
 

  
Verslag Vergadering van het Dorpsplatform Oosterbeek 

op dinsdag 7 juni 2022 Locatie : De Klipper 19.30 
 

  

  
Deelnemers : Albert Smit (voorzitter), Hans Jonker, Louis ter Huurne , Albert Bos (verslag)  
Verhinderd: Fedde Makkinga, Sjoerdtje Poutsma, Peter Bosmann 
Gasten: Nanne Jellesma (Werkgroep Oosterbeekse Uiterwaarden, WOU), Fons Goselink (adviseur WOU) 
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Opening, agenda : kort voorstelrondje 
Albert Smit opent vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Nanne en Fons  
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Rosandepolder :  
Op 17 mei heeft Rijkswaterstaat een informatieavond georganiseerd, waar een planconcept voor de 
polder is gepresenteerd in het kader van de ‘Uitvoering Kaderrichtlijn Water’.  
Zie : www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/projecten+home/rosandepolder/default.aspx 
www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/projecten+home/rosandepolder/documenten+rosandepolder/ha
ndlerdownloadfiles.ashx?idnv=2222499  
 
De avond is goed bezocht door met name inwoners uit Oosterbeek. Er zijn diverse opmerkingen 
gemaakt en suggesties gedaan, die bij de verdere planvorming een waardevolle bijdrage kunnen 
leveren.  
Het valt op, dat Rijkswaterstaat de focus legt bij de opgave, die ze zelf voor 2028 te vervullen heeft ter 
verbetering van de waterkwaliteit. Tegen de achtergrond van het grote aantal partijen, betrokken bij de 
Rosandepolder, lijkt dat een begrijpelijk uitgangspunt, om de voortgang te waarborgen.  
 
 Kennismaking met de  Werkgroep Oosterbeekse Uiterwaarden (WOU).  
De WOU is in 2001 gestart en heeft lang een sluimerend bestaan gekend tot ca. 3 jaar geleden. De 
werkgroep is toen omgevormd in een officiële ‘stichting’; de standpunten staan op de website: 
www.rosandepolderoosterbeek.nl.  
Als hierboven gemeld zijn er veel partijen actief, waardoor het voor buitenstaanders (zelfs insiders) niet 
altijd helder is, wie precies welke verantwoordelijkheid voor bepaalde onderdelen heeft. 
De Rosandepolder heeft lange tijd de bestemming ‘agrarisch gebied’ gehad. Meer natuur is tot 2014 
rijksbeleid; daarna is het provinciaal beleid. De provincie is nu voornemens de uiterwaarden langs de 
rivieren in Gelderland de bestemming natuurgebied te geven, als deel van het Gelders Natuur Netwerk. 
Natuur en kruidenrijk grasland zonder bemesting worden dan hoofdelementen van de inrichting van de 
uiterwaarden in Renkum. De agrarische activiteiten verdwijnen geleidelijk en voor initiatieven als 
‘Graangeluk’ van Marcel van Silfhout en de als landelijk voorbeeld aangeprezen ‘biologische boerderij 
Veld en Beek’ van Jan van Wieringen is dan geen plaats meer in de uiterwaarden. Gevolg is een vrij 
monotoon landschap, zoals dat in de Liemers noordelijk van de Rijn te ‘beleven’ is. 
 
Tegen dit beleidsvoornemen van Gedeputeerde Staten zijn inmiddels al veel ‘zienswijzen’ ingediend.  
De WOU heeft een reactie op het ontwerp Natuurbeheerplan 2023 van GS opgesteld, die mede door het 
Dorpsplatform Oosterbeek als IVN Zuidwest Veluwezoom is onderschreven (bijlage). Daarin wordt onder 
meer een grotere variatie in bodemgebruik alsook een grotere biodiversiteit bepleit.  
Afgesproken is als organisaties gezamenlijk op te treden bij de behandeling van de ingediende 
zienswijzen; waarschijnlijk vindt dat in september/oktober plaats. Nader af te spreken, wie als 
woordvoerders zullen optreden. Als organisaties samen optrekken in een ‘denktank’. 
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Bouwontwikkelingen in Oosterbeek : 
 Park Hartenstein > locatie Talsmalaan: er is door de initiatiefgroep ‘4 Landgoederen op de Helling’ 

afscheid genomen van de vertrekkende interim wethouder Mark Sandmann. Er is inmiddels een 
start gemaakt met de door de gemeente noodzakelijk geachte aanbesteding van de locatie van de 
school. Na de zomervakanties is een kennismaking met nieuwe wethouder nodig, ter afstemming 
van de tot dusver gemaakte afspraken met de vorige wethouder en de opzet van de aanbesteding.  

 Centrumgebied Oosterbeek > kennis nemen van voortgang ontwikkeling stedenbouwkundige visie 
Raadhuisplein en onderzoek naar mogelijk toegevoegde functies raadhuis. Kennismaking met 
nieuwe wethouder, AS + LtH gesprek met Jan Rutjes en Sandra Meullenbruck (gemeente) 
organiseren. 

  Initiatiefgroep Klingelbeek / Slijpbeekpark / de Hes > geen actuele ontwikkeling te melden. 
 Nieuwsbrief De Hes: er is geen nieuws. Klingelbeekseweg werkgroep. Visie. Contacten zijn weer 

aangehaald met De Hes /Amvest Slijpbeekpark. Bureau Harro denkt mee. 
 Movieraterrein : Voortgang? Voorlopig huisvesting asielzoekers. 
 Bouwplannen Overdal > 10 maart zijn aangepaste plannen aan belangstellenden gepresenteerd ; het 

aantal nieuwe wooneenheden is met 10 stuks teruggebracht, waarmee de bouwhoogte is verlaagd. 
Er zijn zorgen over de parkeercapaciteit, die mogelijk wel voldoet aan de norm, maar voorbij gaat 
aan de centrale ligging in het dorp met vrij parkeren in de omgeving. Daarover vindt nader overleg 
tussen Vilente en de gemeente plaats. Verder ontbreekt een goede impressie van de bouwvolumes 
aan de Utrechtseweg in relatie met de bestaande bebouwing (zoals de Bernulphuskerk). De 
presentaties zijn via de volgende links te bekijken :  

o www.vilente.nl/wp-content/uploads/2018/10/visuele-weergave-Overdal.pdf 
o www.vilente.nl/wp-content/uploads/2018/10/presentatie-omwonenden-10-maart-

2022.pdf  
o www.vilente.nl/wp-content/uploads/2018/10/Presentatie-Omwonenden-10-maart-2022-

002.pdf  
 De plannen van het ‘Groene Spoor’ voor het bebouwen van de maisakker bij de Sonnenberg zijn 

enerzijds met sympathie ontvangen en kunnen (begrijpelijk) rekenen op grote belangstelling van 
mensen, die daar wel zouden willen wonen. Anderzijds gaat het initiatief volledig voorbij aan de niet 
lang geleden door de Raad vastgestelde landgoederenvisie; ook belangen van bewoners in de 
omgeving zijn daarbij in het geding. Het dorpsplatform stelt voor over dit onderwerp een bredere 
gedachtewisseling te organiseren en neemt daarvoor contact op met gemeente, het ‘Groene Spoor’ 
en andere betrokkenen en geïnteresseerden. 

 Stationsweg : ontwikkeling appartementen > contact met gemeente over stand van zaken. 
 Gawarterrein > initiatief ‘Om Wonen’ voor tiny house buurtje: presentatie 8 juni in 

Raadsontmoeting.  
 Pietersbergseweg : appartementen t.p.v. voormalige dierenkliniek > ook contact met gemeente. 
 Valkenburcht : begin juli is er een informatiebijeenkomst over plannen voor nieuwbouw > 

afwachten verslag en eventuele presentatie. 
 
Alle bovengenoemde (en nog komende) ontwikkelingen vergen overleg met gemeente en bewoners. 
In de periode met verkiezingen en de vorming van een nieuw College is dat een moeizame opgave.  
De snelle vorming van het nieuwe College is wat dat betreft een felicitatie waard ! De samenstelling van 
het College kent één nieuwe wethouder en de taakverdeling is aangepast. We maken graag kennis met 
Daniëlle van Benthem als vertegenwoordiger van de nu grootste partij in de gemeente, na de 
samenvoeging van Gemeentebelangen en de Partij Renkumse Dorpen en zijn benieuwd naar de 
speerpunten van het nieuwe beleid. Zodra daar gelegenheid voor is, maken we graag nader kennis.  
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Participatie :  
Bijeenkomst dorpsplatforms met gemeente > zie mail Maaike den Bakker : ‘De planning is, dat ik in juli 
het concept adviesrapport inwonerparticipatie en inwonersinitiatieven naar u stuur’, Maaike den 
Bakker. 
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Gezamenlijk optrekken dorpsplatforms : Sjanet Treep van Dorpsplatform Renkum-Heelsum: Alleen 
Oosterbeek heeft tot dusver gereageerd op de uitnodiging. Na de vakanties een nieuwe poging. 
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Dorpsplatform : communicatie, verslaglegging vergaderingen en buurtwandelingen : 
Van buurtwandelingen maakt het organiserend groepje ook verslag. Verslagen op website plaatsen.  
Bij de laatste wandeling waren ongeveer 30 deelnemers. Aan het einde wat minder door fikse regen. 
Na afloop ontvangst in de Molenberg met geanimeerde gesprekken. Debbie, Ton Bloemzaad en Jan van 
IJzendoorn gaven uitleg over vleermuizenkelder in Bato’s Wijk. Het buurtinitiatief Jacobaweg heeft 
contact met wethouder gemeentebelangen over de knelpunten op de weg, als verkeersveiligheid en 
logistiek bevoorrading supermarkten. De remonstrantse gemeente faciliteert de bijeenkomst op 27 juni. 
N.B. De buurtwandeling van 5 juli vervalt. 
Voor de verslaglegging van vergaderingen en buurtwandelingen is het gewenst, dat dit snel na een 
activiteit gebeurd en daarmee ook actueel op de website te bekijken is. Met de drukke agenda’s van de 
leden verloopt dat niet, zoals we zouden willen. Albert S. onderzoekt, of er via de vacaturebank voor 
vrijwilligers van Renkum Voor Elkaar iemand te vinden is, die zich in wil zetten voor de notulering van de 
ca. acht bijeenkomsten van het dorpsplatform. 
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Energiearmoede : 
Gemeenten krijgen speciale uitkeringsgelden van het Rijk voor de ondersteuning van huishoudens in de 
aanpak van energiearmoede. De ‘Leefbaarheidsalliantie Gelderland’ heeft gemeenten in de regio 
Arnhem een (kosteloze) pilot aangeboden, om in korte tijd een gedragen plan te maken voor een goede 
manier deze gelden te besteden. De centrale vraag daarbij is: hoe pakken we energiearmoede aan op 
een manier, die balans houdt tussen energiebesparing en armoedebestrijding? 
Vanuit de gemeente zijn beleidsadviseurs en professionals vanuit duurzaamheid en sociaal domein 
betrokken. Bijdragen van een vertegenwoordiging van inwoners zijn ook van belang voor de aanpak.  
Met vele anderen is Albert als voorzitter van Dorpsplatform Oosterbeek in dat kader uitgenodigd voor 
een inventariserend gesprek in mei. De bedoeling is om middels een ‘snelkookpansessie’ in juli te komen 
tot uitgangspunten voor de uitvoering, die dan zo snel mogelijk na de zomer moet starten. 
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Verkeer :  
Voor de Stationsweg zijn in overleg met omwonenden en belanghebbenden plannen in ontwikkeling 
voor invoering van een zone met 30 km/uur. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen, om in de 
bebouwde kom een 30 km/uur regime in te voeren voor alle wegen zonder scheiding tussen langzaam 
en gemotoriseerd verkeer. Na de Schelmseweg is de Stationsweg nu als volgende aan de beurt. Maar er 
zijn nog heel wat wegen in de gemeente , waar dat nog moet gebeuren. Overleg met de gemeente over 
de voortgang is nodig. Het ontbreken van afdoende bezetting op de afdeling verkeer is een handicap. 
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Uitbreiding Dorpsplatform : 
Albert Bos neemt contact op met Claudia van Kalleveen; Albert Smit vraagt Fons Goselink. 
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Wat verder ter tafel komt : 
‘Het Park Vertelt’ vindt plaats op 27 augustus. Bemensing en ideeën voor de gezamenlijke kraam van 
Dorpsplatform Oosterbeek en IVN Zuidwest Veluwezoom zijn welkom.  
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Rondvraag : er zijn geen vragen. 
N.B. volgende vergadering dinsdag 13 september in de Klipper 19.30 uur 
 

  

  
 

  

 


