
Jaarverslag 2019 
 
Naam:  
 Stichting Dorpsplatform Oosterbeek 
Doelstelling 
De stichting Dorpsplatform Oosterbeek, verder Dorpsplatform Oosterbeek, stelt zich ten doel 
om de algemene belangen van het dorp Oosterbeek te behartigen, de leefbaarheid te 
bevorderen en een bijdrage te leveren aan een goed woonklimaat.  
 
Juridische structuur 
De stichting Dorpsplatform Oosterbeek is een stichting 
Naam: Stichting Dorpsplatform Oosterbeek  Kamer van Koophandel: 60028955  
RSIN: 853737770 
 
Contactgegevens: 
Info@dorpsplatformoosterbeek.nl 
Kantoorhoudend Veerweg 5 6862VW Oosterbeek 
IBAN NL77RABO 0154 0417 50  t.n.v. Stichting  Dorpsplatform Oosterbeek 
 
Bestuurssamenstelling 
Stichting Dorpsplatform Oosterbeek wordt bestuurd door een dagelijks bestuur met drie 
leden:  
• Voorzitter, Albert Smit  
• Secretaris, Sjoerdtje Poutsma  
• Penningmeester, Albert Bos 
 
Daarnaast kent het Dorpsplatform Oosterbeek betrokken leden: 
• Davida de Hond 
• Louis ter Huurne 
• Fedde Makkinga 
• Eveline Bolt 
• Hans Jonker 
• Peter Bosmann (namens Stimenz/Renkum voor Elkaar) 
Beloningsbeleid 
Vergoedingen 
Leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.  
Kosten die door (bestuurs-)leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden 
op declaratiebasis vergoed.  
 
Beleidsplan en jaarverslagen  
Het Beleidsplan voor 2017-2020: Activiteitenplan 2017-2020 (pdf) 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording. 
Bekijk hier de jaarverslagen 
 
Activiteiten 

 Openbare vergaderingen 
 Buurtwandelingen 
 Wijziging statuten 12 juli 2019 wijziging statuten (oorspronkelijk gepasseerd 18 

februari 2014) ten behoeve van  algemeen nut beogende instelling ANBI 



 Aanvraag . ANBI-status  Dagtekening 5 september 2019 : vanaf 14 mei 2019 
aangemerkt als algemeen nut beogende instelling 

  
 “ Het Dorpsplatform Oosterbeek is vanaf september 2019 – februari 2020 nauw 

betrokken geweest bij het tot stand komen van deze visie op het centrum van 
Oosterbeek. We hebben samen met de gemeente en Ondernemend Oosterbeek 
bijeenkomsten georganiseerd waarin inwoners van Oosterbeek ideeën, wensen en 
suggesties hebben gegeven voor ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum van 
Oosterbeek.  Dat zijn  de bouwstenen geworden voor deze centrumvisie. We hebben 
meegeschreven aan de definitieve versie die het College van B&W zal aanbieden aan 
de gemeenteraad ter vaststelling. Daarmee wordt deze Visie een leidraad voor 
bouwplannen en herinrichtingen van openbare ruimtes in het centrum van 
Oosterbeek”. 

 Geparticipeerd in  Lokaal klimaatakkoord Renkum verduurzaamt samen 
 Geparticipeerd in Tafel Wijkgerichte aanpak  
 Eveline Bolt en Hans Jonker hebben dorpsplatform versterkt 
 ‘White Ribbon Mile 
 White Ribbon Mile is een korte wandeling door de uiterwaarden bij de Oude Kerk in 

Oosterbeek naar het herdenkingsmonument aan de Rijn. Het herinnert aan  de 
terugtocht van Britse, Nederlandse en Poolse soldaten na het mislukken van de Slag 
om Arnhem. Het traject is opengesteld van 9 tot 27 september en gemarkeerd met een 
wit lint.Over dit wat onderbelichte onderdeel van de Airborne operatie wordt een film 
gemaakt, die in de toekomst op meerdere plekken te bekijken is. Of het pad open 
blijft, hangt af van de grondeigenaren. De opening is voorzien op 6 september. Het 
plan is daarbij ook schoolkinderen te betrekken. Diverse organisaties subsidiëren het 
initiatief van de organisatie van de ‘White Ribbon Mile’. Het DPF fungeert daarbij als 
‘doorgeefluik’. 

 ‘Bezinningsroute’ 
 Route met gedichten met als  thema oorlog en (vooral) vrede op initiatief van een 

inwoner van Oosterbeek. Het DPF heeft daarvoor eerder subsidie aangevraagd, maar 
i.v.m. de tekorten bij de gemeente is de aanvraag ingetrokken. De gemeente heeft 
Bureau Sinds 14-16 nu opdracht gegeven, om een eerste idee als begin voor de route 
uit te werken. Als dat idee is goedgekeurd kan het oorspronkelijke idee voor de route 
middels crowdfunding en een evt. nieuwe subsidieaanvraag alsnog in fasen gestalte 
krijgen. 

 Bijeenkomst over bouwplan Plein 1946 
 OOSTERBEEK  Eigenaar Hazeleger van het voormalige postkantoor presenteerde 

onlangs zijn bouwplan met onder meer 32 appartementen op Plein1946 in het centrum 
van Oosterbeek. Het plan zorgde voor een verscheidenheid van reacties. Niet zo 
verwonderlijk. Plein 1946 is wat Oosterbekers het hart van Oosterbeek noemen en is 
een beeldbepalend onderdeel van het centrum van Oosterbeek.  Het Dorpsplatform 
Oosterbeek organiseerde daarom donderdagavond 7 maart in verzorgingshuis de 
Molenberg, Molenberg 2 in Oosterbeek, een bijeenkomst waar Oosterbekers hun 
reacties op het bouwplan kunnen geven. Het Dorpsplatform brengt die reacties en 
ideeën over aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Het 
Dorpsplatform wil zo ook duidelijk maken dat bij zo'n verandering in het 
dorpscentrum inwoners vanaf het begin betrokken moeten worden bij planvorming. 

 Overleg, samen met andere dorpsplatforms in gemeente Renkum met wethouder 
Rolink "Benen op tafel" overleg o.a. over Notitie dorpsgericht werken.  "College zoekt 



veel contact met bewoners. Dorpsgericht werken is een belangrijk middel, kennis van 
inwoners benutten."aldus wethouder 

 Burgemeester Agnes Schaap heeft op vrijdag 26 april 2019 9 inwoners benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau en onderscheiden met een lintje. Een van hen is 
Louis ter Huurne uit Oosterbeek (30 mei 1947) lid van Dorpsplatform Oosterbeek. 

 Overleg met Renkum voor Elkaar(RVE). Dorpsplatforms uit gemeente Renkum en 
RVE overleggen over samen optrekken. 

 Geparticipeerd in initiatief "De Zonne Wijzer" met als doel ontsluiten van informatie 
over zorg en welzijn voor ouderen in Oosterbeek. Wij, De kerngroep van “De Zonne 
Wijzer” (werknaam) bestaat uit een vijftal betrokken senioren, die op een of andere 
wijze zijn geraakt door de problematiek van ouderen die de weg in zorg- en 
welzijnsland niet kennen en ook niet kunnen vinden.  Door een beleidswijziging van 
de gemeente, eind 2017, krijgen ouderen geen bezoek meer van vrijwillige 
ouderenadviseurs.  Mede daardoor komen de signalen, die door de ouderenadviseurs 
werden opgehaald, nu niet meer bij de juiste hulp terecht. De digitale sociale kaart, die 
deels in de plaats van de ouderenadviseurs is gekomen, stopt per 01 augustus 2019 
vanwege het gebrek aan bekendheid en gebruikers. Zelfs al zou deze kaart wel een 
succes zijn geworden dan nog zouden niet alle ouderen toegang hebben tot deze 
digitale informatie. Ouderen in Oosterbeek weten nu vaak niet wat er waar te doen is. 
Dit intiatief gaat verder onder de naam De Alliantie. 

 PARK HARTENSTEIN HERSTELD, presentatie PLANCONCEPT 9 oktober 2019 
 Vervolg op ‘Welkom in Park Hartenstein’ en ‘Oosterbeekse buitenplaatsen herleven’ 

door De drie organisaties, vereniging Vrienden van Park Hartenstein, stichting 
Dorpsplatform Oosterbeek en stichting Ruimte Denken. 

 Participatie winterbijeenkomst van Toeristisch Platform Lage Veluwe. 
(https://lageveluwe.nl/ ) Toeristisch Platform Lage Veluwe brengt initiatieven en 
belanghebbenden bij elkaar, om zo gezamenlijk een positieve impuls te geven aan het 
toerisme in de regio ‘Lage Veluwe’ (gemeente Renkum en omgeving). Waarna je 
bijgepraat wordt over de toeristische ontwikkelingen binnen onze gemeente, op de 
Veluwezoom en de Veluwe 

 
 
 


