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Jaarverslag 2012
Voor u ligt het jaarverslag 2012. Zoals u kunt zien, is het anders uitgevoerd dan de vorige
jaarverslagen.Die waren altijd geïllustreerd met tekeningen van onze oud-voorzitter Jos Smit.
De nieuwe samenstelling van het bestuur heeft een andere opzet tot gevolg. Flip Witte heeft de
nodige foto’s gemaakt. We hopen dat u ook deze uitvoering kunt waarderen.

BESTUUR
In 2012 is er nogal wat veranderd in de samenstelling van ons bestuur.
Na zeventien jaar voorzitter te zijn geweest, heeft Jos Smit besloten dat voor haar de tijd was
gekomen om zich uit het bestuur terug te trekken. Als dank voor haar inzet hebben we een voor
onze vereniging nieuw fenomeen in het leven geroepen: het erelidmaatschap. Jos is ons eerste
erelid en kreeg daarom een beeldje met ons logo aangeboden. Zij blijft nog wel beschikbaar als
adviseur en gaat zich bezighouden met het archief van de vereniging.
Ook onze secretaris Bernard Buntjer trad af. Hij heeft ons enige jaren met allerlei zaken
bijgestaan. Na een kort verblijf in het bestuur trad Floris van Kuijk terug, maar hij zorgde wel voor
een opvolger: Mariëlle van der Zouwen, zijn partner.
Onze vorige secretaris is ons te hulp geschoten: Dick Reeder maakt weer deel uit van het bestuur
en daar zijn we zeer mee ingenomen.
Tot aan de jaarvergadering 2013 bestaat de taakverdeling van het (dagelijks) bestuur uit Marjo
Maas, voorzitter; Gertjan Renes, secretaris; Ineke Masselink, penningmeester en hulp bij alles:
Dick Reeder.
Voor het voortbestaan van de vereniging zijn nieuwe bestuursleden dringend nodig, maar die zijn
niet zo eenvoudig te vinden. Gelukkig heeft onze zoektocht al enig resultaat gehad en we hopen
op de jaarvergadering 2013 enkele nieuwe bestuursleden te kunnen voorstellen.
Het aantal leden van de vereniging loopt terug. We zullen met z’n allen de komende jaren nieuwe
leden moeten werven.
Nog even dit….
Op initiatief van één van onze leden is er op 27 april een koninklijke onderscheiding toegekend
aan onze oud-voorzitter Jos Smit-Alberts. Dik verdiend volgens het bestuur!
Website
Ondanks de uiterlijke opknapbeurt van de website bleek hij niet erg toegankelijk voor onze
bestuursleden. We konden er niets aan veranderen of toevoegen.
We hebben eind dit jaar hulp gekregen van Frans Beurskens. Hij gaat de website voor ons
toegankelijk maken.
Zoals bekend gaat de gemeente in 2013 de kapvergunning afschaffen. Daarom heeft hij het
mogelijk gemaakt dat via de website van Vijf Dorpen beschermwaardige bomen worden
aangemeld.
Procedures
Begin 2012 hadden we vier procedures lopen.Twee ervan zijn inmiddels beëindigd.
1. Er liep een procedure bij de Raad van State tegen de goedkeuring en vaststelling van het
(ontwerp)bestemmingsplan “Mozartlaan” in Doorwerth. Hierdoor wordt de bouw van 41
woningen mogelijk gemaakt: zes eengezinswoningen op het parkeerterrein en een
appartementencomplex. Helaas zijn alle ingebrachte bezwaren verworpen.
2. De tweede procedure betrof de “Graslanden” aan de Bildersweg en omgeving. Bij de
rechtbank kregen we gelijk, maar de gemeente trad niet handhavend op. Om haar tot
actie te manen stapte Vijf Dorpen naar de rechtbank, maar omdat verzuimd werd
binnen de termijn de griffierechten te betalen werd de zaak niet in behandeling
genomen. Toch heeft dit alles uiteindelijk geleid tot het gewenste resultaat. De
eigenaren hebben alle ongewenste beplanting verwijderd. De gewenste openheid is
daardoor gewaarborgd.

3. De rechtszaak over de “van Borsselenweg” 14 loopt nog steeds. We hoopten dat de
kwestie in december behandeld zou worden bij de bestuursrechter. De tegenpartij
kreeg echter ondersteuning van een advocaat, die de eigenaar van het perceel had
ingehuurd. De zitting is daarop verdaagd naar februari 2013
4. De procedure, waarbij we de vereniging “Vrienden van park Hartenstein”
ondersteunen, verkeert in een vervolgfase. In eerste instantie had de gemeente bij de
bestuursrechter ongelijk gekregen op procedurele gronden. Samen met nog twee
andere partijen bereiden we een bezwaarschrift voor tegen de vergunning, die voor
het plaatsen van een glazen bouwsel met het kleitableau “resurrection” is afgegeven.
Bestaansrecht?
De noodzaak van het voortbestaan van de vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen lijkt ons evident. De
druk op de openbare ruimte neemt steeds meer toe.
Tot nu toe wordt er vooral binnen de bebouwde kom gebouwd. Daarbij is het van belang dat
erop gelet wordt, dat men zich aan het geldende bestemmingsplan houdt en dat de maat en de
schaal van de geplande gebouwen in overeenstemming zijn met de omgeving.
Maar ook de landgoederen komen nu in de belangstelling voor bebouwing. Denk maar aan de
massale bebouwing van de Dennenkamp en de Sonnenberg.
De druk op het groen is en blijft ook een punt van zorg. In 2013 wordt de kapvergunning
afgeschaft. De lijst met monumentale bomen is tien jaar oud! En dat in een gemeente die
schermt met het predikaat groenste gemeente in Nederland!
Kortom genoeg te doen. Belangstellenden voor een bestuursfunctie zijn welkom.

ALGEMEEN
Gelders Arcadië
Onder de naam Gelders Arcadië werken de gemeenten van de zuidelijke Veluwezoom samen om
de landgoederen in hun grondgebied te behouden en te versterken. In onze gemeente is een
groep van deskundige vrijwilligers ontstaan, de ‘Initiatiefgroep Landgoederen’, die een goed
onderbouwde visie op de ontwikkeling van de landgoederen in Renkum van de grond probeert te
krijgen. Twee bestuursleden van Vijf Dorpen nemen deel aan deze initiatiefgroep. Het college van
B&W en het ambtelijk apparaat wekken helaas de indruk geen enkele behoefte te hebben aan
steun vanuit de initiatiefgroep.
De gemeente heeft wel een klankbordgroep ingericht, die meepraat over de toekomst van de
Renkumse landgoederen. Vijf Dorpen pleit daarin, samen met de andere klankbordgroepleden,
voor een integrale visie. Tijdens de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep in december, die
werd voorgezeten door wethouder Heinrich, werd vanuit de initiatiefgroep een aftrap gegeven
voor zo'n visie. In de concepten van de gemeente is deze visie nauwelijks zichtbaar. Het lijkt erop
dat de gemeente alleen maar op zoek is naar bouwmogelijkheden in en rond de landgoederen.
De laatste klankbordgroepbijeenkomst is ondertussen geweest. Vijf Dorpen krijgt regelmatig
conceptversies voor de visie toegestuurd. Daarop wordt door de vereniging na overleg en
afstemming met de leden van de initiatiefgroep en klankbordgroep gereageerd. De gemeente wil
de visie in april 2013 gereed hebben.
Beheer van de bossen in de gemeente Renkum
1. FSC certficering gemeentebossen
Naar aanleiding van een controle in 2011 door de Unie van Bosgroepen, waarbij werd nagegaan
of het bosbeheer van de gemeentebossen in Renkum nog steeds voldoet aan de richtlijnen van
de Forest Stewardship Council (FSC) heeft onze vereniging op verzoek van de Unie een
uitgebreide kritische reactie opgesteld.
In januari 2012 heeft de Unie geconcludeerd dat (een deel van) de punten van kritiek weliswaar
terecht was, maar dat de afwijkingen van het juiste beheer niet zo ernstig waren, dat daardoor de

FSC certificering in gevaar is gekomen. Verder adviseerde de Unie dat o.a. in verband met de
bewezen betrokkenheid en de kennis op het gebied van natuur en cultuurhistorische waarden
van de vereniging het nuttig zou zijn als de gemeente en de vereniging wat intensiever en meer
open samen zouden werken op het gebied van het beheer van de gemeentelijke bossen.
Op verzoek van Control Union Certifications, een instituut dat certificerende organisaties
controleert, heeft de vereniging in juli haar mening gegeven over de controle door de Unie van
Bosgroepen.
2. Boswerkzaamheden in de bossen van de gemeente Renkum
Naar aanleiding van het bovengenoemde advies van de Unie van Bosgroepen is er een aantal keer
overleg met de gemeente geweest, o.a. over de ingrijpende boswerkzaamheden in de winter van
2012, die veel klachten tot gevolg hadden. Ook is de vereniging aanwezig geweest tijdens
bleswerkzaamheden in de Bilderbergbossen, die in het seizoen 2012 / 2013 worden gedund. Het
grootste knelpunt blijven de vel- en uitsleepwerkzaamheden zelf. De gemeente heeft toegezegd,
dat er scherper op zal worden toegezien dat de werkzaamheden in haar bossen op professionele
wijze en met minimaal blijvende schade worden uitgevoerd.
Om te zien hoe een bos zich herstelt van dunningswerkzaamheden heeft de vereniging in januari
en augustus foto’s gemaakt van een aantal plaatsen op de Boersberg, waar Staatsbosbeheer in
het seizoen 2011 / 2012 deze werkzaamheden heeft uitgevoerd. De eerste aanwijzingen zijn
dat de werkzaamheden daar lokaal bovenmatige blijvende schade hebben veroorzaakt.
3. Afstoten van gemeentelijke bos- en natuurgebieden
In 2005 heeft de gemeente het bosgebied de Oorsprong voor veertig jaar verpacht aan het
Geldersch Landschap. De gemeente overweegt meer van haar bos- en natuurgebieden op
vergelijkbare wijze af te stoten. Door een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie
mag dit soort gebieden niet meer uitsluitend aan de traditionele terreinbeherende organisaties
worden ‘doorgeleverd’, maar ook aan particuliere grondbezitters. Zij moeten de mogelijkheid
hebben het beheer van dit soort terreinen over te nemen. Mede door deze nieuwe ontwikkeling
heeft de gemeente in 2012 nog geen beslissingen genomen. De vereniging houdt de vinger aan
de pols.
Bomenverordening en Lijst monumentale bomen
In het kader van de bezuinigingsplannen heeft het college in 2012 een groot pakket
bezuinigingsvoorstellen opgesteld, waaronder het plan de bomenverordening af te schaffen.
De vereniging is tegen dit voorstel en heeft dit met redenen omkleed in september en oktober
door het inspreken tijdens raads- en commissievergaderingen en via de pers.
bekend gemaakt aan alle politieke partijen van de gemeenteraad. Desondanks heeft de
gemeenteraad op 31 oktober met 15 tegen 8 stemmen besloten de bomenverordening af te
schaffen.
Een deel van Renkumse bomen behoudt echter een beschermde status: de zgn. monumentale
bomen. De raad heeft besloten, dat het afschaffen van de bomenverordening pas ingaat nadat de
bestaande lijst van monumentale bomen is vernieuwd. In overleg met enkele raadsleden en de
gemeente heeft de vereniging besloten haar website www.vijfdorpen.nl open te stellen voor alle
bewoners van Renkum om hun bijzondere boom aan te melden als monumentale boom. Het
resultaat van deze aanmeldingen wordt aangeboden aan B&W als aanvulling op de vernieuwde
lijst, die de gemeente zelf opstelt. De uiteindelijke beslissing welke bomen op de officiële
gemeentelijk lijst komen te staan, ligt bij de gemeente.
Begin januari 2013 is de aanmelding via de website van Vijf Dorpen van start gegaan.
Milieunota 2013-2016
In augustus 2012 heeft Vijf Dorpen schriftelijk gereageerd op het concept van de milieunota
2013-2016 van de gemeente. Dit concept moet uiteindelijk de opvolger zijn de Milieunota 20082012. De gemeente voegde onze reactie toe aan de stukken behorende bij de agenda van de
commissie leefomgeving van 9 oktober 2012. Op 6 oktober stuurde de gemeente ons een
antwoord op de reactie.

In onze reactie werd vooral aandacht gevraagd voor een aantal onduidelijkheden. Een aantal
voorbeelden. In de milieunota ontbrak een evaluatie van het gemeentelijk milieubeleid van de
afgelopen vijf jaar en de betekenis ervan voor de komende vier jaar. Jammer, want daardoor is er
geen overkoepelend perspectief op het milieubeleid. Wel evalueerde de gemeente ieder jaar de
zogenaamde jaarlijkse milieuprogramma’s. Daarnaast deed de tekst van het concept vermoeden,
dat de gemeente zich in de nota vooral wil richten op het zogenaamde “grijze” milieubeleid. Dat
beaamt de gemeente in haar reactie aan de vereniging. Opvallend is dat de gemeente
milieucommunicatie en –educatie niet meer ziet als gemeentelijke basistaak. Vijf Dorpen vroeg
ook naar de onderwerpen, waarop de gemeente een hoger ambitieniveau heeft dan wettelijk
verplicht is. De gemeente geeft aan, dat zij alleen voor het thema milieu en energie kiest voor een
hoger ambitieniveau.
Uiteraard volgt de vereniging de ontwikkeling van het concept tot een volwaardige nota, evenals
de opzet en inhoud van de jaarlijkse milieuprogramma’s, nauwgezet.

OVER DE DORPEN
RENKUM
Bergingsvijvers Bram Streeflandweg
Op twee plaatsen in het voormalige droogdal langs de Bram Streeflandweg in Renkum, ter hoogte
van de Meester van Damweg en de Charles Crammweg, bevinden zich droge ‘vijvers’, waarin bij
hevige regenval rioolwater wordt geloosd. Beide plaatsen worden door de jeugd vrij intensief
gebruikt om te spelen, met name om te voetballen. De gemeente is van plan door de aanleg van
extra rioolbuizen de ongewenste situatie van overstort vrijwel onmogelijk te maken. Van de
gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om deze twee terreintjes opnieuw in te richten. Er is
overleg geweest met omwonenden over het ontwerp van de herinrichting. Voor de
werkzaamheden is een kapvergunning voor een groot aantal bomen verleend.
Vijf Dorpen staat volledig achter het plan om een eind te maken aan de overstort en vindt de
herinrichting ook goed, maar heeft haar bedenkingen over de niet transparante wijze, waarop de
kapvergunning is verleend. Uit de vergunning blijkt namelijk op geen enkele wijze waarom zo veel
bomen moeten worden gekapt. Hierover is vervolgens overleg geweest met de gemeente. Ook is
de vereniging aanwezig geweest bij een bewonersbijeenkomst die in januari 2013 plaatsvond.
Rond de Charles Crammweg is een buurtvereniging, die zich in samenwerking met de gemeente
zal gaan bezighouden met het beheer van het nieuw in te richten terrein, wat de vereniging een
goede ontwikkeling vindt.
De vereniging heeft besloten geen bezwaar te maken tegen de kapvergunning
Renkums Beekdal
Het Renkums Beekdal is onderdeel van het project “Herten aan de Rijn”, dat weer een element is
van de Ecologische Hoofdstructuur. Een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de
provincie, de gemeenten Renkum, Ede en Wageningen en terreineigenaren, coördineerde de
activiteiten in het beekdal.
Een belangrijk onderdeel van dit project is het onderdeel ‘Herinrichting industrieterrein
Beukenlaan’. De bestaande gebouwen worden verwijderd, de grond wordt gesaneerd en het
terrein wordt opnieuw ingericht als natuurgebied. De uitvoering van deze activiteiten, die de
vorige eeuw al is begonnen, heeft flinke vertraging opgelopen. Ook in 2012 waren er weer
vertragingen, onder meer veroorzaakt doordat er regelmatig brisantgranaten en diverse andere
explosieven werden aangetroffen. Gelukkig is er wel begonnen met het opnieuw inrichten van
het terrein. Vijf Dorpen heeft in het verleden kritische kanttekeningen geplaatst bij het
inrichtingsplan, maar de gemeente heeft aangegeven niet meer af te wijken van het plan. Naar
verwachting wordt het terrein aan de Beukenlaan voorjaar 2013 opgeleverd. Het beheer zou
oorspronkelijk worden overgenomen door Staatsbosbeheer, maar als gevolg van de recente
ontwikkelingen rond het ‘doorleveren van gronden’ was het eind 2012 niet duidelijk of dat
doorgaat.

Begin 2012 heeft Vijf Dorpen gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke ambtenaren op
provinciaal niveau, de gebiedsontwikkelaar Renkumse Poort, en op gemeentelijk niveau over de
laatste ontwikkelingen rond het beekdal. De provincie, voorzitter van de stuurgroep, meldde dat
zij zich geleidelijk aan terugtrekt. De gemeente meldde later, dat de stuurgroep vermoedelijk
spoedig opgeheven wordt, omdat het project bijna klaar is. Wel probeert de gemeente een groep
op lager niveau in te stellen voor de coördinatie.
Voor velen onverwacht was het dempen van de Halveradsbeek in 2011. De vereniging houdt de
ontwikkelingen in de gaten.

HEELSUM
Veentjesbrug
Op de herfstvergadering werd aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen bij Veentjesbrug.
Nadere bestudering van de agenda van de raadscommissie bedrijvigheid d.d.10 december levert
op, dat het gaat om een kaderstellend project herstructurering bedrijventerreinen met de
intentie subsidie van de provincie te verkrijgen voor de uitvoering van dit project. De gemeente
trekt hiervoor twee miljoen uit en krijgt onder voorwaarden twee miljoen subsidie van de
provincie. De vier gemeentelijke bedrijventerreinen worden in de loop van enkele jaren onder
handen genomen. Het voert hier te ver om alles op te sommen.
Voorwaarde is onder meer dat voor augustus 2013 een uitvoeringsplan wordt opgesteld. Met de
uitvoering moet voor augustus 2014 begonnen te worden.
Het meest concrete plan is dat er medio 2013 een nieuw bestemmingsplan voor Renkum /
Heelsum vastgesteld wordt, waarin ook Veentjesbrug wordt meegenomen.
Vijf Dorpen volgt de ontwikkelingen nauwlettend.

WOLFHEZE
Stationsplein
Al enige tijd bestaat er een plan om het Stationsplein te Wolfheze opnieuw in te richten.
Omdat Prorail van plan is de spoorwegovergang bij het station aan te pakken, is in 2012
besloten om op korte termijn tot uitvoering over te gaan. De gemeente heeft contact
opgenomen met de vereniging om te overleggen over een linde, die de vereniging zo’n
vijfendertig geleden heeft geschonken aan de gemeente. De boom staat op de gemeentelijke
lijst van monumentale bomen. Deze boom staat nu in de weg. De gemeente wil de boom
verplaatsen naar een andere plaats op het plein. De vereniging heeft hierover contact
opgenomen met de vereniging Dorpsbelang Wolfheze. Deze vereniging meldde dat zij
voldoende tevreden is met de betrokkenheid van de inwoners bij de ontwikkeling van het
plan. het uiteindelijke resultaat en de nieuwe plaats van de lindeboom. Vijf Dorpen in ’t
Groen gaat akkoord met de verplaatsing. De werkzaamheden worden naar verwachting in
2013 uitgevoerd.

DOORWERTH
Mozartlaan
De bouwplannen aan de Mozartlaan in Doorwerth omvatten aan de westzijde van het
plangebied het bouwen van zes grondgebonden woningen met daaronder een half verdiepte
stallingruimte voor auto’s en aan de oostzijde een gebouw van vijf bouwlagen met 25
appartementen aan de Mozartlaan / hoek Beethovenlaan. De groenstroken van de
aanliggende clusterwoningen verdwijnen hierdoor grotendeels.
Na het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure diende in januari het beroep bij de
Raad van State van enkele dorpsbewoners en Vijf Dorpen.
Deze verklaarde het beroep ongegrond

Parkeerplaatsen Mozartplantsoen
Omdat de bouw van de appartementen doorgaat, verdwijnen er zo’n dertig parkeerplaatsen.
In een contract met de winkeliers van het winkelcentrum is vastgelegd dat er voldoende
parkeerruimte in de buurt van het centrum blijft. Het oog van de gemeente viel op het
plantsoen voor de Mozartflat. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van
zes bomen aan de Richtersweg te Doorwerth. Vijf Dorpen heeft tegen het ontwerp en tegen
de geplande kap van de bomen bezwaar gemaakt en een voorlopige voorziening
aangevraagd. De omgevingsvergunning is door de gemeente aangevraagd, verzonden en
gepubliceerd in de periode dat de Raad van State nog uitspraak moest doen over de
bouwplannen aan de Mozartlaan. Een verzoek van de rechtbank om te overwegen de
voorlopige voorziening in te trekken na een brief van de gemeente, heeft ertoe geleid dat het
spoedeisend belang is getemporiseerd, er overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente en
het bezwaar is aangehouden.

OOSTERBEEK
Kunstwerk in park Hartestein
Op 4 oktober 2012 werd de vergunning die de gemeente verleende voor de vitrinekast in
park Hartenstein (l×b×h: 2,40×2,20× 2,70m), door de rechtbank in Arnhem vernietigd. Samen
met twee andere organisaties: de Vrienden Park Hartenstein en de Kunstkoepel, had Vijf
Dorpen beroep aangetekend tegen de vitrinekast. In die kast zou het kunstwerk Resurrection
tentoongesteld moeten worden, een kleitableau van soldaten, die uit de graven van de
Airborne begraafplaats te Oosterbeek kruipen, om vervolgens hun oude kameraden te
omhelzen. Omdat het kunstwerk niet in de aanvraag vermeld stond, haalde de rechter een
streep door de vergunning.
De drie bezwaarmakers zijn daarna in overleg gegaan met de aanvrager van de vitrinekast, de
stichting Kunst in Renkum (KIR), om tot een oplossing te komen, die voor alle partijen
aanvaardbaar is. Zij stelden voor het kleitableau tentoon te stellen in een boven het maaiveld
uitstekend tableau, afgedekt door een vandalismebestendige glasplaat. Bovendien
suggereerden zij een andere locatie: niet midden in het park bij het hertenkamp, maar aan de
zuidelijke rand naast het fietspad, dichtbij de start van de perimeterwandeling. Beide
voorstellen werden van de hand gewezen. KIR houdt voor het ongeveer twee decimeter hoge
tableau vast aan een dominante glazen vitrinekast van 2,70 m hoog, midden in het park. De
verantwoordelijke wethouder bleek niet bereid te bemiddelen in het geschil. KIR heeft nu
een nieuwe, herziene aanvraag ingediend. Daarop is weer een gezamenlijk bezwaarschrift
ingediend. Dit keer is ook de Stichting Scarabee van de partij, zodat er vier organisaties het
bezwaar hebben ondertekend.
Grasland voormalige zorgboerderij
Op 26 april 2011 constateerde Vijf Dorpen dat er graafmachines aan de gang waren op het
grasland van de voormalige dorpsboerderij. In opdracht van de nieuwe eigenaar, woonachtig
op Van Borsselenweg 14, werd het perceel grondig geëgaliseerd, onder andere met
aangevoerde grond. Hiermee overtrad de eigenaar de bepalingen uit het vigerende
bestemmingsplan, dat aan het perceel natuur- en 9

landschapswaarden toekent en dat belang hecht aan de instandhouding van het reliëf. Op
verzoek van Vijf Dorpen werd het werk stil gelegd, maar in augustus 2011 ging de eigenaar,
met toestemming van de gemeente, weer verder met het egaliseren. De vereniging heeft
hierop een verzoek tot handhaving ingediend, waarin onder meer werd gevraagd de eigenaar
te sommeren het oorspronkelijke reliëf te herstellen. Dit verzoek werd afgewezen, waarbij de
gemeente aanvoerde dat er niets aan het reliëf zou zijn veranderd. Ondertussen is de
eigenaar verder gegaan met het bewerken van het perceel: hoge hekken met

bewakingscamera’s werden geplaatst, rododendrons aangeplant en er werd een grote
parkeerplaats van grind aangelegd. Allengs krijgt het perceel steeds meer het karakter van
een wel heel netjes aangelegde tuin. Kan men ook mooi vinden, maar het is volkomen
misplaatst in het huidige en beschermde landgoederenlandschap. De vereniging heeft een
beroepschrift bij de rechtbank in Arnhem ingediend.
Baggeren vijvers
In Oosterbeek zijn de vijvers van landgoederen recentelijk grondig leeg gebaggerd. Door
jarenlange verwaarlozing waren ze dichtgeslibd. In sommige vijvers lagen zelfs zandbanken.
Daarop begonnen zelfs bomen te groeien. Heel goed dus, dat die vijvers zijn aangepakt. Om
er voor te zorgen dat het herstel duurzaam uitpakt, moet er echter een extra stap worden
gezet. Dat heeft Vijf Dorpen het waterschap en de gemeente in een brief laten weten. Het
dichtslibben van de vijvers wordt namelijk vooral veroorzaakt door erosie van beektaluds en
van paden in het bos tijdens hevige regenbuien. Doordat de gemeente al jarenlang bezuinigt
op het onderhoud van het groen, wordt daartegen bijna niets meer gedaan. De vereniging
vindt het geen efficiënt gebruik van gemeenschapsgeld, wanneer met het uitbaggeren van de
vijvers niet meteen de oorzaak van het dichtslibben wordt aangepakt. De werkwijze zou zelfs
andersom moeten zijn: eerst erosiewerende maatregelen treffen, dan pas beginnen met
baggeren. Het is verheugend dat het plan voor landgoed De Oorsprong van het Geldersch
landschap ruim voorziet in zulke maatregelen.
Boerderij van Borsselenweg 39
Er bestaan plannen om aan de Van Borsselenweg een paardenfokkerij te beginnen. De
initiatiefnemer, de heer Gal, dressuurrijder, heeft daarvoor ruime aandacht gekregen in de
lokale kranten. Zodra de aanvraag binnen is, toetst Vijf Dorpen deze aan de wetgeving.
Munninghofflaan 1
In april is door de vereniging het ontwerpbestemmingsplan bestudeerd voor het terrein van
de voormalige dependance van de Bernulphusschool. Voorgesteld werd daar 14
appartementen te bouwen, verdeeld over twee aan elkaar gekoppelde gebouwen. De
voorgestelde hoogten bleven onder de toegestane maat. De vereniging zag toen geen directe
aanleiding zich er verder mee bezig te houden. Publicaties in Hoog en Laag bij het
gemeentenieuws zijn niet aangetroffen. De plannen waar de buurt niet gelukkig mee is,
worden in 2013 verder ontwikkeld.

