
 

 

  
VERSLAG 

Vergadering van het Dorpsplatform Oosterbeek 
op woensdag 20 april 2022, Locatie : De Klipper 19.30 uur 

 
Deelnemers: Louis Ter Huurne, Albert Bos, Hans Jonker, Fedde Makkinga en Albert 
Smit (voorzitter en verslag); verhinderd : Sjoerdtje Poutsma en Peter Bosmann.  

 

1 Opening, agenda en mededelingen  
Na de opening stemmen aanwezigen in met de agenda; voor aanvullingen is ruimte. 
Hans: dank voor het vaststellen van de planning voor de vergaderingen wandelingen.  
Op 24 februari is er informeel overleg geweest; de besproken onderwerpen komen in 
deze vergadering terug. Muriel Denayer ziet vooralsnog af van actieve deelname aan 
het Dpf; ze stelt het wel op prijs geïnformeerd te blijven over actuele onderwerpen. 
Het concept verslag van 04-11-21 behoeft nog nadere precisering voor de Talsmalaan. 

 
Albert S. 
 
 
 
 
 

2 Planning + locatie buurtwandelingen (na laatste wandeling voor Corona in 2019) 
21-04  buurt 4 : omgeving Utrechtseweg, Stationsweg, Cronjeweg en Steinweg  
31-05 buurt 9 : oostelijk Weverstraat, De Dam, Fangmanweg, Emmastraat, 
 Molenweg, Utrechtseweg en Plein 1946  
05-07 buurt 4 : omgeving Utrechtseweg, Lebretweg, Parallelweg en Stationsweg o 
06-09 buurt 8 : omgeving Benedendorpsweg, Grindweg, Batosweg, Van Eeghenweg, 
 Pietersbergseweg t/m Van Borsselenweg  
 De buurtwandelingen i.o.m. de afdeling communicatie laten vermelden op de 
 gemeentepagina in de Rijn en Veluwe. 

 
Hans 
 
 
 
 
 
organisator 

3 Bouwontwikkelingen in Oosterbeek  
 Park Hartenstein > locatie Talsmalaan  

De gemeenteraad heeft begin december positief geoordeeld over het planvoorstel van 
de initiatiefgroep 4 Landgoederen op de Helling (4LGH); na 6 jaar eindelijk resultaat ! 
Voor de selectie van een ontwikkelaar zal een ‘tender’ worden uitgeschreven. Gelet op 
een eerder raadsbesluit de enige optie, aldus wethouder Sandmann. Naar verwachting 
zal de hele procedure nog minstens een jaar in beslag nemen vanwege de beperkte 
capaciteit bij de gemeente. Daarna kan de gekozen ontwikkelaar gaan werken aan 
definitieve planvorming en zal een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan 
noodzakelijk zijn. Zoals inmiddels bekend zal het project met alweer een (nog n.t.b.) 
nieuwe wethouder, alsook een nieuwe projectleider worden voortgezet. Het zou mooi 
zijn, als nog in deze raadsperiode een start van de bouw tot stand komt. 

 Centrumgebied Oosterbeek   
Naar verluid blijkt het na de eerdere vaststelling van de centrumvisie nodig, voor het 
Raadhuisplein en omgeving opnieuw een gebiedsvisie op te stellen. Na installatie van 
het nieuwe College een afspraak maken met de gemeente. 
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  Initiatiefgroep Klingelbeek / Slijpbeekpark / De Hes  
Er lijkt voortgang te zijn in de onderhandelingen over de locaties Jansen / Bouwman 
nadat de gemeente ontwikkelaar Schipper Bosch daarvoor heeft gevraagd. De heer 
Jansen sr. is recent overleden.  
De nieuwsbrief van de Hes heeft opnieuw ‘niets nieuws te melden’. 

 Movieraterrein : voortgang afhandeling bezwaren is niet bekend. 
 Bouwplannen Overdal : zie verslag 10 maart jl. en website Vilente 

N.a.v. opmerkingen en vragen op de eerste informatieavond in 2021 heeft Vilente 
wijzigingen in de plannen aangebracht. Op 10 maart worden deze met sheets getoond: 
       - veertien woningen minder (nu 100 + 10 tijdelijke appartementen) 
       - één bouwlaag minder hoog dan vorige ontwerp 
       - facilitaire ruimte i.p.v. woningen op laag 4 aan noordzijde i.v.m. met privacy 
       - hoogte meer naar Utrechtseweg geplaatst; meer afstand tot de achterburen 
        - duidelijkheid over logistiek 
Ter illustratie van de nieuwe situatie zijn doorsnedes evenwijdig en loodrecht op de 
Utrechtseweg over de bebouwing gemaakt. Een perspectief van de bebouwing aan de 
Utrechtseweg ontbreekt echter. De verwachting van inspreker is, dat de nieuwbouw 
te dominant aan de hoofdweg van Oosterbeek zichtbaar is.  
De logistiek en het parkeren zijn voor omwonenden grote punten van zorg. De locatie 
ligt in het centrum van het dorp; leveranciers, personeel en bezoekers gaan door de 
buurt naar het nieuwe Overdal met meer bewoners, personeel en bezoekers dan in 
het oude gebouw. De buurt weet, dat de oude situatie al uiterst problematisch was. 
Vilente gaat samen met omwonenden in gesprek met de gemeente; een oplossing 
vergt creatieve ideeën. Doorborduren op de geschetste situatie is onacceptabel.  

 Maisakker bij de Sonnenberg : initiatief van het ‘Groene Spoor’. 
Voor de akker (ca. 3 ha.) is een plan voor een ‘ecowijk’ ontwikkeld met 36 duurzame 
houten woningen in een gevarieerde landschappelijke en natuurlijke omgeving. Het 
gaat om 12 woningen met sociale huur, 12 midden huur en 12 dure huur (of koop). 
Hans en Louis hebben de informatieavond in de Klipper op 19-02 bezocht. Het plan 
oogt sympathiek en is ook in de raadsontmoeting als zodanig ontvangen. Ook de 
ambtenaren aan de ‘intake’ tafel zijn redelijk positief. Vreemd genoeg merkt niemand 
op, dat het plan in strijd is met de landgoederenvisie. Ook zijn er kritische geluiden van 
de VVE van appartementen bij de Hartensteinlaan, 5 Dorpen in ’t Groen en anderen. 
De rol van het Dorpsplatform kan het organiseren van een bijeenkomst zijn, waar 
betrokkenen standpunten kunnen inbrengen ten behoeve van meningsvorming.  

 Stationsweg 4 en 6 : ontwikkeling appartementen 
Er zijn plannen de vrijstaande woning te vervangen door een appartementengebouw 
en in het pand op nr. 6 diverse appartementen onder te brengen. Omwonenden zijn 
bevreesd voor grootschalige kap van de aanwezige bomen en parkeeroverlast.  

 Pietersbergseweg : appartementen t.p.v. voormalige dierenkliniek  
Ook hier zijn plannen voor het vervangen van de dierenkliniek door een gebouw met 
appartementen. Het plan ziet er aantrekkelijk uit, maar valt nog niet te beoordelen in 
samenhang met de directe omgeving. Onder het gebouw is per appartement een 
parkeerplek beschikbaar; of dat in deze omgeving toereikend is voor bezoekers en evt. 
tweede auto’s is maar zeer de vraag. Het valt op, dat de (net nieuwe) projectleider van 
de gemeente het plan bij wijze van spreken staat te promoten.  

 Gawar terrein : initiatief ‘Om Wonen’ voor tiny house buurtje 
De initiatiefnemers zijn op zoek naar een locatie voor hun initiatief; daarbij is hun oog 
gevallen op het 10 jaar geleden gesaneerde terrein van de voormalige gasfabriek. 
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De gemeente heeft hen geadviseerd hun ideeën eerst maar eens aan de ‘buurt’ voor 
te leggen: dat is op een winderige zondagmiddag gebeurd. Er is bij een aantal 
omwonenden sympathie voor het idee van de initiatiefnemers, maar er is o.a. ook 
gewaarschuwd voor de vervuilde grond, de nabijheid van het gasverdeelstation en het 
feit, dat de huidig gemeentewerf nog wel lang in gebruik zal blijven. De vraag is, hoe 
de gemeente zich nu verder op gaat stellen. 

 Valkenburcht : plannen voor nieuwbouw  
Op een bijeenkomst 31 maart jl. zijn plannen gepresenteerd, om de ‘Valkenburcht’ te 
vernieuwen. Ten tijde van de bouw was energiezuinigheid geen thema. Het is vrijwel 
ondoenlijk de bestaande gebouwen zodanig te verduurzamen, dat ze voldoen aan de 
huidige eisen. Middels een gefaseerde sloop en nieuwbouw is het doel te komen tot 
een toekomstbestendig woongebied met vier nieuwe gebouwen voor zelfstandig 
wonen; in één gebouw zijn daarnaast facilitaire functies opgenomen waaronder een 
restaurant. De bewoners van de nabijgelegen Beelaertslaan zijn redelijk positief 
gestemd over de gepresenteerde plannen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Louis 

4 Participatie : 
 Omdat de gemeente het belang van participatie bij diverse thema’s in de 
dorpen onderkent en daarbij dorpsgericht wil werken, is een bijeenkomst belegd met 
(bijna alle) dorpsplatforms en enkele betrokkenen in de gemeentelijke organisatie.  
De rol van de dorpsplatforms door de jaren heen blijkt laatstgenoemden onbekend. 
De platforms missen een dorpsmanager als een soort ‘spin in het web’, die weet welke 
onderwerpen in de dorpen actueel zijn, en daarbij kan verwijzen naar de betrokken 
ambtenaren en bestuurders.  
Het tweejaarlijkse ‘Benen Op Tafel’ overleg van de betrokken wethouder met de 
platforms heeft in de afgelopen vier jaar helaas maar enkele keren plaatsgevonden. 
Naast ‘Corona’ hebben daarbij ook andere factoren een rol gespeeld. De platforms 
hebben behoefte aan geregeld onderling overleg; het platform Renkum/Heelsum  
neemt daartoe initiatief. Als de gemeente daarbij ook betrokken wil zijn, is het de 
vraag, of niet beter een ‘dorpsmanager’ dan een ‘bestuurder’ aanwezig kan zijn ? 
 De voortgang van het groot onderhoud openbare ruimte Talud buurt loopt 
volgens betrokkenen goed. De geselecteerde aannemer voor de werkzaamheden stelt 
zich communicatief goed op. 

 
Hans, 
Albert B. 
Louis 

5 Verkiezingen gemeenteraad ; stand van zaken coalitievorming, welke accenten? 
 Er zijn drie winnaars: Gemeentebelangen, Groen Links en de PvdA. Zij zijn in 
gesprek over het vormen van een coalitie. Naar verwachting zal er eind mei een nieuw 
College gevormd zijn. Voor de accenten moeten we het coalitieakkoord afwachten.  

 
Louis 

6 Dorpsplatform : communicatie, verslaglegging vergadering en buurtwandelingen 
 Redactie en beheer website DPF is in overleg tussen Hans, Albert B. en adviseur 
Jan Voskes sterk verbeterd. De site is daardoor eenvoudig te actualiseren. Dank aan 
Hans voor zijn inbreng daarbij. De algemene inhoud verdient nog nadere aandacht. 
 De verslaglegging van vergaderingen en buurtwandelingen vergt relatief te veel 
tijd ten opzichte de te besteden tijd aan actuele en belangrijke onderwerpen. Renkum 
voor Elkaar heeft een ‘vrijwilligersbank’; het is te onderzoeken, of daar vrijwilligers zijn 
die secretariële werkzaamheden voor het DPF kunnen en willen uitvoeren. 
 Aan iedereen de vraag, hoe te komen tot uitbreiding/versterking van het DPF. 
Laat iedereen bijv. beginnen met het benaderen van enkele personen, die daar 
mogelijk belangstelling voor hebben. Verder gaan de gedachten uit naar het 
opbouwen van een kring belangstellenden, die we via nieuwsbrieven op de hoogte 
brengen van actuele zaken, en die zelf onderwerpen aan kunnen dragen.  

Albert B  
en Hans J. 



7 De Alliantie 
 Bij verhindering van Peter Bosmann bij volgende vergadering aan de orde. 

Peter B. 

8 Verkeer 
 Op het gebied van verkeersveiligheid zijn er in Oosterbeek (en de hele 
gemeente) diverse aandachtspunten. Het vertrek van Hans van Vliet als ‘deskundige’ 
maakt overleg daarover met bestuurders ‘niet eenvoudiger’. Het is de vraag, of die 
vacature op afzienbare termijn goed ingevuld kan worden? De door de Tweede Kamer 
aangenomen motie, om binnen de bebouwde kom een maximum snelheid van 30 
km/uur in te voeren op wegen, waar fietsers en gemotoriseerd verkeer de weg delen, 
is daarbij een eerste ‘uitdaging’: de Schelmseweg is in Oosterbeek een voorbeeld, die 
als zodanig is ingericht. De noodzakelijke aanpassing van wegen en de financiering van 
dergelijke maatregelen betreft tal van wegen; bij gebrek aan gemeentelijke middelen 
zal de uitvoering waarschijnlijk niet snel vorderen. 

Albert S. 

9 Deelname aan ‘Het Park Vertelt’ 
 Dit evenement is vorig jaar vanwege Corona niet doorgegaan. In de hoop dat 
het dit jaar wel kan, wordt besloten als DPF met IVN alsnog een stand in te richten. 

Albert B. 

10 Wat verder ter tafel komt 
 Bij de buurtwandeling morgen donderdag 21 april doen we ook de Stationsweg 
aan; er zijn plannen in voorbereiding om in deze straat de riolering te vernieuwen en 
daarbij tevens de weg zodanig in te richten, dat de max. snelheid teruggaat naar 30 
km/uur. Na T contact met de gemeente blijkt daarvoor sinds kort een nieuwe (interim) 
projectleider aangesteld te zijn: Barry Groenewoud (T 06 23 26 44 44). Zijn voorganger 
is betrokken geweest bij circa vier klankbordbijeenkomsten met bewoners over de 
herinrichting van de weg. Het DPF is niet geïnformeerd over de plannen. 
 

 

11 Rondvraag 
 Er zijn geen vragen. 

 

12 Volgende vergaderingen 
 13 september en 15 november. 

 

 

 


