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Verslag Ledenvergadering Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen. 

Op 27 maart 2019  in Hartenstein te Oosterbeek. 

 

Aanwezig (ingeschreven) 

A. Van Waarden, F. van der Mijn, E. Geurink, M. Hulseweh, T. van Es, F. Overeem, E. de Wit, 
R. Ulmann, W. de Beijer, F. van Dijken, W. Maas, M. Moerdijk, L. van Gils, M. van Dam, I. van 
Die, A. ten Have, L. de Graaf, T. Tjalma, A. Sanders, J. Boekschoten, A. Smit, J. Smit, T. den 
Hove, M. Kragt, A. Martin, M.  Weeber, K. van den Drift, I. van Rooijen, J.W. Tonie, M. Brink, 
P. van der Kuil, I. Smit, N. Zuurdeeg, G. van den Hoek, E. Schoevaars, D. van Uitert, K. 
Vermaat, W. van Rijn, J. Maas, I. Gotink, J. Sanders. 

Verhinderd met kennisgeving 

G.J. Bollen, T en E. Remmen, E. Schrijver, A. Schoenmaeckers, M. Smit, H. van der Deen. 

Verslag vorige jaarvergadering 

Geen commentaar. 

Financieel verslag 2018 

De penningmeester ligt het financieel verslag 2018 toe. 

Er wordt  gevraagd waarom er zo bescheiden begroot wordt. “We blijven 
voorzichtig, mede met het oog op incidentele grote uitgaven”. 

De heer Van Uitert stelt voor om een Fonds/reservering voor positieve zaken in 
de gemeente in te stellen. Het bestuur zal zich daarover beraden. 

De kascontrolecommissie heeft de financiën over 2018 in orde bevonden en 
het bestuur wordt gedechargeerd. De heer D. van Uitert treedt uit de 
kascommissie en wordt opgevolgd door de heer F. van der Mijn. De 
vergadering gaat akkoord met deze wijzigingen. 

Automatische incasso 

Zoals aangekondigd in de uitnodigingsbrief gaat de vereniging gaarne over op 
automatische incasso van de contributie gezien de vele slechte betalers en het 



 

Jaarvergadering 2018 Vijf Dorpen  Pagina 2 
 

zeer vele administratieve werk. Er wordt opgemerkt dat hierdoor mogelijk 
minder contributie-inkomsten zullen zijn. Hier staat tegenover dat aanzienlijk 
op porto, drukwerk en energie wordt bespaard. 

De voorzitter brengt in stemming dat er een email aan de leden gestuurd zal 
worden waarin diegenen, die niet akkoord zijn met deze automatische incasso, 
hun bezwaar kenbaar kunnen maken. Bij de overige leden zal de automatische 
incasso plaatsvinden. Dit voorstel wordt, met 5 stemmen tegen, aangenomen. 

Jaarverslag 2018/projecten 

De voorzitter houdt een voordracht over de toegenomen 
postzegelbestemmingsplannen in de gemeente. Gevraagd wordt hoe we deze 
gang van zaken vooraf kunnen verhinderen. De procedures bij de gemeente 
lopen niet goed en 5D wordt door de gemeente “buiten spel” gezet. 

Het Hazeleger project in de dorpskern van Oosterbeek heeft al actie van het 
bestuur opgeleverd. Bij de Geelkerkenkamp heeft het beeldkwaliteitsplan 
helaas geen juridische status. Om de gemeenteraad te laten ingrijpen zullen de 
leden van 5D naar de gemeenteraad moeten gaan. Er wordt voorgesteld om 
met alle wethouders in gesprek te geraken en de gemeente te verzoeken om 
samen met de burgers een plan voor het dorpscentrum Oosterbeek te 
ontwikkelen. 

Rondvraag 

Er wordt op gewezen dat men de uiterwaarden een recreatieve bestemming 
wil gaan geven met woonvormen.  

Bij Parenco worden nog steeds schimmige spellen gespeeld en verwacht men 
invloed op de gezondheid. Vijf dorpen is hier op de achtergrond mee bezig. 

Lezing Heidelandschappen op de Veluwe door R.J. Bijlsma 

In een zeer duidelijke lezing met illustraties wordt de teloorgang van het 
heidelandschap op de Veluwe geschetst. 

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


