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Vijf Dorpen in ’t Groen                            

Verslag Algemene Leden Vergadering 2020   
 
woensdag 7 oktober 2021, in de Ontmoetingkerk te Doorwerth 
 

Aanwezig: 

Leden en belangstellenden:   

M van Doorn, T. Barten, B. Verschuren, E.Okkersen, T. Reijnders, A van Straaten, M. Moos, 
R. de Raadt, H. Jonker, H. Mijnhart, D. Markx, A.W. Sanders, F. Tjalma, J. Bruil, K. Vermaat, 
J. Sanders, D. van Uitert, L. Pfeiffer, F. Kappen, P. Kraak, T. de Boer, M. Mekking, E.  
Miedema, G.J. Renes, M. Haan, F. van der Mijn, P.J. Arends, E. Miedema, G. van den Hoek, 
T. ten Have, M. Kragt- Prins, J. Smit, G. Rotman, E. Overeem, M. Bruil, M. Hunik, D. Reeder. 

Namens het bestuur: F. Witte, M. Smit, M. Moerdijk, M. Hulsewé 

Opening 
Frank van der Mijn treedt op als dagvoorzitter. 
Hij verwelkomt namens het bestuur de belangstellenden. 
 
Verslag Algemene Leden Vergadering 2019. 
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulant. 
 
Financieel jaarverslag.  
De penningmeester Michiel Moerdijk geeft een korte toelichting.  
- De inkomsten van de contributie zijn voldoende om de lopende zaken te kunnen 

bekostigen. 
- De juridische ondersteuning is de grootste post in de afgelopen twee jaar. 
- In 2020 leverde een sponsoractie voor het juridisch fonds € 7000 op. Dit jaar is er aan 

extra ondersteuning van de leden al € 2300 binnen. Soms levert procederen geld op. Een 
recent gewonnen rechtszaak bracht € 1700 op. 

 
Dirk van Uitert vraagt of er ook budget kan worden gereserveerd voor opbouwende acties en 
niet alleen voor juridische geschillen. 
 
Kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit de heren Frank van der Mijn en G. Rotman, heeft de het 
jaarverslag, de winst- en verliesrekening, de inkomsten en boekingen gecontroleerd en geen 
onregelmatigheden geconstateerd. Zij stelt de ledenvergadering voor het bestuur en 
daarmee de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering reageert met 
instemmend applaus. 
 
Afscheid bestuurslid Gertjan Renes 
Voorzitter Flip Witte: 
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Gertjan heeft tien jaar in het bestuur gezeten, als bestuurslid, als secretaris weliswaar met 
enige tegenzin, en als vicevoorzitter. Hij was scherp op de financiën en de teksten, die naar 
buiten moesten. Hij heeft zich met veel terreinen beziggehouden, o.a. het bomenbeleidsplan, 
de Jufferswaard, het snelfietspad, de omgevingsvisie. Omdat Gertjan zich in eerste instantie 
had afgemeld voor de vergadering, is er geen afscheidsgeschenk. Dat krijgt hij later. 
Gertjan:  
Ik heb het werk met plezier gedaan. Na een wat moeilijke situatie in het begin hebben we op 
een plezierige wijze samengewerkt. De omgevingsvisie boeit me en daar blijf ik me voorlopig 
nog mee bezig houden. 
 
Jaarverslag 2020 
In de toelichting op het jaarverslag gaat de voorzitter Flip Witte in op de in de aanhef 
genoemde systeemverandering. Het rapport van de rekenkamer over de klacht van Vijf 
Dorpen m.b.t. de ruimtelijke ordening was met stevige conclusies duidelijk. De gemeente 
heeft beterschap beloofd en we constateren dat de verhouding van Vijf Dorpen met de 
gemeente een stuk beter is. De gemeenteraad is nu meer alert op wat de gemeente doet.  
Er ligt echter nog een erfenis, met name rond het bestemmingsplan Valkenburglaan 1, daar 
lopen nog twee zaken, en de Geelkerkenkamp, waar het wachten is op de resultaten van 
een onderzoek naar de grondophoping. 
Deze zaken spelen nu nog. Verder houdt het bestuur zich op dit moment bezig met de 
overlast Parenco, de omgevingswet, de recreatiezonering, de inrichting van het Heelsums en 
Renkum beekdal, het beheersplan bomenkap en het project Zweiersdal. 
 
Reacties: 
I. Pfeiffer: Waarom zijn omwonenden niet benaderd over het project Zweiersdal? Dit is des te 
merkwaardiger wanneer omwonenden ook nog eens lid zijn van de vereniging. Je hebt het 
wel over tuinen van bewoners. 
Reactie bestuur: Deze actie is tot stand gekomen op verzoek van een aantal bezorgde 
omwonenden. Het plan is om, samen met de gemeente, binnenkort een bijeenkomst voor 
alle omwonenden te organiseren. 
 
I. Masseling:  
Vraagt aandacht voor het bestemmingsplan Doorwerth. Zij biedt aan aanspreekpunt te zijn. 
Reactie bestuur: het heeft onze aandacht. 
 
H. Jonker:  
Hoe komt de keuze van de onderwerpen tot stand? 
Reactie bestuur: Leden, maar ook niet-leden benaderen ons. Zelf houden we ook 
ontwikkelingen in de gemeente in de gaten. We hebben echter niet de menskracht om alles 
na te lopen. 
Maar gelukkig komt het ook voor dat dat we lokale initiatieven kunnen ondersteunen zonder 
zelf het voortouw te nemen. 
 
K. Vermaat  
Maakt zich ernstige zorgen over het aantal voertuigbewegingen in het de richting van en 
naar de Groene Waarden bij kasteel Doorwerth.  
In de discussie die volgt, wordt ook gewezen op het transport tussen de Groene Waarden en 
Parenco en op de gevaarlijke situatie, die ontstaat doordat zowel fietsen als grote 
vrachtwagens gebruik maken van de Fonteinallee tussen de oprit naar kasteel en bedrijf en 
de Boersberg. Een veilige oplossing is mogelijk, maar daarvoor is geen geld. 
D. Markx wijst er tevens op dat de paddenschermen langs dit gedeelte van de Fonteinallee 
voor een deel in slechte staat verkeren.  

 
De dagvoorzitter sluit om 20.45 de vergadering. 
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Na de pauze geeft prof Wim de Vries een lezing over de stikstofcrisis 
 
 
11 oktober 2021, Dick Reeder 

 
 


