
CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel

		

De eerste stappen in de vrijwillige  
kavelruil in Hoge Hexel zijn gezet. De 
afgelopen weken hebben alle grond
eigenaren met één hectare grond of 
meer tijdens wenszittingen de mogelijk
heid gekregen om hun wensen ten 
aanzien van grondverdeling in het  
gebied aan te geven. In een deel van 
het gebied is er genoeg animo om 
daadwerkelijk te starten met het proces 
van vrijwillige kavelruil. In het noord
oosten van het gebied is dat er niet. Op 
basis van alle wensen hebben Rob  
Rijploeg, medewerker van het Kadaster, 
en kavelruilbegeleider Agnes Mentink 
de mogelijkheden van ruilingen in 
kaart gebracht en daarbij een voorstel 
voor nieuwe grenzen voor het gebied 
gedaan. Dit voorstel neemt de kavel
ruilcommissie over. 

We hopen dat meer grondeigenaren mee 
gaan doen. U kunt uw wensen nog door
geven! Samen kunnen we zorgen voor 
een goede verdeling van de grond.

Met vriendelijke groet,
Hendrie Wassink, 
voorzitter kavelruilcommissie Hoge Hexel
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Geïnformeerd blijven!? 
Wanneer u niet deelneemt aan de 
kavelruil, maar wel correspondentie 
wilt blijven ontvangen, kunt u dit door
geven aan het Coördinatiepunt Kavelruil 
Overijssel (CKO) via info@cko.nl of op 
0570662807. Algemene informatie over 
vrijwillige planmatige kavelruil en over 
het CKO is te vinden op www.cko.nl of 
te verkrijgen via het telefonisch loket: 
0570662807.
 

Aanspreekpunten 
Hoge Hexel

Kavelruilbegeleider
•	 Agnes	Mentink-Groener		06-20736463

of info@cko.nl

Kavelruilcommissie
•	 Hendrie	Wassink	 0546-571706
•	 Roelof	Bartels	 0546-571694
•	 Jan	Broeze	 0546-571487

Kavelruil Hoge Hexel wordt 
mogelijk gemaakt door: 
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Gebiedsgrens aangepast
In de eerste nieuwsbrief over de vrij
willige kavelruil in Hoge Hexel werd 
de kaart met de oude gebiedsgrens 
 getoond. De grondeigenaren in dit 
gebied zijn uitgenodigd voor een 
wenszitting. Na inventarisatie blijkt dat 
een andere gebiedsgrens meer voor 
de hand ligt. Deze is weergegeven 
op onderstaande kaart. De kavelruil
commissie heeft besloten om met 
deze nieuwe grens het proces van de 
 vrijwillige kavelruil te vervolgen. 

U kunt nog meedoen
Grondeigenaren	die	zich	niet	aan-
gemeld hebben voor de kavelruil, zijn 
niet uitgenodigd voor de wenszittingen 
van afgelopen maanden. Misschien zijn 
er nog grondeigenaren in het gebied die 
alsnog mee willen doen. Dit kan uiter
aard. Ook reeds opgestarte onderlinge 
ruilingen kunnen natuurlijk nog aan
sluiten. De voordelen om met deze vrij
willige planmatige kavelruil mee te doen 
zijn immers groot. Kavelruilbegeleider 
Agnes Mentink informeert u graag. 

Voor meer informatie 
kunt u contact  
opnemen met  
kavelruilbegeleider 
Agnes Mentink via 
telefoonnummer: 
06	-	20736463	of	
info@cko.nl.

Vervolgstappen
Op basis van de inventarisatie van de 
wensen op de wenszittingen en de 
nieuwe vastgestelde gebiedsgrens, 
ziet de kavelruilcommisie voldoende 
mogelijkheden om subsidie aan te 
vragen bij de provincie Overijssel. 
Voor de subsidieaanvraag gaat de 
kavelruilcommissie samen met het 
Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel 
een projectplan indienen.  
De verwachting is dat na de zomer de 
subsidie toegewezen wordt. Vervol
gens wordt een basisruilplan gemaakt 
en worden keukentafelgesprekken 
gevoerd om dit plan te bespreken. 
Kavelruil coördinator Agnes Mentink 
gaat hiervoor afspraken maken met de 
betrokken grondeigenaren.  

De volgende stap in het proces is 
het definitief maken van het ruilplan. 
Vervolgens worden de juridische en 
financiële aspecten opgepakt. Tot slot 
zal de kavelruilovereenkomst getekend 
worden en kan de kaveloverdracht 
plaatsvinden. 

▲	nieuwe	gebiedsgrens	

				oude	gebiedsgrens	►


