“We moeten de inwoners niet teveel betrekken; daar krijgen
we alleen maar ellende van”.
Van het bestuur
Voor u ligt de gloednieuwe versie van de
nieuwsbrief van de Vereniging de Vijf Dorpen
in ’t Groen. Deze keer met een thema wat ons
allemaal wel zal aanspreken.
Zoals u weet is de doelstelling van onze
vereniging: het in de gemeente Renkum
behouden, respectievelijk bevorderen, van
een zo gunstig mogelijk woon- en leefmilieu.
Het in de gemeente Renkum behouden van
het voor de zuidelijke Veluwezoom zo
specifieke natuurschoon, het dorpskarakter
en alles wat daar in de ruimste zin verband
mee houdt. Dat klinkt toch overwegend
positief.
En toch hebben we in onze gemeente een
overwegend activistisch imago. We zijn de
Robin Hoods van de bomen en de struiken.
We zijn de luis in de pels van de gemeente als
het gaat om bouw- en bestemmingsplannen.
En het is waar, we hebben zeker een drijfveer
zitten op activisme. Omdat het ons allemaal zo
aan het hart gaat. Omdat er mensen zijn die
zonder vergunning onze leefomgeving
aantasten. Omdat er mensen bestaan die niet
te goeder trouw medeburgers bedotten.
Omdat niet iedereen in staat is om te
protesteren in zijn eentje tegen soms grote
spelers. En ook omdat mensen eenvoudigweg
geen verstand hebben van hoe je zo’n protest
aantekent. Het liefst stellen we vragen, en in
het uiterste geval komt er een rechtszaak van.
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Welnu, dat bent u allemaal al van ons gewend.
Wat we willen gaan ontwikkelen is dat we als
vereniging een positiever imago krijgen. Op
onze laatste algemene ledenvergadering werd
daartoe ook met klem opgeroepen.
De nieuwe omgevingswet komt eraan, en er
wordt driftig mee geëxperimenteerd.
Burgerparticipatie is het toverwoord, en
daarom willen we ons ervoor inzetten dat we
meer worden (h)erkend als de vereniging om
te benaderen als de gemeente advies van
betrokken inwoners zoekt voor een lastig
traject. We zouden meer voorin het proces
willen zitten, in plaats van achterin het proces
alles repareren met protesten en soms zelfs
een hoger beroep.
Inbreiden is het toverwoord in de
woningbouw van vandaag, en bouwen is nodig
om mensen een plekje te kunnen geven in
onze mooie gemeente. Het lijkt ons
effectiever om (hopelijk vanuit groter
vertrouwen) te kunnen samenwerken met
gemeente en belanghebbenden. En we
blijven ons natuurlijk ook altijd op de
vertrouwde kritische wijze inzetten.
We zijn razend benieuwd wat u als lid hiervan
denkt. Via twitter, facebook, email en de
website horen we het graag. We houden
contact!
Het bestuur
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Nieuws en Plaatjes
Waar hebben we ons zoals mee bezig
gehouden?
•

Het bankenproject

Onlangs hebben we ons bankenproject
afgerond. Na banken te hebben geschonken
aan Heveadorp, Oosterbeek, Doorwerth,
Renkum en Wolfheze, was het nu de beurt
aan Heelsum. Het bankje met het logo van de
vereniging werd aangeboden aan het
Dorpsplatform op de Groene Helling in
Heelsum.
•

Geelkerkenkamp

Bij het grote project Geelkerkenkamp hebben
we in een tjokvolle trouwzaal ons verhaal
gedaan voor de commissie voor de
bezwaarschriften. De nieuwe eigenaar heeft
op de Geelkerkenkamp bomen geplant, deels
op historische zichtlijnen, terwijl hij de buurt
beloofd had zijn perceel open te houden. De
commissie heeft inmiddels geoordeeld dat er
geen gronden zijn om de vergunning te
weigeren.
Wel meent zij dat de gemeente aandacht
moet besteden aan de problemen die de
vereniging en omwonenden hebben met de
gang van zaken. Inmiddels hebben we beroep
aangetekend bij de bestuursrechter in
Arnhem. Hierover de komende tijd meer op
onze website. Blijf ook twitter volgen voor
meer informatie!
Ook andere zaken op de Geelkerkenkamp
hebben onze volle aandacht, zoals de illegale
aanleg van een goot, de ‘tijdelijke’ weg voor
het bouwverkeer en een nieuw bouwproject
uit de hoed van de projectontwikkelaar. Het
blijft daar rommelen, met naar het schijnt
medewerking van gemeentewege.
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De Geelkerkenkamp is een van de
zogenaamde postzegelbestemmingsplannen,
gelegenheidswetgeving, waarbij een klein
bestemmingsplan recht moet trekken wat
krom is. Andere recente voorbeelden:
•

Bouw seniorencomplex bij het oude
postkantoor te Oosterbeek.

Veel partijen hebben zich hier tegen gekeerd,
waaronder wij. De wethouder heeft het plan
na alle protest teruggetrokken.
•

Nieuwbouw op de Groene Helling te
Renkum.

Op de achtergrond hebben we omwonenden
geadviseerd hoe ze zich hiertegen zouden
moeten verzetten. De gemeente had immers
beloofd dat de locatie open zou blijven. Ons
advies was succesvol: de wethouder heeft
besloten het nieuwbouwplan te stoppen. Van
de omwonenden kregen we de volgende
reactie: “heel veel dank voor jullie luisterend
oor en adviezen. Dit kan op het lijstje
geslaagde acties; alle eer wie ere toekomt.
Jullie advies heeft ons in elk geval erg
geholpen en op het goede spoor gezet”.
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•

Valkenburglaan

Op de Valkenburglaan, bij ‘de kantine’ zijn
bomen en hagen gekapt, is een uitweg is
gerealiseerd, en wordt een enorme stal
opgetrokken. Via een
postzegelbestemmingsplan wil de gemeente
lopende werkzaamheden legaliseren. Slecht
gedrag – de prachtige omgeving vernielen –
wordt zo beloond. Vijf dorpen gaat een
zienswijze indienen. We organiseren een
Informatieavond op 28 juni om 20.00 uur in de
Concertzaal in Oosterbeek.
•

Parkeerprobleem bij Tuin Lage
Oorsprong in Oosterbeek

De parkeerproblemen door Tuin de Lage
Oorsprong worden al jaren afgeschoven op de
groene omgeving: auto’s die tot ver in het bos
gestald staan, of over de volle lengte van de
prachtige Van Borsselenweg. Op verzoek van
TLO zijn nu bomen gekapt voor de aanleg van
19 parkeerplaatsen, bedoeld voor parkeren
evenwijdig aan de weg. Bij drukte zouden
auto’s door verkeersregelaars verwezen
worden naar de parkeerplaats van Pluryn, was
de afspraak. Maar TLO trekt zich daar niets
van aan: hun verkeersregelaars laten de auto’s
dwars op de weg parkeren (wat volgens de
gemeente gevaarlijk is) en auto’s worden niet
doorverwezen naar Pluryn. Na klachten van de
buurt en Vijf dorpen heeft de gemeente TLO
verzocht zich voortaan aan de afspraken te
houden, maar dit verzoek heeft nog niet
mogen baten. Ontegenzeggelijk genieten veel
mensen van een bezoek aan TLO, maar dit
dient niet ten koste te gaan van de omgeving.
We blijven daarom de vernieling van het
landschap door het autoblik bestrijden.
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•

Smurfit Kappa Parenco

Tijdens onze openbare ledenvergadering
kwam er een hartstochtelijk pleidooi van een
van onze Renkumse leden om wat meer
aandacht te besteden aan de invloed van de
overlast van Smurfit Kappa Parenco. Het zal u
niet ontgaan zijn dat de gemeenteraad een
politiek overstijgende motie heeft
aangenomen in het belang van de Renkumse
bevolking. Als gevolg daarvan gaat wethouder
Maouche maandelijks langs bij Smurfit Kappa
Parenco en bij de BOP en houdt hij de raad op
de hoogte. De samenwerking met de BOP (de
Bewonersgroep Overlast Parenco) en de 5
Dorpen is inmiddels een feit.
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Lopende projecten
Naast het adviseren van particulieren en
gemeente houdt het bestuur zich momenteel
o.a. bezig met:
•

•
•

Paramotors in de uiterwaarden.
Burgemeester heeft een vergunning
moeten afgeven omdat de wetgeving
geen andere besluit toeliet.
Klimaattafels van de gemeente
Renkum
Onnodige kap van bomen voor de
realisering van een bijgebouw in
Heelsum.

In samenwerking met andere groepen zijn wij
ook betrokken bij:
•
•
•
•

•

Vliegveld Lelystad airport
Achterstallig groenonderhoud, o.a.
van de Pietersberg in Oosterbeek
Landgoederenvisie Gemeente Renkum
Ontwikkeling steenovenruïnes
Jufferswaard te Renkum

Ledenwerving

We hebben tegenwoordig een heuse
informatiestand en een jazzband om events
op te fleuren met onze aanwezigheid. We
zullen op positieve wijze ook de komende
maanden tijdens evenementen te zien en te
horen zijn. En we hopen daar meer leden te
krijgen en meer te kunnen doen voor onze
mooie dorpen in het groen. Weet u een leuke
plek, bijvoorbeeld op een evenement voor
ons? Laat het vooral weten.
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•

Foto- en kunstwedstrijden

We stonden bekend als een kunstdorp en dat
willen we als Vereniging ook wat nieuw leven
inblazen. We denken o.a. aan kunst- en
fotowedstrijden. De vakjury is inmiddels
benaderd! We zoeken nog naar mooie locaties
om de prijswinnaars te kunnen laten
exposeren. Ideeën hierover van leden zijn zeer
welkom!

•

Automatische incasso

We willen als vereniging graag overstappen op
een automatische incasso van de jaarlijkse
contributie. Dat scheelt veel werk voor onze
vrijwillige ledenadministratie. We denken er
hard over na om dit uit te gaan besteden aan
een professioneel bureau.

Heeft u iets gemist? Heeft u vragen? Ideeën?
We horen het graag!
Of hebben we u geïnspireerd en wilt u graag
persoonlijk een steentje bijdragen? Het is nog
steeds zo dat we hulp kunnen gebruiken!
Benader ons, en we nemen contact op.

Aanmelden kan via onze website, via
facebook en via twitter . En een brief kan
natuurlijk ook.
www.vijfdorpen.nl
twitter: @5dorpen
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