
Oproep! 
 
Voor de tweede maal in een jaar tijd wordt het naturistenstrand bij Bussloo bedreigd. Het grootste 
strand aan binnenwater in Nederland. 
 
Burgemeester en wethouders van Voorst hebben een onzalig plan bedacht. Om midden door dit 
natuur en naturistengebied en de stranden een weg aan te leggen met daaraan vast een brug naar de 
textiel stranden aan de overkant. 
 
Voor wie?? 
 
Zelfs een onderwater tunnel of een kabelbaan behoort tot de mogelijkheden. 
De Golden Gate, de Maastunnel of Apenheul op Voorster schaal. 
 
Als we ons niet verzetten lopen we die kans. 
Een verstoring van het drukste en tegelijk het meest relaxte, schoonste, vriendelijkste, publiek 
toegankelijke strand in de regio en de prachtige natuur. 
 
Op 6 september is er een raadsvergadering van Voorst aan de Hietweideweg 20 in Twello of digitaal 
via teams. (Zie stukken op: https://voorst.raadsinformatie.nl/vergadering/876581/Cluster%20Ruimte ) 
 
Wij zullen reageren. 
Maar kan jij ook doen door te mailen naar raad@voorst.nl  
 
Daarnaast willen we ons als belangengroep ook veranderen in een stichting. Zodat we sterker staan in 
mogelijke juridische procedures in de toekomst. 
 
Door straks -als de stichting bestaat- donateur te worden met een klein bedrag of een groter, kunnen 
we met elkaar laten zien hoe sterk we staan in ons algemeen belang om ons naturistenstrand 
vriendelijk en voor naturisten openbaar te houden en vol met natuur. 
Wil je een uitnodiging krijgen donateur te worden, reageer alvast naar: 'Arno Wienands 914 Parts' 
info@914parts.eu  
 
Alle gegevens blijven anoniem!! 
 
Daarnaast zoeken we mensen die dingen willen uitzoeken of kennis hebben op het gebied van 
bestemmingsplannen, ruimtelijke ordenings- en bestuursrecht, natuurwetgeving én mensen die 
politieke contacten hebben bij omliggende gemeenten. 
Kortom; enthousiast mee willen werken in het verzet. 
 
Denk je daarin een bijdrage te kunnen leveren, bel dan één van de volgende telefoonnummers: 
Stefan van Beurden 0652390587 of Eppo Gutteling 0683521985 
 
 
Laat ons naturistenstrand niet vernielen! 
 
Aapjes kijken doet men maar in Apenheul. 
 
 
 
 
Bedankt voor jouw aandacht, en we horen graag! 
 
Belangengroep Behoud Naturistenstrand Bussloo. 
 
Verder kan je ons volgen via: Facebook: “bezoekersnaaktstrandbussloo” 
Abonneren op onze nieuwsbrief kan via: info@914parts.eu 
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