OOSTERBEEK

Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Oosterbeek op
donderdag 13 juni 2019
Plaats
De Klipper Oosterbeek

Tijd
19.30-21.30 uur

Afwezig: Hans Jonker en Eveline Bolt zijn verhinderd
1.
Opening
2.
Vaststellen van de agenda
3.
Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken :
* Mail van dhr. Dick van Uitert m.b.t de uitvoering ‘Visie Landgoederen’: in de (concept)
perspectiefnota wordt voorgesteld het gereserveerde budget vanaf 2021 ‘te laten vrijvallen’.
* Mail van dhr. Keukens over het Moviera terrein: dit onderwerp komt terug op de agenda.
* Gesprek over voorstel verbetering entree Landgoed Sonnenberg: een anonieme gever heeft
een plan laten maken en wil dat met het DPF uitvoeren. De aanvraag voor herinrichting van
het gebied is al gedaan en goedgekeurd.
*Albert Bos meldt, dat de aanvraag voor de ANBI- status in behandeling is. De termijn voor
de aanvraag duurt ca. 8 weken. Eind juli kan de aanvraag rond zijn.
*Mail over verkeershinder van fietsers op de Dreijenseweg: n.a.v. een ongeval is er zorg over
de verkeersveiligheid, als grote groepen wielrenners bij evenementen via deze weg afdalen.
Actie: Albert Smit gaat in gesprek met de afdeling evenementen van de gemeente.
4.
Het verslag van de vergadering 2019-05-02 wordt vastgesteld met de aantekening,
dat Moorlag met een g geschreven wordt en niet met ch.
5.

Stand van ‘lopende’ zaken :

- ‘4 Landgoederen op de helling’
Albert Smit: de initiatiefnemers hebben met de betrokken wethouders gesproken: zij hechten
belang aan voortgang. In de afgelopen maanden heeft de initiatiefgroep onderzoek gedaan
naar mogelijkheden, om op de locatie Talsmalaan publieke functies te realiseren. Hier is dé
entree naar de landgoederen en het Airborne museum. Voor het museum is behoefte aan een
depot in de nabijheid; verder zijn er ideeën over het opzetten van een kindermuseum. Het
rijk heeft in het kader van ‘herdenken’ € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor ‘oorlogsmusea’;
mogelijk kan van hieruit een ‘graantje’ worden meegepikt. Voor andere publieke functies
wordt o.a. gedacht aan een infocentrum en ruimte voor presentatie van ‘Gelders Arcadië’.
Zodra plannen concreter zijn, dient tijdig inspraak van omwonenden plaats te vinden. Het is
aan de gemeente, om richting te geven aan het vervolg van het proces.

- ‘Bezinningsroute’
Sjoerdtje: bureau ‘Sinds 14-16’ heeft haar ideeën voor het ontwerp van een ‘poëzie-paal’ aan
Thies van de Wal en het DPF gepresenteerd. Op de ‘poëzie-paal’ komt een regel uit een gedicht te staan. Het is de bedoeling hier een typisch ‘Oosterbeeks paaltje’ van te maken, zoiets
als ‘het Amsterdammertje’. Het ontwerp van het paaltje is in het klein getoond. De tekst op
het paaltje is verwisselbaar, zodat de thema’s geregeld kunnen veranderen. Initiatiefnemer
Thies van de Wal is hier enthousiast over. Ook de gemeente heeft er positief op gereageerd.
We wachten de vervolgstappen af; het initiatief ligt nu bij bureau Sinds14-16, in overleg met
de gemeente.
Actie: bureau Sinds14-16
- ‘White Ribbon Mile’
Fedde: het pad naar het monument wordt op 9 september geopend. De initiatiefnemers hebben het NOS-journaal gehaald met een heel positief verhaal: Oosterbeek in de schijnwerpers!
Er is een intensieve samenwerking met VVV en het Airbornemuseum. Mogelijk komt er een
permanent pad naar het monument aan de Rijn; daarover lopen contacten met het Geldersch
Landschap. Er wordt een film gemaakt met Angelique Kruger, waarin de situatie van september 1944 aan de Rijn nagespeeld wordt. Voorlichting op de Oosterbeekse scholen wordt
gegeven door middel van een themapakket.
- ‘Hart van Oosterbeek’
Louis: er is overleg geweest over de stand van zaken met wethouder Verstand. De gemeente
wil haar visie op het centrumplan actualiseren; de woonvisie krijgt daarnaast ook gestalte.
In september komen de voorstellen in de raad. Plein 1946 wordt onderdeel van een visie op
het totale centrumplan. De wethouder heeft het dorpsplatform gevraagd, ook haar visie op de
gewenste ontwikkeling kenbaar te maken. Albert S en Louis maken een voorzet hiervoor.
Actie: Albert S en Louis
Het is dan nog nader te bezien, hoe het vervolg van het proces van informatie en inspraak
van de bevolking vorm krijgt. Verzorgt de gemeente dat zelfstandig, of treden gemeente en
dorpsplatform gezamenlijk op?
- ‘initiatiefgroep Klingelbeek’
De (concept) perspectiefnota voorziet eveneens stopzetting van het project ‘herstructurering
bedrijventerreinen’: de deelprojecten voor de bedrijventerreinen Klingelbeekseweg en Veentjesbrug zijn nog niet gerealiseerd. Het voorstel is nu, een omgevingsvisie op te stellen voor de
Klingelbeekseweg. Samen met alle betrokkenen en afgestemd op de ontwikkelingen op de Hes
en in de Rosandepolder. Voor de gemeentelijke bijdrage aan de omgevingsvisie is het voorstel
€ 150.000,- uit de eind 2019/2020 te verwachten meeropbrengst van de grondexploitatie in te
zetten. Daardoor kan de gemeentelijke reserve voor de herstructurering van de bedrijventerreinen in 2020 in zijn geheel vervallen. Sjoerdtje: ‘e.e.a. betekent dat Bouwman en Jansen
voorlopig gewoon blijven zitten! De overlast en gevaarlijke situaties op de Klingelbeekseweg
(nu snelfietsroute) door parkeren en manoeuvres van vrachtverkeer blijven bestaan. Dat
geldt eveneens voor de miserabele aanblik van het gebied. Het is afwachten, of de op te stellen omgevingsvisie samen met alle betrokkenen en afgestemd op de ontwikkelingen op de
Hes en in de Rosandepolder daadwerkelijk gestalte krijgt. De ervaringen tot dusverre over
de inbreng van al die betrokkenen stellen ernstig teleur.

- ‘Slijpbeekpark’ en ‘Gat van Moorlag’
Sjoerdtje: Bij een inspraakavond van Bureau K3 hebben omwonenden verontwaardigd gereageerd op het plan van Buro Harro. Dat voorziet een mogelijke verlegging en uitbreiding van
de recreatie aan het Gat van Moorlag. Ook is in het plan een uitbreiding van de woonboten
met ongeveer 40 adressen getekend. Dat is in slechte aarde bij de omwonenden.
Gezien de reacties heeft Bureau K3 aangegeven, af te zien van iedere uitbreiding. Alleen het
beloofde volgeleiland in de plas zal nog gerealiseerd worden. De omwonenden hebben een
schrijven ontvangen, waarin wordt bevestigd dat K3 geen uitbreiding zal ondernemen.
6.
Buurtwandeling 2 mei 2019 :
Albert Bos maakt het verslag van de buurtwandeling en plaatst het op de website. N.a.v. de
wandeling meldt dhr. Keukens, dat bewoners zich o.a. zorgen maken over het stiltegebied,
dat tegen het gebied van het Moviera terrein aanligt. Er is vanuit de gemeente intensief
overleg geweest met de omwonenden. Hun indruk is, dat ze wel mogen reageren, maar vooral niet meedenken. De beantwoording van vragen laat volgens dhr. Keukens daarnaast te
wensen over, hetgeen achterdocht wekt bij de mensen. Het DPF stelt zich op de hoogte van
het tot dusverre verlopen planproces, en de wijze waarop de inspraak is vormgegeven.
Actie: Albert Smit
7.
Ontmoeting met Oosterbeekse ondernemers
Contact opnemen met Henk Aalders voor een afspraak na de zomervakantie.
Actie: Albert Smit
8.
Overgang naar gebruiksvriendelijke website
Albert Bos en Fedde: Jan Voskes is nu met vakantie, na zijn vakantie wordt alles overgezet.
Hij ontvangt daarvoor een bescheiden vergoeding. Realisatie eind deze maand.
Actie: Albert Bos met Jan Voskes
9.
Jaarverslag 2018: beeldend, verhalend en financieel: Albert Bos heeft dit gemaakt;
Fedde wordt hierin niet genoemd: wordt gecorrigeerd. Fedde benadert Simen van Lemel,
voor de kascontrole van de financiën van het DPF (ook i.v.m. de aanvraag ANBI status).
Actie: Albert Bos, Fedde
10.
Klimaattafels en de rol van Dorpsplatforms
Vanmiddag is er een afronding van de centrale tafel geweest met wethouder Joa Maouche.
De tekst van de klimaatnota tekst zal worden herschreven. De status van het akkoord is, dat
de adviezen en ideeën van de tafels input zullen zijn voor het voor beleidsprogramma van de
gemeente. De klimaatweek is van maandag 24 t/m 27 juni 2019.
Aanbeveling van de klimaatnota: maak een platform (stichting) met een juridische status als
‘mediator/aanjager’ en ondersteuner tussen burger en gemeente Alle DPF gaan hiermee aan
de slag en overleggen samen, hoe ze dat kunnen doen.
Actie: alle dorpsplatforms
11.

Wat verder ter tafel komt
- idee toonkamer LOV: Louis meldt, dat n.a.v. overleg met mensen van het LOV het
idee is ontstaan, in het leegstaande pand op de hoek van Utrechtseweg en Wilhelminastraat
een ‘pop up’- tentoonstelling te organiseren. Voorzitter Nouwen van het LOV vindt het een
goed idee: wordt vervolgd.

- Right to challenge: Fedde heeft de bijeenkomst over dit onderwerp bijgewoond:
goede voorbeelden: raadsontmoeting met buurtleden, politiek en ambtenaren.
- Benedendorpsweg; Albert Smit heeft contact gehad met Hans van Vliet van de
afdeling verkeer: het instellen van eenrichtingverkeer is wegens tijdgebrek nog niet aan de
orde geweest op een bewonersavond i.v.m. capaciteitsproblemen bij de gemeente. Het is nog
niet duidelijk, of en zo ja wanneer dat wel gaat gebeuren.
12.
Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering is donderdag 22 augustus 2019

