
 

  
Verslag vergadering van het Dorpsplatform Oosterbeek 

op dinsdag 13 september 2022 Locatie : De Klipper 19.30 
 

  

  
Deelnemers : Louis ter Huurne (voorzitter), Albert Smit (notulen), Albert Bos, Sjoerdtje Poutsma,  
Fedde Makkinga en Hans Jonker; verhinderd: Peter Bosmann (wegens vakantie). 
Gasten: Fons Goselink (adviseur Werkgroep Oosterbeekse Uiterwaarden; kortweg WOU) en 
Jan Willem van der Straaten (namens Gemeentebelangen Renkum) 
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Opening, agenda : Louis ter Huurne opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  
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Rosandepolder :  
Gedeputeerde Staten heeft al langer geleden besloten de uiterwaarden langs de Gelderse rivieren de 
bestemming ‘natuurgebied’ te geven als onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk (GNN).  
Dit ‘uitvoeringsbesluit’ is gekoppeld aan een bijbehorend subsidiekader.  
In reactie op het uitvoeringsbesluit zijn veel ‘zienswijzen’ ingediend. De reactie van de WOU is door het 
Dorpsplatform Oosterbeek en IVN Zuidwest Veluwezoom onderschreven.  
 
Naar aanleiding van de zienswijzen hebben vier partijen in Provinciale Staten (CU, CDA, D66 en VVD) de 
regels van het uitvoeringsbesluit ter discussie gesteld en op de agenda geplaatst. De ‘Beeldvorming’ 
daaromtrent is recent besproken; morgen vindt daarover ‘Oordeelsvorming’ plaats, waarbij burgers 
inspraakrecht hebben. De WOU maakt daarvan gebruik; de in te brengen tekst wordt op de website van 
Dorpsplatform Oosterbeek geplaatst. Voor de ‘Besluitvorming’ neemt de provincie de tijd: dat zal naar 
verwachting enkele maanden duren; in dat verband is nog het nodige ‘lobbywerk’ te verrichten. 
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Bouwontwikkelingen in Oosterbeek : 
 Park Hartenstein > locatie Talsmalaan: er is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van 

de locatie van de school. Volgende week vindt kennismaking met de nieuwe wethouder plaats; we 
stemmen dan de tot dusver gemaakte afspraken met de vorige wethouder af, alsmede de opzet van 
de aanbesteding; de Raad neemt daarover binnenkort een besluit. 

 Centrumgebied Oosterbeek > kennis nemen van voortgang ontwikkeling stedenbouwkundige visie 
Raadhuisplein en onderzoek naar mogelijk toegevoegde functies raadhuis. Organisatie van een 
gesprek met bestuur en ambtenaren verloopt moeizaam. De website van de gemeente biedt ook 
geen relevante informatie over lopende ontwikkelingen. Actie Louis ter Huurne en Albert Smit. 
Sjoerdtje Poutsma zal namens het DPF informeren naar de pinautomaat in het voormalige 
bankkantoor op het Raadhuisplein. (noot : deze blijft in ieder geval in het pand zitten, zolang Spreng 
Wear er huurder van is. De kledingzaak huurt het pand van Rialto Vastgoed). 

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

weer aangehaald met De Hes /Amvest Slijpbeekpark. Bureau Harro denkt mee. 
 
 

  



 
 Bouwplannen Overdal > de zorgen van omwonenden over de parkeercapaciteit i.v.m. de centrale 

ligging in het dorp met vrij parkeren in de omgeving zijn besproken tussen Vilente en de gemeente. 
Zover bekend heeft dat niet geleid tot een oplossing, die genoemde zorgen weg neemt.               
De aanzienlijke prijsstijgingen hebben grote invloed op de haalbaarheid van de plannen; dat kan 
leiden tot heroverweging van het tot dusver gepresenteerde planconcept. 

 Plannen van het ‘Groene Spoor’ : de gemeente staat op het punt een intentieverklaring m.b.t. een 
haalbaarheidsonderzoek op te stellen. Het dorpsplatform neemt contact op met gemeente, het 
‘Groene Spoor’ en andere geïnteresseerden, om over de plannen een brede gedachtewisseling te 
organiseren.  

 Pietersbergseweg : appartementen t.p.v. voormalige dierenkliniek > de gemeente bereid een 
wijziging van het bestemmingsplan voor. 

 Utrechtseweg (omgeving voormalige bakkerij Hus) : voornemen twee appartementsgebouwen te 
realiseren van > de gemeente bereid ook hier een wijziging van het bestemmingsplan voor. 

 Valkenburcht : begin juli is er een informatiebijeenkomst over plannen voor nieuwbouw geweest.  
Reacties van omwonenden zijn overwegend positief; de presentatie is ontvangen en verspreid. 
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Participatie :  
Het concept adviesrapport inwonerparticipatie en inwonersinitiatieven ‘De overheid dichtbij’ van 
Maaike den Bakker komt in de Raad aan de orde. (noot : eind oktober is de definitieve versie 
ontvangen). 
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Gezamenlijk optrekken dorpsplatforms : contact opnemen met Sjanet Treep van Dorpsplatform 
Renkum-Heelsum over voortgang en mogelijkheid het zogenaamde ‘benen op tafel overleg’ met één der 
wethouders nieuw leven in te blazen. Actie : Albert Smit 
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Dorpsplatform : communicatie, verslaglegging vergaderingen en buurtwandelingen : 
De buurtwandeling vorige week in de omgeving Stenen Kruis, Benedendorpsweg en Toulon van der 
Koogweg heeft met een beperkt aantal deelnemers weinig bijzonderheden opgeleverd. Zorgen voor een 
verslag, dat op de website geplaatst kan worden; actie : Louis en Albert Smit.  
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. (noot : dat geldt helaas ook voor dit verslag).  
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Energiearmoede : 
Begin juli heeft een ‘snelkookpansessie’ met betrekking tot dit onderwerp plaatsgevonden. Het rapport 
om te komen tot uitgangspunten voor de uitvoering wordt binnenkort verwacht. Het is de bedoeling  
dan zo snel mogelijk te starten met die uitvoering. 
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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. 
 

  

    



9 Uitbreiding Dorpsplatform : 
Claudia van Kalleveen is geruime tijd geleden al lid geweest van het DPF en heeft belangstelling, om 
weer deel te nemen; Fons Goselink heeft interesse in de activiteiten, maar ziet af van actieve deelname. 
 

 
10 

 
Wat verder ter tafel komt : 
Op 27 augustus heeft het festival ‘Het Park Vertelt’ plaats gevonden. Nadat het door Corona twee keer 
niet door kon gaan, is het dit jaar een levendige en boeiende gebeurtenis geweest. 
De gezamenlijke kraam van Dorpsplatform Oosterbeek en IVN Zuidwest Veluwezoom is goed bezocht.  
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Rondvraag : Fedde neemt met de ondernemersvereniging contact op over toegankelijkheid van winkels. 
 
N.B. volgende vergadering dinsdag 15 november in de Klipper 19.30 uur 
 

  

  
 

  

 


