
 
 
Verslag Ledenvergadering Vereniging Vijf Dorpen in ’t 
Groen op 18 april 2012 

 

 
Aanwezig: J.R. Beekhuis-de Jong, W.A.K. Maas, H. Mulder-Banning, E.C. Westerhuis, S.K. 
van Huijzen, G. van der Hoek, I. Zandkamp, A. de Lange-Metz, M. Bijlsma, R. Groothedde, 
J. Schrieke, H.A. Kragt-Prins, C. van Waveren, R. Ulmann, D. Nebbeling, H. Ruberg, F. 
Welsh, A. Menting, E. Vink, C. van der Bilt, E.C.E. Corten, K. Vermaat, P.J. van Lent, R. 
Sweers, J. den Ouden, L Barneveld, P.B. Becking, I. Smit, M. van der Zouwen, D. Reeder 
 
Bestuursleden: J. Smit (vz); B.J. Buntjer (secr); I. Masselink (penningm); M. Maas; E.J. 
Mooiweer; F. Witte; G.J.B. Renes (leden). 
 
 
1. Opening; vaststelling agenda 

Om 20.05 uur opent de voorzitter de bijeenkomst met welkom aan de aanwezigen. 
De voorgestelde agenda wordt geaccepteerd.  
 

2. Mededelingen 
De voorzitter meldt dat deze vergadering voor haar een heel bijzondere is. Na vele jaren 
voorzitterschap zal het de laatste keer zijn dat zij een vergadering van Vijf Dorpen in ’t Groen 
als voorzitter leidt. 
 

3. Verslag ledenvergadering 20 april 2011 
De tekst wordt akkoord bevonden. Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen 
gemaakt. 
 

4. Jaarverslag 2011  
De voorzitter neemt het jaarverslag punt voor punt door, daarbij soms geassisteerd door andere 
bestuursleden. Op een aantal zaken wordt gereageerd door de aanwezige leden. Naar aanleiding 
van punt Opheem in Heelsum, waar de voorwaarde 50/50 speelt tegen de zin van bewoners uit 
de omgeving wordt opgemerkt dat de gemeente zich misschien soepeler dan voorheen gaat 
opstellen. Naar aanleiding van punt Graslanden Bilderbergweg wordt opgemerkt dat ook elders in 
de gemeente blijkt dat de gemeente niet veel op heeft met graslanden. Verder wordt gepraat 
over een nieuw enorm manegecomplex in hetzelfde gebied, waarvoor een ‘praatplan’ ter inzage 
ligt. De Vereniging zal deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en zo nodig actie ondernemen. 
Naar aanleiding van de geplande vitrinekast met kunstwerk in park Hartenstein wordt gevraagd 
waarom de Vereniging direct naar de rechter stapt en niet eerst naar de Raad. Uitgelegd wordt 
dat vanwege nieuwe procedures er binnen zes weken moet worden gereageerd op de verlening 
van omgevingsvergunningen, waardoor er in de praktijk vaak weinig tijd is. Overigens gaat de 
Raad niet over het verlenen van omgevingsvergunningen zolang het College zich aan de regels 
houdt. Naar aanleiding van punt Bato’s wijk wordt gemeld dat de vorig jaar door de Vereniging 
aangeboden en geplante boom goed de winter is doorgekomen. Naar aanleiding van punt 
Renkumse Beekdal uiten verschillende leden hun ongenoegen over het dichtgooien van de 



Halveradsbeek door Staatsbosbeheer. De Vereniging heeft zich voorgenomen deze en andere 
ontwikkelingen in het beekdal nauwlettender te volgen. 

 
5. Financieel verslag 2011 

De penningmeester presenteert het financiële verslag over 2011 en de begroting voor 2012. Het 
jaar 2011 heeft een negatief resultaat opgeleverd, maar die is geheel gecompenseerd door 
renteopbrengsten. 

 
6. Verslag kascommissie 

De Kascommissie meldt dat de cijfers zijn onderzocht en in orde bevonden. Met dank voor het 
werk van de Kascommissie wordt het financieel verslag vastgesteld en de penningmeester 
gedechargeerd.  
De Kascommissie bestaat thans uit de heer van Waveren, naar een tweede lid wordt nog gezocht. 
(Tijdens de pauze heeft de heer van Waveren de heer L. Barneveld bereid gevonden zitting te 
nemen in de Kascommissie).  

 
7. Bestuursaangelegenheden 
- Floris van Kuijk heeft enige tijd geleden het bestuur verlaten. 
- Het bestuur stelt de volgende personen voor als nieuw bestuurslid: Mariëlle van Zouwen en Dick 

Reeder. De aanwezigen gaan akkoord. 
- Secretaris Bernard Buntjer treedt af. De voorzitter dankt hem voor het vele werk dat hij als 

secretaris heeft verricht. Zijn plaats wordt ingenomen door Gertjan Renes. 
- Aftreden voorzitter Jos Smit. De voorzitter spreekt een kort afscheidswoord. Zij constateert 

tevreden dat het bestuur zich enigszins heeft verjongd en verwacht een nieuw elan. Ze dringt wel 
aan bij het nieuwe bestuur om politiek neutraal te blijven. Met volledige instemming van het 
bestuur heeft zij zichzelf tot adviseur benoemd.  

- Als nieuwe voorzitter wordt met instemming van de leden Marjo Maas benoemd. De nieuwe 
voorzitter spreekt de afgetreden voorzitter toe en memoreert aan de hand van een powerpoint 
presentatie de vele zichtbare en onzichtbare resultaten bereikt onder haar voorzitterschap. Met 
instemming van de aanwezige leden wordt zij benoemd tot het eerste Erelid van de Vereniging. 
Ook zal zij als eerste een beeldje uitgereikt krijgen dat in de toekomst af en toe zal worden 
uitgereikt aan een ‘Groene Renkumse Burger’.  

 
8. Rondvraag 

Geen vragen. 
 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit na de pauze te luisteren naar de 
spreker de heer Jan den Ouden, docent aan de Universiteit van Wageningen. 
 

In de lezing met als titel ‘Waar gaat het naar toe met het bos in Renkum?’ maakt de heer den Ouden 
aan de hand van een serie prachtige foto’s eerst uitgebreid duidelijk hoe mooi, bijzonder, en 
afwisselend de bossen van Renkum zijn, zowel op ecologisch, landschappelijk als cultuurhistorisch 
gebied. Uitstapjes naar het verleden worden gemaakt om de ontstaansgeschiedenis van de bossen te 
verduidelijken. De Renkumse bossen zijn overigens door menselijke invloed gevormd tot wat ze nu 
zijn. Indien de bossen niet worden beheerd zullen ze onvermijdelijk veranderen, vaak ten slechte. 
Ingrijpen in de bossen (kappen en dunnen), mits verantwoord uitgevoerd, is dus niet slecht, maar 
meestal juist goed voor de bossen. Een extra voordeel dat nu geldt is dat de houtprijzen al enige tijd 
stijgen. De bossen zijn dus ook financieel waardevol, zodat uit de opbrengsten het beheer kan 
worden betaald. ”Gemeente Renkum, doe je bossen dus vooral niet van de hand, ze zijn in alle 



opzichten heel waardevol”. Met deze aanbeveling eindigt deze uitermate boeiende presentatie 
waarvoor de voorzitter namens alle aanwezigen dank uitspreekt. 
 
Renkum, 19 april 2012 
Gertjan Renes, Secretaris 


