillende werkzaamheden
in het recreatiegebied.
De gemeente Zaltbommel startte vorig jaar
met een grote metamorfose van recreatiege-
bied De Neswaarden. Vandaag, donderdag"30
mei, draagt de gemeente het beheer en onáer-
houd over aan beheerstichting De Neswaar-
de1.-D"e stichting die bestaat uit een groep be-
trokken inwoners sluit overeenkomsten met
voetbalvereniging Roda Boys, Recreatiepark
Esmeer, Paviljoen Zand en aannemersbeàriif
Smits-Vos. Deze partijen voeren ieder een deól
van de onderhoudswerkzaamheden uit. Het
naastgelegen recreatiepark Esmeer gaat voor
de stichting het gras maaien op hót terrein
en aannemersbedrijf Vos maait het gras op de
dijken en maakt dó sloten schoon."Het àni-
tair wordt schoongemaakt door Roda Boys. De
voetbalvereniging uit Aalst leegt ook de vuil-
nisbakken en bekommert zich over het strand
door het-te eggen en egaliseren. Ook doen zij
het handmaaiwerk en de voetballers ruimen
het zwerfafval op. De voetbalvereniging krijgt
hiervoor een bijdrage van beheerstiihting bl
Neswaarden. De beheerstichtine kriisl op
haar beurt een jaarlijkse bildragJvan iï.oob
euro van de gemeente Zaltbommel voor het
beheer en onderhoud van het recreatiegebied.

De speeltuin in de Neswaarden is vorige week onder het toeziend oog van belangstellenden
officieel geopend.

Inwoners die het recreatiegebied een warm
hart toedragen kunnen symbolisch een
stukje grond kopen van De Neswaarden.
Door een stukje te kopen krijg je als sympa-
thisant twee kopjes koffie of thee en twee
ijsjes._ Deze consumpties worden aangebo-
den_ door Paviljoen Zand. BeheersticÉting
De Neswaarden sluit hiervoor een oveleen-
komsf met de horecagelegenheid. Voor het
geld kan de beheerstichting extra onder-

houd uitvoeren en eventuele activiteiten
organiseren in het reereatiegebied. Achter-
hggende gedachte van de grondverkoop is
dat iedereen symbolisch eigenaar wordt en
daardoor gezamenlijk zorg wordt gedragen
om het gebied hoogwaardig te houden. De
stichting is nog in onderhandeling met de
haven voor een bijdrage voor toiletgebouw,
omdat het veelvuldig gebruikt wordt door
passanten van de haven.
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