
 

 Verslag Vergadering van het Dorpsplatform Oosterbeek 
op donderdag 4 november 2021, Locatie : De Klipper 19.30 uur 

 

 Deelnemers: Muriel Denayer, Albert Smit, Hans Jonker, Sjoerdtje Poutsma, Albert Bos (verslag) 
Later Peter Bosmann. (neemt deel aan klankbordbijeenkomst Talud buurt) 
Verhinderd: Fedde Makkinga en Louis Ter Huurne 
Gasten, Peter Kraak (D66) en Bouke Verhaagen (PRD) 
Bericht verhindering Paul Jansen (Gem. Belangen) 

 

1 Opening, agenda, planning + locatie en buurtwandelingen, kort voorstelrondje 
Albert Smit opent vergadering en heet iedereen welkom, in bijzonder Muriel Denayer als 
mogelijk nieuw dorpsplatform lid alsook de gasten “op publieke tribune” 

Albert S. 

2 Actiepunten  
 Uiterwaarden veel partijen, versnippering in beheer: wie coördineert? Rosandepolder. 

Albert B. heet info verzameld t.b.v. natuurgidsencursus IVN.  
 Buurtwandelingen, planning volgt 

 
Albert B. 
 

3 Bouwontwikkelingen in Oosterbeek : 
 Park Hartenstein > locatie Talsmalaan  

 De gemeente heeft begin dit jaar de initiatiefgroep 4LGH ‘nadrukkelijk verzocht’ in 
gesprek te gaan met een ontwikkelaar. Dat zou leiden tot een ‘win-win-win-model’ voor de drie 
betrokken partijen, want ‘het duurt allemaal al zo lang’ ! Er is overlegd, maar zonder resultaat: 
het plan van ontwikkelaar is in strijd met de landgoederenvisie en doet ons inziens geen recht 
aan het ensemble van Rijksmonumenten en het publieke karakter van Park Hartenstein.  
 De nieuwe wethouder heeft 4LGH vervolgens gevraagd, de haalbaarheid van het plan 
aan te tonen. Daartoe is contact gelegd met een ervaren ideële ontwikkelaar / belegger.  
Die heeft het planconcept begroot. Met enkele aanpassingen heeft de initiatiefgroep in juni 
een in haar ogen aantrekkelijk plan met dito aanbieding aan de gemeente voor kunnen leggen.   
 De gemeente heeft het plan van 4LGH alsmede het plan van eerder genoemde 
ontwikkelaar ter beoordeling voorgelegd aan een ambtelijke commissie en een door haar 
ingeschakelde planeconoom. Daarvan is weliswaar een verslag gemaakt, maar dat is tot onze 
verbazing niet openbaar ! Vanwege de overvolle raadsagenda komen de plannen nu begin 
december aan de orde in een raadsontmoeting en de week erop in de gemeenteraad. 

 Hart van Oosterbeek / Centrumgebied Oosterbeek  
Centrumgebied, Raadhuisplein schiet nog niet op. Landschapsarchitect zal schets maken over 
inrichting. Onderzoek functies raadhuis. AS + LtH gesprek met Jan Rutjes en Sandra (gemeente) 

  Initiatiefgroep Klingelbeek / Slijpbeekpark / de Hes  
Nieuwsbrief De Hes: er is geen nieuws (wegens Corona). Werkgroep Klingelbeekseweg: er is 
een visie. Contact is aangehaald met De Hes /Amvest Slijpbeekpark. Bureau Harro denkt mee. 

 Movieraterrein : er zijn diverse bezwaren ingediend. Raad heeft aanpak Moviera 
goedgekeurd. Onderzoek naar belangenverstrengeling is niet aangetoond. 

 Bouwplannen Overdal  
Hans is bij presentatie Overdal geweest. Uitbreiding van 70 naar 120 inwoners. Wat is de rol 
van het Dorpsplatform? Onder bezoekers van informatieavond zijn er veel vragen . Volume en 
hoogte gebouw niet helder. Artist impression was geflatteerd. Ook vragen over toename 
verkeersbewegingen. Opmerkingen worden verwerkt t.b.v. volgende presentatie. Vilente heeft 
ook website nieuwbouw Overdal. www.vilente.nl/nieuws/nieuwbouwplannen-
woonzorgcentrum-vilente-overdal  Daarna Definitief concept. Bestemmingsplan moet 
aangepast worden 

 
 
Albert S. 
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Sjoerdtje 
 
 
Albert S.  
 
 
Hans 

4 Participatie  Groot onderhoud openbare ruimte Talud buurt; Roelofs Den Ham is aannemer, 
maakt schets n.a.v. opdracht gemeente en opmerkingen van bewoners Talud buurt. Diverse 
bewonerssuggesties: vergroening, deelauto? Judith van Zandwijk is projectleider gemeente.  

 
Hans J. en 
Albert B. 



23 september is de 2e klankbordgroep bijeenkomst geweest. Daarvan is een verslag gemaakt. 
Er is sprake van ondervertegenwoordiging van huurders. Vivare besteedt daar aandacht aan. 
Vanavond is de 3e klankbordgroep-bijeenkomst. Website gemeente betreft grote opknapbeurt 
buurt Talud: https://leefjeomgeving.nl/buurt-talud  
Andere cijfers: https://allecijfers.nl/buurt/talud-renkum/  Informatie wijk Oosterbeek 
Noordoost https://allecijfers.nl/wijk/oosterbeek-noordoost-renkum/  

   
5 Gemeenteraadsverkiezingen 2022  Het lijstje met aandachtspunten Dorpsplatform is aan 

griffie / politieke partijen verzonden. Coalitiepartijen hebben ontvangst bevestigd. 
Albert S. 

6 Dorpsplatform : Communicatie / Verslaglegging vergadering en buurtwandelingen 
Redactie en beheer website DPF. 
Hans en Albert zijn bezig met update van website met steun van Jan Voskes. Verzoek aan 
platformleden om inhoud aan te leveren. Verwijzingen naar initiatieven in Oosterbeek. 
Buurtinitiatieven Duurzame Wever en Duurzame Stek Link op website. 
Voorstel: van buurtwandelingen maakt organiserend groepje ook verslag.  

Albert B  
en Hans J. 

7 De Alliantie De Alliantie is het samenwerkingsverband van sociaal-maatschappelijke 
organisaties die actief zijn binnen zorg en welzijn in de gemeente Renkum. 
www.renkumvoorelkaar.nu/alliantie/  
Dorpsplatform Oosterbeek is een van de partners. 
www.renkumvoorelkaar.nu/wp-content/uploads/2021/02/Folder-Alliantie-202101.pdf  
De Alliantie organiseert zo’n 3x per jaar haar gezamenlijke bijeenkomsten die bedoeld zijn    

 als netwerkmomenten; 
 om concrete signalen te delen; 
 de gezamenlijke agenda op te stellen; 
 om praktische afspraken te maken. 

Actuele partners en betrokkenen zijn o.a.: Rechtswinkel Renkum, Hulpdienst voor Elkaar, 
Seniorenbond Renkum, Zonnebloem, Bibliotheek Veluwezoom, Renkum voor Elkaar, 
Interkerkelijk Diaconaal Platform, Adviesraad Sociaal Domein, Oase Oosterbeek, Dorpsplatform 
Oosterbeek, Leef! Wolfheze, Voedselbank Neder-Veluwe, Dorpsplatform Renkum-Heelsum, 
Solidez VPTZ  (en uitbreidend). Renkum voor Elkaar draagt zorg voor de ondersteuning van de 
Alliantie; Debby Bosman is contactpersoon (Renkum voor Elkaar) 

 
Peter B. 

8 Verkeer De leidende maximumsnelheid binnen de bebouwde kom wordt teruggebracht van 50 
naar 30 kilometer per uur. De Tweede Kamer heeft ingestemd met dit voorstel van GroenLinks 
en SGP. Een limiet van 50 kilometer per uur is nog toegestaan op doorgaande wegen als de 
verkeersveiligheid niet in gevaar is. Zo hopen partijen het aantal verkeersdoden te laten dalen. 
Uitzonderingen zijn nog wel mogelijk, bijv. op doorgaande wegen of plekken waar dit veilig kan.  

Albert S. 

9 Uitbreiding Dorpsplatform : hopelijk kan Muriel ons platform blijven versterken.  
10 Financiën Saldo € 11693, waarvan in beheer derden: Bato’s Wijk vleermuizenkelder € 2694. 

Bewonersinitiatief Paul Krugerstraat € 3000. Voor LOV tentoonstelling alvast € 590 
voorgeschoten (diverse fondsen hebben toegezegd) Saldo dorpsplatform is € 5999 
Aan initiatieven waarvoor het Dorpsplatform financiën regelt, wordt gevraagd een bescheiden 
vergoeding aan het Dorpsplatform over te maken, omdat er verder geen inkomsten zijn 

 

11 Wat verder ter tafel komt 
 LOV tentoonstelling in zalencentrum Lebret gaat door 
 Bewonersgroep Paul Krugerstraat heeft initiatief genomen voor o.a. Pluktuin. 

Ontvangen € 3000 van Postcode-buurtfonds (beheert door Dpf) Gemeente werkt mee. 
 Stationsweg 4 en 6 bouwplan : er zijn zorgen bij omwonenden. In nr. 6 komen 

appartementen. Nr. 4  wordt gesloopt en daar komt een appartementengebouw.  
 Park Bato’s wijk vijver: door aanwezigheid van heel bijzondere salamander ligt het werk 

stil (o.a. verhelpen lekkage) 
 Deze zomer is gemeente Renkum Host voor Kameroen WK volleybal Dames 
 Glasvezel Klingelbeekseweg is al aanwezig. Nu komt er nog een aanbieder uit Arnhem. 

Dat schept onduidelijkheid 
 Warmtetransitie buurt Bato’s Wijk als Demo 

 

12 Rondvraag  geen vragen  
 


