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Jaarverslag 2016
De Algemene Ledenvergadering wordt geopend door de voorzitter, Flip Witte. Voor de behandeling
van het jaarverslag wordt er eerst kort ingegaan op de voorlichtingsbijeenkomst, ook op deze avond,
van de bestrijding van de Japanse Duizendknoop door vrijwilligers. Het is mogelijk een plek in de
gemeente Renkum te adopteren om daar deze invasieve exoot handmatig te bestrijden. Aanmelden
kan via renkumseduizendknoopbrigade@outlook.com. Tom van Es meldt nog dat Natuurlijk
Oosterbeek vanaf 25 juni a.s. een aantal rondwandelingen gaat verzorgen door het
cultuurhistorische beeklandschap van Oosterbeek. De kosten bedragen 12,50 euro. Het is een
initiatief van Ingrid Maan die ook de rondleidingen m.b.t. de Slag om Arnhem vanuit Duits
perspectief organiseert. Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.schreibenswert.nl
Er wordt teruggeblikt op het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2016. De heer
Ulmann wil graag weten hoe het met de beplanting langs de N225, Utrechtseweg, gesteld is. Max
Smit licht toe dat met name de jonge aanplant van beuken aan de noordkant van de weg te dicht
tegen de bosrand is aangelegd. De laanbomen zullen onder deze omstandigheden naar de weg (naar
het licht) gaan groeien. Het probleem hier wordt veroorzaakt door het feit dat er midden in de berm
een riool ligt en de gemeente Renkum wil niet dat er boven op de buis aanplant plaatsvindt. Hierdoor
moesten de aanplantlijn van de laanbomen naar achteren worden verplaatst. Met de provincie is
afgesproken dat er met de naastgelegen terreineigenaren overleg zal plaatsvinden of er bij snoei en
onderhoud meer ruimte gecreëerd kan wordt voor de jonge bomen zodat deze zich tot een mooie
laan kunnen ontwikkelen. Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over het verslag.
Het nieuwe verslag, over het jaar 2016, wordt per onderwerp toegelicht door voorzitter. Eerst wordt
er stilgestaan bij het overlijden van Frans Beurskens en zijn inzet voor niet alleen Vijf Dorpen maar
ook voor andere organisaties binnen onze gemeente.
Op het gebied van de bestuurlijke zaken is een belangrijk punt de onderbezetting van het bestuur en
dan met name ondersteuning op financieel, juridisch en marketing gebied. Verder is er een grote
behoefte aan een secretaris. Jos Smit brengt in dat de vertegenwoordiging van de bestuursleden
eigenlijk een afspiegeling moet zijn van de plaatsen binnen de gemeente. Flip geeft aan dat daar al
rekening mee gehouden wordt maar dat het grootste probleem op dit ogenblik ligt bij het krijgen van
goede, deskundige bestuursleden. Dirk van Uitert vindt dat een bestuur uit maximaal 5 leden moet
bestaan en Kees Vermaat zou graag willen zien dat er meer jongeren in het bestuur zitting nemen.

Bij de behandeling van het Landschapbasisplan (LBP) ziet Dirk van Uitert kansen op het gebied van
bestuurlijk overleg. Ook stelt hij vast dat het jaarlijks budget voor LBP, van € 35.000, veel te laag is
om de ambities waar te maken. Max Smit licht toe dat deze punten, in vooroverleg, met de
wethouder aangekaart zijn maar dat er op dit ogenblik geen extra financiële ruimte is.
Bij de ruïnes in de Jufferswaard wordt door de heer Ulmann gevraagd of het mogelijk is dat er
bordjes bij geplaatst worden die de oorspronkelijke functie van de bouwwerken beschrijft.
Flip Witte geeft voor Bestemmingsplan Geelkerkenkamp 18A-20 een toelichting aan de hand van een
impressie. De bouwkavel en het bouwvolume worden sterk vergroot. Hierdoor gaat het beeld van de
Geelkerkenkamp sterk veranderen. Het bestemmingsplan is nu in de gemeenteraad aangenomen
met een aantal aanpassingen in hoogte en volume. Verder wordt de strategie en werkwijze van de
projectontwikkelaar besproken met daarnaast de relatief passieve positie van de gemeente. Het
nieuwe Bestemmingsplan is aangeleverd door de projectontwikkelaar, die daarvoor ook het
draagvlak mocht organiseren. De ruimtelijke ordening lijkt in handen gegeven van de vrije markt. De
Geelkerkenkamp zal ook in de toekomst goed in de gaten worden gehouden.

Financieel verslag
De voorzitter en waarnemend penningmeester, Flip Witte, geeft een toelichting over de jaarcijfers
2016 en de begroting voor 2017. De resultatenrekening en de balans zijn vereenvoudigd en er zal in
de komende jaren met het kasstelsel gewerkt worden. De kascommissie bestond dit jaar uit de heren
A. van der Straaten en D. van Uitert. De kascommissie stelt dat de financiële administratie op een
adequate wijze is gevoerd. Het verslag over 2015 en de begroting 2016 werden door de
Ledenvergadering geaccordeerd. Het bestuur werd decharge verleend. De heer D. van Uitert en de
heer A. van der Straaten hebben zich bereid verklaard om ook het volgend jaar de kascommissie te
vormen.

Rondvraag
Tijdens de rondvraag wordt het bestuur nog gewezen op de cursusdagen van de Bomenstichting
waar ingegaan wordt op de juridische aspecten van de nieuwe wetten op het gebied van groen. Het
bestuur geeft nog bij monde van Flip aan dat door het kleine aantal bestuursleden er keuzes gemaakt
moeten worden tussen de verschillende onderwerpen die onze aandacht vragen.
Tom van Es geeft nog even aan dat er tijdens de pauze de mogelijkheid is om promotieartikelen van
de vereniging aan te schaffen.
Tijdens de pauze wordt een bank aan de Stichting Renkums Beekdal overgedragen. De bank staat als
rustpunt bij het Mussennest.

Lezing
Na de pauze houdt Johan de Putter een lezing over het Renkumse Beekdal. Johan heeft een ontwerpen adviesbureau op het gebied van water en landschap. Verder is hij actief lid van de Bekenstichting
en aanspreekpunt voor het Renkums beekdal. Tijdens de presentatie wordt er dieper ingegaan op
plannen voor het herstel van de slotgracht en de voetprint van kasteel Grunsfoort, het doorstroom
moeras, een open verbinding met de uiterwaarden en een natuurlijke loop van de beken in de
uiterwaarden waardoor er zowel geen vistrap als ecopassage nodig is in de N225 (Bokkedijk).
De avond wordt afgesloten met een drankje en ruimte voor gesprek.

