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Aan bewoners en ondernemers van de buurt, omgeven door: Plein 1946, Weverstraat, De
Dam, Fangmanweg, Emmastraat, Molenweg en Utrechtseweg met alle straten daarbinnen.

Uitnodiging buurtwandeling dinsdag 31 mei 2022
Beste bewoners en ondernemers,
Het dorpsplatform Oosterbeek nodigt u uit om mee te wandelen en te praten over uw buurt
tijdens een buurtwandeling op dinsdag 31 mei a.s. van 19.00 tot uiterlijk 21.30 uur.
De avond start op Plein 1946. We zijn benieuwd naar de mening van ondernemers over de
‘Centrumvisie Oosterbeek’ en meer specifiek het te bezoeken deel tijdens deze wandeling.
Daarna wandelen we via Weverstraat, De Dam en Fangmanweg om het Zweiersdal. Jan van
IJzendoorn vertelt over de geschiedenis van het dal. Daarbij een resumé over de recente
buurtavond in het Filmhuis, toegespitst op kwaliteitsverbetering van het dal voor bewoners
én omwonenden. Een ‘uitdaging voor de gemeente’, om dat in goede banen te leiden.
Daarna gaan we verder door de buurt, waarbij we aandacht besteden aan activiteiten,
wetenswaardigheden en ontwikkelingen in de omgeving. We zijn daarbij benieuwd naar uw
mening over onderwerpen, die u van belang vindt.
We eindigen de wandeling (onder voorbehoud) in de Molenberg : als het goed is, worden we
daar ontvangen om wat te drinken en na te praten over wat we zijn tegengekomen in de
buurt. Ook als u niet meewandelt bent u hier van harte welkom.
Programma
19.00 uur: Plein 1946 : start met vragen aan ondernemers
± 19.15 uur: Wandeling om het Zweiersdal
± 19.45 uur: Wandeling door de buurt
± 20.45 - 21.30 uur: Afronding in de Molenberg aan de Toulon van der Koogweg.
Waarom een buurtwandeling?
Het dorpsplatform organiseert jaarlijks enkele buurtwandelingen, omdat we graag in contact
komen met de inwoners over hun leefomgeving. We wisselen ideeën en knelpunten uit die
tijdens de wandeling aan het licht komen, waarbij het dorpsplatform kan helpen om de weg
te vinden om zaken aan te pakken.

Lees verder

Verslag
Van de buurtavond wordt een verslag gemaakt, dat geplaatst wordt op de website van het
dorpsplatform Oosterbeek.
Wie zitten er in het dorpsplatform?
Het dorpsplatform bestaat uit betrokken en actieve bewoners uit Oosterbeek. Bij de
buurtwandeling zijn zo mogelijk de gemeente, welzijnsorganisatie Renkum voor Elkaar,
woningcorporatie Vivare en veelal ook raadsleden vertegenwoordigd.
Iets voor u?
Het dorpsplatform is altijd op zoek naar betrokken buurtbewoners. Bent u die persoon, of
wilt u eerst meer informatie? Dan kunt u contact opnemen per e-mail:
info@dorpsplatformoosterbeek.nl.
Graag tot ziens!

Route buurtwandeling

