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Datum nieuwsbrief 

31 mei 2022 

Buurtwandeling—buurt 9  
Buurt 9 bestaat uit: Plein 1946, Weverstraat, De Dam, Fangmanweg, Emmastraat, 

Molenweg en Utrechtseweg met alle straten daarbinnen . 

 M.m.v. 

• Jan van 

IJzendoorn 

• Ton Bloemzaad 

• Gemeente 

Renkum: 

Florus Smit 

• Organisatie 

Dorpsplatform: 

Albert Smit 

Hans Jonker 

Ook voor de tweede buurtwandeling van dit jaar was ruim belang-
stelling. Zo’n 30 buurtbewoners verzamelden zich op Plein 1946.  

De buitendienst van de gemeente Renkum was vertegenwoordigd 
door Florus Smit, die aantekeningen maakte van schade aan wegen 
of straatmeubilair en andere zaken die door de buitendienst gerepa-
reerd kunnen worden. 

Een bewoner vraagt, waarom bij het voormalig postkantoor op het 
plein geen brievenbus staat? 

Dat houdt waarschijnlijk verband met nabijgelegen brievenbussen 
op De Dam en het Raadhuisplein bij de bloemenkiosk.  

De bewoners van Weverstraat 29 maken melding van overlast door 
de parkeerchaos nabij hun erf.  



Bij de start van de wandeling vertelde Jan van IJzendoorn 

over de geschiedenis van het Zweiersdal. De route via de We-

verstraat gaf hier en daar een doorkijkje in het dal. Er vindt 

een discussie plaats over hoe dit dal wat meer in de oor-

spronkelijk vorm terug gebracht kan worden, een discussie 

die momenteel plaatsvindt tussen gemeente, betrokken be-

woners en vereniging Vijf dorpen in’t Groen. 
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De uiterst onoverzichtelijke aansluiting van de Poststraat op 

de Toulon van der Koogweg vraagt volgens diverse aanwe-

zigen om voorrang op laatstgenoemde straat. Het argument 

dat dit niet zou mogen in een 30 km zone gaat voorbij aan 

diverse plekken in het dorp, waar dat wel is gebeurd.  
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Bij het bezoek aan de tuin van Jan Hofstede aan de Fangmanweg 
krijgen de deelnemers mooi zicht vanaf de andere kant op het Zwei-
ersdal. Daar kan ook geschuild worden voor een flinke regenbui. 

In de afnemende regen en een allengs kleiner wordend gezelschap 
gaat de wandeling verder.  

Aan de rand van Park Bato’s wijk, naast de flat,  bevond zich een 
ijskelder van het oorspronkelijke landgoed. Deze is door een aantal 
vrijwilligers uitgegraven en nu ingericht als vleermuiskelder. 

Ton Bloemzaad, coördinator van een groep vrijwilligers die Park Ba-
to’s wijk onderhouden, laat ons de kelder zien en vertelt over de 
restauratie. De deur van Cortenstaal is ontworpen door Jan van IJ-
zendoorn. 



 

 

 

 

 

 

 

  

E-mail: 

info@dorpsplatformoosterbeek.nl 
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De aandachtspunten en acties uit deze buurtwandeling zijn (binnenkort) te vinden op de website van het Dorpsplatform Oosterbeek. 

Het Dorpsplatform Oosterbeek wil initiatieven ontplooien en ondersteunen die de leefbaarheid bevorderen en bijdragen aan een goed 

woonklimaat. En daarnaast willen we waardevolle elementen van het dorp Oosterbeek behouden.  

  

www.dorpsplatformoosterbeek.nl 

De wandeling eindigt in de ontmoetingsruimte van de 
Molenberg. Onder het genot van een kopje koffie of thee 
droogt iedereen weer op. Die gelegenheid wordt benut 
voor geanimeerde gesprekken.  

Het buurtinitiatief ‘Jacobaweg’ vertelt over knelpunten op 

deze weg als verkeersveiligheid en logistiek van de be-

voorrading van de supermarkten aan de Utrechtseweg, die 

vanaf de Jacobaweg plaatsvindt. Over dit onderwerp is 

contact met de nieuwe wethouder Daniëlle van Benthem. 

Op 27 juni faciliteert de Remonstrantse Gemeente de bij-

eenkomst met de buurt over deze problematiek.  

http://www.dorpsplatformoosterbeek.nl

