
 
 
 

 OOSTERBEEK 

Verslag 
 
 
   Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Oosterbeek op 

donderdag 22 augustus 2019 
 

         Plaats      Tijd 
   De Klipper Oosterbeek     19.30-21.30 uur 
 
 
Aanwezig: Albert Smit, Peter Bosmann, Albert Bos 
Gasten: Eveline Vink (GL), Tom Erkens (PvdA), Bouke Verhaagen (PRD) 
 
 
Voorzitter: Albert Smit 
 

1. Opening en vaststellen van de agenda 
2. Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken (mondeling) 
3. Verslag vergadering 2019-06-13 : er zijn geen opmerkingen. 
4. Stand van ‘lopende’ zaken : 

a. ‘4 Landgoederen op de Helling’: in de zomerperiode zijn nadere ideeën 
uitgewerkt voor de locatie van de Mavo aan de Talsmalaan. Uitgangspunt is het 
realiseren van publieke voorzieningen, zoals een educatieruimte en een depot 
voor het Airborne Museum, een informatiecentrum over Gelders Arcadië, e.d. 
Daarbij hoort een representatieve entree met adequate parkeergelegenheid. 
September of oktober komt er een publieksavond. Politiek is geïnteresseerd.  

b. ‘Bezinningsroute’: bureau Sinds1416 heeft een idee gepresenteerd, waarbij op 
palen langs de route (wisselend) regels uit gedichten zijn geplaatst. Het verzoek 
is, meerdere voorstellen voor verzen van dichters aan te dragen. 

c. ‘White Ribbon Mile’: op 9 september opent de burgemeester de wandeling naar 
het monument aan de rivier; in de Oude Kerk is een film over de terugtrekking 
van de troepen in september 1944 te zien. De afsluiting is 27 september. 

d. ‘Hart van Oosterbeek’: n.a.v. de drukbezochte bijeenkomst over de voorstellen 
voor nieuwbouw op Plein 1946 met sloop van het voormalig postkantoor wenst 
de gemeente de regie in dit proces op zich te nemen. Het Dorpsplatform is 
gevraagd, hoe zij in dit proces staat; zie ‘Toekomst Plein 1946 opvatting DP 2019-
08-22’ (bijlage). Insteek is, gezamenlijk vorm te geven aan het vervolg. 

e. ‘Movieraterrein’: een gesprek met buurtbewoners over het proces van de 
planvorming is aanleiding voor een kennismakingsgesprek met projectleider 
Hendrik Jan van Dijk; wethouder Verstand is daarbij ook aanwezig. Bewoners zijn 
met name bezorgd over het behoud van het groen op de locatie. Er is sprake van 
een verschil in de beleving van de kwaliteit van de participatie tussen gemeente 
en buurt. Wij hebben de gemeente verzocht het DP ook te betrekken bij het 
vervolg van het project. In principe geldt dat voor alle grotere ontwikkelingen in 
het dorp: goede participatie is daarbij van belang.  

   



f. ‘Initiatiefgroep Klingelbeek’: het ‘Slijpbeekpark’ is in De Gelderlander als een 
grote blauwe vlek aangegeven tussen het spoor Arnhem-Utrecht en de Rijn rond 
de grens van de gemeenten Arnhem en Renkum. Amvest heeft aan 
omwonenden en belanghebbenden een presentatie met mooie woorden en 
plaatjes gegeven, maar wat is uiteindelijk resultaat? Wat is de rol van de 
gemeenten? Visie Amvest toetsen. Dorpsplatform ook hier betrekken bij Hes 
west + planvorming van het gebied. 

5. Terugblik buurtwandeling 2 juli (buurt 5 / 5a) : Albert Bos meldt, dat er weinig 
bijzonderheden zijn. Tijdens wandeling kwam LOV ter sprake. Aan Utrechtseweg, hoek 
Wilhelminastraat in voormalig pand van verfwinkel, later Zeven Aren Bakkerij was ooit 
de toonzaal van LOV gevestigd. Mogelijk plek om weer aandacht voor LOV te besteden. 
Bij de afsluiting vertelde Florus over de waardering, die het gemeentebestuur heeft voor 
diverse burgerinitiatieven in de openbare ruimte: de Japanse Duizendknoopbrigade, de 
Zwerfafvalbrigade, de Werkgroep Landschapsonderhoud, de Vrijwilligers in Park Bato’s 
Wijk, etc. 
 - Voorbereiding buurtwandeling 3 september (buurt 1)  Start bij kindermonument. 
Aandacht voor White Ribbon Mile film, afsluiting in Valkenburchtlaan 1,  

6. Zienswijze Vijf Dorpen in ’t Groen m.b.t. Valkenburglaan 1 : Het dorpsplatform heeft 
Vijf Dorpen een brief gestuurd, waarin zij haar waardering uitspreekt voor de degelijke 
onderbouwing van de zienswijze en de inzet van Vijf Dorpen voor het behoud van de 
mooie omgeving in de gemeente. Aan het College van B&W is een brief gezonden met 
vragen n.a.v. het (ontwerp-)bestemmingsplan Valkenburglaan 1. 

7. Ontmoeting met Oosterbeekse ondernemers : 
In de bijeenkomst over Plein 1946 kwam naar voren, dat er geen recente centrumvisie 
voor Oosterbeek is. Overleg met gemeente en ondernemers, om tot een visie te komen. 

8. Overgang naar gebruiksvriendelijke website : Albert Bos meldt, dat met steun van Jan 
Voskes de nieuwe website is gemaakt. Suggesties voor aanpassing / verbetering zijn 
welkom, alsmede leuke “Oosterbeekse” foto’s 

9. Wat verder ter tafel komt : 
- Onderzoek via “Renkum spreekt” over financieel gezonde gemeente met vraag om 
suggesties voor besparingen. 
- DP zal deelnemen aan De Zonne Wijzer bijeenkomst op vrijdag 30 augustus 2019 in De 
Klipper. Doel is te onderzoeken, hoe informatie over zorg en welzijn voor ouderen in 
Oosterbeek te ontsluiten. 
- Duurzame SteK Recyclefeest: krijgen jouw overbodige spullen een tweede leven?!  
24 augustus speeltuin Steenen Kruis https://www.duurzamestek.nl/recyclefeest/  
- 14 + 15 september Begraafplaats Fangmanweg: open monumentendagen 
- De Moskapel in Park Hartenstein is afgebrand. Ontwerp Bouke Verhaagen; J.P. Heije 
werkplaats herbouwt kapel 
- Provincie stelt geld beschikbaar via Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG ) voor 
vrijwilligersinitiatieven. In Oosterbeek aanvraag voor aanplant op De Pietersberg  
10.  Rondvraag en sluiting : 
Volgende vergadering: 17 oktober 
Vergadering wordt om 21.30 uur gesloten. 

 
 


