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Verslag Ledenvergadering Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen. 

Op 11 april 2018 in De Beken te Renkum. 

 

Aanwezig (ingeschreven) 

F.Witte, T.van Es, mevr. N. Van Es, G.Renes, M.Smit, M.Moerdijk, M.Bijlsma, R.Groothedde, 
A.Smit, E.L.E.Corten, P.van den Hoek, T. ten Hove, P. van der Kuil, A.van der Straaten, 
D.Reeder, F.L.Welsch, M.van der Duift, L.Pfeiffer, L.Holslag, G.Rotman, G.J.Schik, L.van Gils, 
I.Franssen, A.Wijsbek, J.Smit, J.Bartels, M.Rieff, M.Fasbender, T.Barten, N.Zuurdeeg, P.van 
der Wal, E.Overeem, H.Boekschoten, K.Vermaat, I.Gotink, J.Roelofs, J.W.Bruil, L.van der 
Weerd, J.Hoogenboom, F.van der Mijn, E.Geurink, E.Klomp, I.Smit. 

Verhinderd 

E.van Leersum, A.J. ten Have, D.van Uitert, A.Schoenmaeckers, W. & M. Maas. 

Verslag vorige jaarvergadering 

Geen commentaar. 

Financieel verslag 2017 

De voorzitter licht met name de begroting voor 2018 toe; hierop staat een 
reservering voor juridische kosten en voor ledenwerving. 

De kascontrolecommissie heeft de financiën over 2017 in orde bevonden en 
het bestuur wordt gedechargeerd. De heer A. van der Straten treedt uit de 
kascommissie en wordt opgevolgd door de heer W. Maas. De heer D. van Uitert 
blijft nog een jaar aan. De vergadering gaat akkoord met deze wijzigingen. 

De vergadering benoemt bij acclamatie de heer M.C.W.Moerdijk als 
penningmeester. 

Jaarverslag 2017/projecten 

 Paramotors: De wetgeving voor het krijgen van vergunning om boven de 
uiterwaarden te vliegen is niet duidelijk. Maar Vijf Dorpen blijft zich met 
anderen verzetten tegen deze aantasting van de stilte ne natuur. 
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 Bankenprojekt: Op 26 mei 2018 zal de gesponsorde bank op de 
Reijerskamp in Wolfheze in gebruik genomen worden. 

 Groen en Landschap: De gemeente Renkum spendeert helaas maar € 5 
per inwoner per jaar aan groen in tegenstelling tot € 525 aan eigen 
Organisatie en Bestuur. In de Bomenverordening zijn 380 bomen 
beschermd. De Vereniging is betrokken bij de Renkumse Beek en de 
Heelsumse Beek. 

 Geelkerkenkamp: De voorzitter en de heer van Es schetsen de 
bedroevende houding van de gemeente en de projektontwikkelaar bij 
deze bestemmingsplanwijziging en het bouwproject. De vereniging zal dit 
niet accepteren en alle juridische procedures volgen, die eventueel 
uitmonden in een gang naar de landelijke Ombudsman. Een recent 
gesprek met de burgemeester leidde ook niet tot concrete 
uitsprakentoezeggingen van haar zijde. 

Toekomstplannen 

We gaan directer rapporteren aan de leden, mogelijk (beperkt) via de email, 
omdat de lokale pers grotendeels weggevallen is. 

Er zal overgestapt worden op een “Groene bank” 

Onder leiding van een werkgroep wordt een ledenwerf-actie gestart, zodat we 
komende jaarvergadering 501 leden of meer zullen hebben. 

De organisatie zoekt nog versterking van het bestuur en in de projektgroepen. 
(Inmiddels heeft zich een notulist gemeld!) 

Rondvraag 

De heer H. Hoefstroter?? vraagt of de Paramotorsvergunnig één vliegtuig 
betreft. Het gaat echter om Paraclub Nederland en eventuele verkoop van die 
machines. 

De heer Frank vraagt aandacht voor de regionale woonagenda van 15.000 
woningen, waarvan een deel in Renkum zal moeten komen. 

De heer E.J. Hoorn wijst op het Centrumplan Doorwerth waar 80 woningen 
voorzien worden en een verdichting van de bouwvolumes zal plaatsvinden. 
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Mevrouw Arda vraagt of het Kunst Cultuur en Landsachapscentrum al vorm 
krijgt en waar het dan zal komen. Voorlopig zijn er echter nog geen financiers. 

Mevrouw J.J. Smit-Alberts wijst erop dat de beschermde bomenlijst in de 
Gemeente veel onjuistheden bevat. 

De heer K. Vermaat memoreert het gevaarlijke kruispunt in de snelfietsroute 
nabij de Boersberg. De heer Ivo Smit van de Fietsersbond antwoord dat er geen 
andere oplossing mogelijk is (dus geen voorrangskruising) 

Mevrouw L.Pfeiffer wil weten waarom niet alle leden bij de besloten 
bijeenkomst “Geelkerkenkamp” in het Filmhuis welkom waren. (Wij kregen 
geen toegang tot de Commissie Ruimtelijke kwaliteit en mensen werden 
geintimideerd. Vandaar een besloten bijeenkomst).Tevens gaarne informatie 
wat er met de ingediende zienswijze Geelkerkenkamp gebeurd is. (Antwoord: 
Niets) 

De heer Tobrink (geen lid) vraagt zich af hoe de Geelkerkenkamp beschermd 
kan  worden. Er gebeuren volgens hem “grijze dingen” in de gemeente. 

De heer K. Vermaat vraagt hoe het Geldersch Landschap staat tegenover de 
activiteiten van de firma Hooijer in de uiterwaarden en het bouwproject 
Mooiland. Blijkbaar is zij van mening veranderd. 

Lezing Lightyear 

De oprichter Lex Hoefsloot van de firma Lightyear houdt een boeiend en 
duidelijk betoog over de elektrische auto met zonnecellen die zij ontwikkelen. 
In zuidelijke landen kan dergelijk vervoer helemaal los van elektriciteitsnetten 
of andere energiebronnen functioneren. In Nederland circa de helft van het 
jaar. 

Met het geven van kleine geschenken aan de heer Hoefsloot wordt de 
bijeenkomst gesloten. 


