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Waardering… 

 
Voor onze secretaris/hoofdredacteur.  

Het heeft onze koning behaagt om Erik Priebee zijn dank te betuigen voor 

de vele jaren dat hij naar ons aller tevredenheid het secretariaat van de 

BVK en de verzorging van ons lijfblad de “Kievit” heeft uitgevoerd, 

indien nodig ook nog de “Blikvanger” en “Fritilaria”. Daarnaast heeft hij 

meerdere zaken behartigd van sociaal belang. 

Vrijdag 28 april j.l. werd Erik, onder valse voorwendselen naar het 

gemeentehuis in Oosterbeek gelokt om uit handen van onze 

burgermeester, de heer J.P. Gebben, de versierselen behorend bij de 

onderscheiding  ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ opgespeld te krijgen. 

Dat Erik onder de aandacht is gekomen van ons staatshoofd heeft een 

lange voorgeschiedenis gehad, Willem-Alexander wil wel eerst een 

voordracht zien waar uit blijkt dat meerdere personen Priebee een 

Koninklijke onderscheiding waardig vinden. 

Het BVK bestuur, samen met nog een aantal promotoren, zijn vorig jaar al 

in alle stilte begonnen de procedure in gang te zetten, met gunstig gevolg. 

Op de website van onze vereniging staat al enige tijd een verslag van de 

investituur, verlucht met foto’s, maar niet iedereen in onze wijk wil zich 

bewegen in de digitale wereld. Vandaar deze speciale “hard copy”. 

Het bestuur en alle leden van onze bewonersvereniging hebben natuurlijk 

al langere tijd waardering gehad voor de jarenlange inzet van Erik, maar 

hebben dit misschien niet zo tegen hem gezegd, welnu door deze 

onderscheiding mag het de gelauwerde duidelijk zijn hoe hij, in stilte, 

gewaardeerd is. 

Hierbij ons aller felicitatie voor Erik en we hopen nog heel lang gebruik te 

mogen maken van zijn inzet en expertise. 

j. de w. 

Barbecue op nader te bepalen 

plaats. Convocatie volgt. 

1 aug. 

16.00 u 

BVK 

Koffieochtend bij fam. 

Tegelberg. Spreker nog 

onbekend. 

Datum kan nog veranderen. 

15 sep. 

10.30u 

BVK 

2e Opschoondag Kievitsdel. 

In voorbereiding. Convocatie 

volgt. 

Herfst 

BVK 

  
  
  

  

 

… en hij had het tot op 

het laatste moment toch 

echt niet door  ! 

Contributie 2014 

Geheugensteuntje voor  

de leden en de begunstigers  

 

Hierbij verzoekt het bestuur 

u vriendelijk de contributie 

voor het jaar 2014   (leden  

€ 17,= en begunstigers € 20,=) zo spoedig 

mogelijk over te maken op rekening:  

 

NL44 INGB 000766.14.52 

t.n.v. Bewoners Vereniging Kievitsdel (voluit) 

te Doorwerth 

o.v.v. ”contributie 2014” 

Huize Mooiland 

 
Hangende een flora– en faunaonderzoek wordt geschat 

dat de slopershamer vanaf  het 1e kwartaal van 2015 

een einde zal maken aan het bestaan van Mooiland.  

 

Onderzoek loopt nog naar de nadere invulling van de 

vervanging van Mooiland, dit is ondermeer sterk 

afhankelijk van de regelgeving uit den Haag.  

Sterk wordt toch wel gedacht aan een zorg gerelateerde 

toepassing. 

 

Waarschijnlijk zal er nog een opendag worden 

gehouden voordat de slopershamer zijn echte werk gaat 

doen, aldus een directielid van Vilente. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://85.17.199.91/~adio/wp-content/uploads/2010/06/428-spaarvarken_organisatie_donateurs.jpg&imgrefurl=http://www.zvvadio.nl/&usg=___9LnJONe0NRsWeLhkXh03ZBNXWo=&h=483&w=428&sz=52&hl=nl&start=10&zoom=1&itbs=1&tbnid=Tl3wOlc8
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www.bvkievitsdel.nl 
Onze website is sinds het 

online gaan in januari dit 

jaar reeds 1.547 maal 

bezocht (Number of 

Visits) door 1.130 

p e r s o n e n  ( U n i q u e 

Visitors).  Het blijkt dat 

steeds meer leden hun 

informatie van de website 

halen. Helaas heeft nog 

niet  iedereen zijn lidmaatschapsgegevens 

geactualiseerd. Doe dit indien u 5 minuutjes over heeft. 

Uw informatie helpt het bestuur beter haar 

werkzaamheden te verrichten. Uit de gegevens die tot 

dusverre binnengekomen zijn blijkt  dat veel leden ook 

de gedrukte versie van de Kievit willen behouden en er 

tevens een groot aantal leden zijn die bereid zijn mee te 

helpen bij het organiseren van activiteiten. Dat is zeer 

bemoedigend. Ook zien wij dat steeds meer mensen 

zich aanmelden voor activisten door gebruik te maken 

van de aanmeldingsformulieren op de site.  

Wij proberen de website eenmaal per maand bij te 

werken en indien de actualiteit dat vraagt vaker. In de 

toekomst zullen wij sommige artikelen in de Kievit en 

alle aankondigingen voor activiteiten voorzien van een 

z.g. 2D code. Dit maakt het voor bezitters van een 

smartphone nog makkelijker direct naar de juiste pagina 

te gaan. Zo komt u via de hiernaast staande code direct 

in de webpagina waar u uw gegevens kunt actualiseren. 

Probeer het maar eens.  

 

Mocht u verdere suggesties hebben voor de site, dan 

horen wij dit graag. Overigens zijn mooie foto’s van 

onze omgeving nog steeds van harte welkom. 

Uw webmaster 

Bericht van de redactie: omdat de nodige klachten ons 

bereiken dat vele bewoners regelmatig geen editie van 

de Hoog & Laag ontvangen, hebben wij besloten dit 

maal enkele berichten uit de Hoog & Laag weer te 

geven met bronvermelding. 

Terugsnoeien overhangend groen 

De gemeente wijst de bewoners er nogmaals op dat zij 

in het belang van de verkeersveiligheid zelf het groen in 

de tuin moet terugsnoeien tot de erfafscheiding. 

Toezichthouders controleren bij particulieren, bedrijven 

en instellingen  en bij de gemeente zelf of er sprake is 

van overhangend groen. Wordt er overhangend groen 

geconstateerd, dan bellen de toezichthouders aan of 

doen een  kaartje in de bus. De betrokken bewoner heeft 

dan 14 dagen de tijd om het groen te snoeien. Heeft u 

nog vragen over het overhangend groen, neem dan 

contact op met het Servicepunt: tel. 026-3348111 of kijk 

op www.renkum.nl > Digitale balie > Openbare ruimte 

> Melding openbare ruimte. Bron: Hoog & Laag  - 18 juni 2014 

VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 

Toekomst Renkumse Dorpsplatforms 

Al langere tijd is de positie van de Renkumse 

Dorpsplatforms binnen de gemeente onderwerp van 

gesprek. In de commissie Bedrijvigheid stond in week 

24 een raadsbrief over de toekomst van de 

Dorpsplatforms op de agenda. De discussie leverde 

nieuwe vragen op. 

In de raadsbrief maakt het college duidelijk dat de 

platforms meer op eigen benen moeten gaan staan. 

Parallel hieraan wordt de subsidiekraan stap voor stap 

dichtgedraaid. Feitelijk trekt de gemeente de handen 

er meer van af . 

Maar de vragen blijven, zo bleek ook tijdens de 

commissievergadering. Een van de vragen is 

bijvoorbeeld of een deel van de leden onderdeel kan 

worden van de nieuw op te richten gebiedsteams. 

De platforms hebben zelf ook vragen, als: a) Wie is 

het aanspreekpunt na 1 januari 2015?; b) Blijven de 

aankondigingen van  vergader ingen en 

buur twandel ingen  gepubl i cee rd  op  de 

gemeentepagina?; c) Wat gebeurt er met de actielijst 

van een buurtwandeling, wordt deze samengesteld 

door een lid van het dorpsplatform of door iemand van 

de gemeente?;  d) Hoe gaat deze lijst verder in het 

gemeentelijk apparaat?;  Hoe is de financiële 

ondersteuning de komende jaren en krijgt het “het 

benen op tafel” overleg nog een vervolg? 

 

Wethouder Jasper Verstand en de voorzitters van de 

platforms hebben 9 juli een gesprek. Zowel de 

raadfracties als de voorzitters hopen dat er daarna 

meer duidelijkheid komt. 
Bron:  Hoog & Laag  - 18 juni 2014 

 

 

Wegwerkzaamheden N225 
De meest actuele informatie en omleidingsroutes kunt 

u vinden op www.bereikbaargelderland.nl of 

www.gelderland.nl/n225. 

U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket, 

tel 026-3599999. 

Op www.bereikbaargelderland.nl /  zi jn 

wegwerkzaamheden, afsluitingen en evenementen in 

de regio (met iconen) afgebeeld. Klik op de iconen en 

http://www.bvkievitsdel.nl
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VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 

Notulen  Algemene Leden Vergadering  

d.d. 20 maart 2014 
Een kopie van de notulen van bovengenoemde leden vergadering zijn aan deze Kievit toegevoegd. Aandacht wordt 

van de leden gevraagd voor punt 6 - verslag kascommissie betreffende een door het bestuur gemaakte vormfout. 

Ondanks vermelde datum, kunt u desgewenst altijd nog uw mening over de vormfout middels een officiële melding 

aan de secretaris kenbaar maken.  

Namens het bestuur van de BVK,  

de secretaris 
 

 

Sensatie 
In de Baron van Pallandtlaan is altijd wat te doen, soms wordt er een verjaardag gevierd en ook wel eens een 

barbecue gehouden en nu weer een wietplantage! 

Wij waren natuurlijk al een groene buurt maar nu heeft iemand gedacht dat het toch nog groener kon.  

De 21ste mei stonden er wat politieauto’s voor een pand gelegen aan de voornoemde laan en ‘s middags kwamen er 

twee vrachtwagens van de Domeinen bemand door vier stevige slopers met hamers en breekijzers om dit bloeiende 

bedrijf vakkundig te ontmantelen. De plantjes werden vernietigd en dat is zonde want van hennep werd vroeger 

uitstekend touw gemaakt. Waarom nu niet? 

Speciale groeilampen en ventilatoren en nog wat klein goed ging naar de “De Domeinen”.  De hobbytuinier kan hier 

misschien op bieden.  

Overigens heeft onze club van tuinliefhebbers -  Fritillaria - een mooie kans laten liggen om een vlak bij huis, een 

winstgevende binnentuin te zien.  

 

Wat groeit en bloeit en altijd bloeit. 

 

Geachte lezers, met al die huizen die in onze wijk te koop 

staan, zijn er toch mogelijkheden voor kleine ondernemers 

om een winstgevend bedrijf te vestigen en ook antikraak 

beveiliging te hebben! 
 

 

 

Nagekomen bericht 
Utrechtseweg N225 

De rechtbank in Arnhem heeft onlangs de Fietsersbond in het ongelijk gesteld. De provincie Gelderland mag het 

fietspad aan de noordkant van de Utrechtseweg tussen de Wolfhezerweg in Oosterbeek en de Baron van Brakelllaan 

in Doorwerth opheffen.        Bron: Gelderlander d.d.  24 juni  2014 

Burgemeester J.P. Gebben - 

Gastspreker over thema 

“Burgerparticipatie” 

Bestuur  BVK 
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1e Opschoondag Kievitsdel 

Ook dit jaar werd in het kader van de landelijke 

opschoondag weer de handen uit de mouwen gestoken. 

Afgelopen zaterdag trokken diverse BVK leden, 

ondersteund door maar liefst 12 leerlingen van het 

Dorenweerd College de wijk in om al het zwerfvuil te 

verwijderen.  

Één BVK-lid - Willy Faber -  was zelfs vrijdag al 

begonnen met de klus. Net als de gemeente overigens, 

die kennelijk vergeten was dat er op zaterdag 

opschoondag was, want men had besloten een aantal 

medewerkers juist die vrijdag ervoor op van der 

Molenallee het  zwerfvuil te laten verwijderen.  

Dit jaar 2014 was een bijzonder jaar.  

In overleg met het Dorenweerd College was besloten 

ook een aantal leerlingen in het kader van de sociale 

stage mee te laten 

werken. De heer T. 

Meeusen  van  he t 

Dorenweerd College 

kwam de groep BVK-

leden aldus met 12 

leerlingen versterken. 

Daarmee kwam het totaal 

op 32 personen die onder 

een heerlijk zonnetje toch nog een flinke hoeveelheid 

zwerfvuil wisten te verzamelen. Het meeste vuil werd 

zoals altijd aan de Utrechtseweg en de Schaapsdrift 

gevonden. Vooraf werd tijdens de briefing ten huize 

van voorzitter John Dreu van koffie met gebak genoten. 

Burgemeester Gebben had na een bezoek aan de 

Algemene Leden Vergadering beloofd een mooie taart 

te laten bezorgen nadat hij er op gewezen was dat een 

bewonersvereniging als de BVK eigenlijk al een vorm 

van burgerparticipatie is die de gemeente, indien goed 

functionerend, veel werk 

uit handen neemt. Hetgeen 

tijdens deze actie samen 

met het Dorenweerd 

College weer eens bewezen 

werd. 

Dank aan Lia en John Dreu 

VERSLAGEN Bezoek aan Schutpapierfabriek te Heelsum 
In 4 groepen van ieder 12 deelnemers werden in februari 

en maart j.l. onder leiding van een gids bezoeken 

gebracht aan Schutpapier. 

Sinds 1618 worden bij Schutpapier prachtige soorten 

gemaakt.  

Op basis van een bepaald recept wordt pulp (vezels, 

hulpstoffen en water)  gemaakt. Vezels kunnen van hout 

zijn ,  maar zelfs ook van paprika, bananen, of suikerriet. 

Aan de pulp wordt als grondstof cellulose afkomstig uit 

Spanje toegevoegd. Verder kan gebruik worden gemaakt  

van oud papier ontdaan van de inkt. Het papier kan 

voorzien worden van een tailormade watermerk dat in 

eigen huis wordt gefabriceerd.  

Het papierpulp bestaat voor 99% uit water , het gebruikte 

water wordt weer gezuiverd (denk aan pH gehalte) en in 

de beek geloosd. Na het zeefproces van de pulp wordt het 

papier langzaam geperst,  gedroogd en kreukvrij gemaakt. 

en bestaat dan nog maar uit 7% water. Dit proces duurt 

ongeveer 9 seconde. Het papier wordt automatisch 

middels een radioactief proces gecontroleerd op gewicht, 

dikte en kwaliteit (geen vuiltjes!). 

Tijdens de rondgang zagen we papier in diverse kleuren 

en bestellingen voor het Koninklijk Huis.  

Als het 

papier glad 

is gemaakt 

wordt het 

op grote 

r o l l e n 

opgerold en 

op maat 

g e s n e d e n 

tot kleinere 

rollen. 

Vervolgens 

v i n d t 

hoofdzakelijk middels handmatige processen de 

samenstelling/inpakken plaats van blocnotes, 

tekenmappen , vellen papier , carts, etc.  

Het was indrukwekkend hoe 40 man (in ploegendienst) 

op vakkundige wijze allerlei soorten papier op specifieke 

wensen van de klanten fabriceren , van kunstenaarspapier 

tot gekleurd papier. Deels handmatig–, deels 

geautomatiseerd gemaakt, boeiend om naar te kijken 

maar soms wel 

erg lawaaierig. 

Tot slot werd 

in Heelsum per 

groep gezellig 

onder het genot 

van koffie nog 

wat nagepraat 

waarbij de gids 

dan niet door 

lawaai van 

machines werd 

Niet echt modern 
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Workshop Reanimatie  
Als vervolg op de lezing “Cardio 

Vasculaire Preventie”, gehouden op 24 

aug. 2013 door Fokke en Marie-Lore 

Jonkman, werd nu Reanimatie aan de orde 

gesteld met als thema “Wat te doen bij een 

hartstilstand?” Of wel, wanneer het fout 

gaat buiten het ziekenhuis (cardio 

preventie).  

Er hadden zich 22 leden opgegeven voor 

de workshop die werd gehouden op 10 mei 

2014 in de  polikliniek te Veentjesbrug in 

Heelsum. 

De polikliniek heeft recentelijk een officiële visitatie ondergaan en alle lof werd door de vakjury toegekend aan het 

echtpaar Jonkman en collega dr. Stolwijk m.b.t. de in gebruik zijnde infrastructuur en outillage en hun professionele 

werkwijze. 

De presentatie ging van start met nadere uitleg over het begrip ‘hartstilstand’:  

 Oorzaken (ritmestoornissen, hartfalen, stolsels, verdrinking of elektrocutie; deel van het hart krijgt 

onvoldoende zuurstof en hart kan gaan fibrilleren tot stilstaan)  

 Vroegtijdig herkennen (bewusteloos maar ademt wel, reageert niet; geen halsadercirculatie) 

 Vroegtijdig snel handelen (acuut levensgevaar, start reanimatie en zet AED in - parallel actie) 

 

Acute hartstilstand: 

* Hart heeft ongecoördineerde elektrische activiteit waarbij het niet meer bloed kan rond pompen 

* Hart is van slag 

* Advies: zet AED in, is goed door leken te gebruiken 

Hartstilstand: 

* Start reanimatie 

* Bel 112 en zeg dat het om reanimatie gaat 

* Zorg voor een AED (ter info: een AED kost ongeveer tussen € 

1.000,= en € 2.000,=) 

 

Handelen bij reanimatie: 

* Geef altijd (> 16 jaar) /begin met een vuistslag op borst van patiënt = 

schokeffect. 

* Controleer bewustzijn (hoor je mij; knijpen; benen optillen; schudden 

lichaam/schouders; dichtbij zijn/haar naam noemen; mond op 

mondbeademing tussendoor doen); zorg voor goede circulatie d.m.v. 

massage. 

* Controleer ademhaling. 

* Bel 112 en meldt toepassing van reanimatie. 

* Start direct met 30 borst compressies (5 a 6 cm indrukken aan 100/

minuut). 

* Ga op zoek naar een AED (volautomatisch = tijdswinst). 

* Beadem mond op mond 2 maal. 

* Blijf reanimeren tot ambulance er is (immers schade ontstaat aan 

hersenen na 5 tot 6 min.). 

 

Tot slot werd een demonstratie van reanimatie m.b.v. pop  “Bram” 

gegeven en van het gebruik van een AED. 

Enkele aanwezigen konden zich vervolgens op de pop uitleven, maar 

dat viel niet altijd even mee.  

 

VERSLAGEN vervolg 
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Koffieochtend 
Gezeten op 20 juni 2014 met 33 leden onder de mogelijke 

dreiging van een spatje regen ten huize van gastvrouw 

Marina van 

der Haak, 

nam onze 

“omroeper” 

Ron Kluin 

het woord 

met het 

uitspreken 

van een 

w e l k o m . 

Gelijk boter 

bij de vis, 

hij bood als dank voor de nog te genieten gastvrijheid 

alvast maar een bos bloemen de gastvrouw aan. 

Vervolgens wordt de inleider - Ben Spitman van 

Makelaardij Spitman - uitgenodigd zijn presentatie te 

houden over het thema “de ontwikkelingen in de 

woningmarkt alhier en in de directe omgeving”. 

Ben Spitman toonde direct al een opgewekt gezicht bij 

het uitspreken van zijn eerste woorden namelijk dat de 

daling van de huizenmarkt in grote delen van Nederland 

is gestopt. Het zonnetje gaat langzamerhand weer 

schijnen in makelaarsland. Het 1e kwartaal van 2014 laat 

voor het eerst in 3 jaar een lichte prijsstijging zien. Maar 

de woningmarkt is lang nog niet gezond, immers de 

transactieprijs (zeg € 209.000,=) is licht stijgend (1,2%) 

t.o.v. een jaar eerder. Volgens zijn inschatting zijn de 

huidige prijzen nog te hoog sinds een ½ jaar.  De beste 

verkopen worden rond de € 200.000,= gerealiseerd met 

name door de starters. De verkooptijd is gemiddeld 159 

dagen waarbij jong (nieuw) aanbod beter/sneller 

verkoopt; oud aanbod blijft langer te koop staan!  Dit 

betekent dat nog een aanbod van huizen langer dan 1 jaar 

meer dan 54% is.  

De verkoopkansen zakken doorgaans naarmate de tijd 

vordert: de 1e drie maanden is de meeste kans op verkoop  

c.q.  bezichtigingen.  

Gemiddeld blijven de transacties in de regio achter bij het 

landelijk gemiddelde. Vrijstaande woningen staan 

doorgaans langer te koop dan b.v. ander type woningen; 

ook ziet men vaak dat dergelijke woningen achterstallig 

onderhoud hebben of aan een flinke renovatiebeurt toe 

zijn. In onze regio (van Velp tot aan Doowerth) is wat 

betreft transacties een zeer lichte stijging te zien in 

VERSLAGEN vervolg Appartementen en hoekwoningen doen het beste. 

Duidelijk is dat bij snelle verkoop uiteindelijk dit een 

lagere prijs oplevert. 

Gemiddelde prijzen/transacties voor totaal aantal 

woningen in de gemeente Renkum : 4e kwartaal 2013 = 

dieptepunt; 1e kwartaal 2014 = lichte prijsstijging , dit 

is een goed teken! 

Totaal aanbod landelijk: nog ong. 258.000 woningen te 

koop. De vraag naar woningen neemt weliswaar toe. 

 

NVM werkt met campagnes , zoals ‘open huis’ dagen 

(najaar 2014) om verkoop woningen te promoten. Truc 

is dan om je woning vlak voor die tijd te renoveren/

moderniseren en helaas dan ook de prijs te verlagen. 

 

Enkele aandachtspunten: 

1) Leningen verkrijgbaar 4 à 4,5 x jaarsalaris (was 8 

maal). 

2) WoZ schatting is nu eens per jaar, en de waarde 

wordt derhalve steeds nauwkeuriger, een gegeven waar 

makelaars ook naar kijken bij bepaling van de waarde 

van een woning.  

3) Vraag en aanbod bepalen de waarde van de woning. 

4) Maak foto’s van de woning voor en na de 

opknapbeurt en gebruik de verschillen (verbeteringen!) 

tijdens de onderhandelingen. 

5) In onze regio kan momenteel gerekend worden met 

de volgende gegevens  a) bv. kavel  800m2: 1e grond 

woning € 400,- tot 450,=/m2; b) 2e tuingrond: € 70,=/

m2 (Arnhem) of  € 100,= /m2 (gem. Renkum); 3e 

bosgrond: goedkoper dan voorgaande prijzen.  

Note: Oosterbeek is iets duurder dan Doorwerth. 

Na afloop worden de nodige vragen gesteld. De 

leerzame ochtend wordt door Marina met als dank voor 

de inspirerende presentatie (komt waarschijnlijk ook op 

de website) een fles wijn aan Ben Spitman aangeboden. 

 

Bestuur BVK 

J.J. Dreu - voorzitter - 0317313188 -  john@dreu.nl 

E.C. Priebee - secretaris - 0317316829 - bvk.secretaris@kpnmail.nl 

D. Haak - penningmeester  - 0630131296 – ridi@jrpzone.net 

M. van der Haak - cie. Leden – 0653925880 – mvdhaak@prempire.com 

IJ. Tjepkema – cie. Act./culin. – 0317313899 - ijsbrnandtjepkma@gmail.com 

H. E. de Noord - cie. Act. -  0317319371 -  he.denoord@planet.nl 

R. Kluin - cie. Act. - 0317314522 - ronaldkluin@hotmail.com 

Redactie Kievit 

J. H. de Winkel – j.de.winkel2@kpnplanet.nl 

E.C.  Priebee -  bvk.secretaris@kpnmail.nl 

BVK vertegenwoordiger bij Dorpsplatform 

H. Reudink   henny.reudink@HRconsult.nl 
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OPEN ECO TUIN 
Zaterdag 31 mei 2014 was er voor de vierde maal Open Ecotuin bij Marijke en Norbert Mergen-Metz aan de 

Utrechtseweg. Dit maal waren er ook een tiental marktkramen op het terrein en bezoekers konden lekker Indiaas eten 

uit de tandoor-oven of taart en koffie of thee halen. 

 

De weergoden houden van ecologische tuin, want tot nu toe is het altijd redelijk tot prachtig weer tijdens het 

evenement. Maar het ging om de tuinen. Er zijn 409 bezoekers geregistreerd. Ze kwamen vanuit noord Nederland tot 

Vlaanderen om een kijkje te nemen.Vorige jaren raakten we de tel kwijt. Nu kreeg iedere bezoeker 

een nummerbriefje, dat tevens lotnummer voor een tas met leuke dingen (een plant, een fles wijn, een pot jam en 

meer) was. Het kan het zijn dat er mensen zonder nummer langs de entree zijn gegaan. 

 

Naast de rondleidingen in de tuinen (moestuin, Eetbare Siertuin en Herboristentuin), waren de volgende 

ondernemingen aanwezig: Bureau Cambium, Cliquo met tandoor-ovens, Chocoweb, Eikenboom (biologische wijn 

en de Portugese biologisch-dynamische olijfolie), Biobrood Renkum, imker Saskia van Orsel, Herboristengilde, 

Amélie Bakt Taarten, Frutti Confetti en PuurKoffie. En Anthonetta van Bergenhenegouwen van Bloemen in de 

TuinZij heeft het beplantingschema gemaakt en het beheer van “onze” Eetbare Siertuin met verkoop van (bijzondere) 

eetbare planten. 

 

Buurtbelangstelling 

Ook vanuit Kievitsdel bestond er belangstelling. MergenMetz is net op de rand van onze wijk en aan de andere zijde 

van de Utrechtseweg. Dus even binnenlopen ligt niet voor de hand. Als u er niet was op de open dag, MergenMetz 

kent reguliere openingstijden om een kijkje te nemen. Vrijdags en zaterdags tussen 9:30 en 16:30 uur. Op de vrijdag 

is ook Anthonetta van Bergenhenegouwen aanwezig. Zij is hovenier en heeft het beplantingsschema van de Eetbare 

Siertuin gemaakt. 

 

Er komen vragen of de groenten uit de moestuin ook te koop zijn. Helaas is dat niet het geval. Maar Marijke en 

Norbert hebben wel een klein winkeltje met mooie, bijzondere etenswaar. Zoals Remeker kaas en ghee, goulash van 

Schoonebeeker heideschapen (door Wouter Klootwijk de hemel in geprezen), worst van het bonte Bentheimer 

landvarken, heel goede olijfolie, biologische appelstropen e.d. van ’t Gelders Eiland en meer. Dat winkeltje is er om 

die mooie producten letterlijk en figuurlijk ‘in de buurt’ te brengen. 

 

Als u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten, kunt u zich op de nieuwsbrief op de website www.mergenmetz.nl 

abonneren. 
 

VERSLAGEN vervolg 

OPEN ECO TUIN 
Zaterdag 31 mei 2014 was er voor de vierde maal Open Ecotuin bij Marijke en Norbert Mergen-Metz aan de 

Utrechtseweg. Dit maal waren er ook een tiental marktkramen op het terrein en bezoekers konden lekker Indiaas eten 

uit de tandoor-oven of taart en koffie of thee halen. 

 

De weergoden houden van ecologische tuin, want tot nu toe is het altijd redelijk tot prachtig weer tijdens het 

evenement. Maar het ging om de tuinen. Er zijn 409 bezoekers geregistreerd. Ze kwamen vanuit noord Nederland tot 

Vlaanderen om een kijkje te nemen. orige jaren raakten we de tel kwijt. Nu kreeg iedere bezoeker 

een nummerbriefje, dat tevens lotnummer voor een tas met leuke dingen (een plant, een fles wijn, een pot jam en 

meer) was. Het kan het zijn dat er mensen zonder nummer langs de entree zijn gegaan. 

 

Naast de rondleidingen in de tuinen (moestuin, Eetbare Siertuin en Herboristentuin), waren de volgende 

ondernemingen aanwezig: Bureau Cambium, Cliquo met tandoor-ovens, Chocoweb, Eikenboom (biologische wijn 

en de Portugese biologisch-dynamische olijfolie), Biobrood Renkum, imker Saskia van Orsel, Herboristengilde, 

Amélie Bakt Taarten, Frutti Confetti en PuurKoffie. En  nthonetta van Bergenhenegouwen van Bloemen in de Tuin ij 

heeft het beplantingschema gemaakt en het beheer van “onze” Eetbare Siertuin met verkoop van (bijzondere) eetbare 

planten. 

 

 

Ook vanuit Kievitsdel bestond er belangstelling. MergenMetz is net op de rand van onze wijk en aan de andere zijde 

van de Utrechtseweg. Dus even binnenlopen ligt niet voor de hand. Als u er niet was op de open dag, MergenMetz 

kent reguliere openingstijden om een kijkje te nemen. Vrijdags en zaterdags tussen 9:30 en 16:30 uur. Op de vrijdag 

is ook Anthonetta van Bergenhenegouwen aanwezig. Zij is hovenier en heeft het beplantingsschema van de Eetbare 

Siertuin gemaakt. 

 

Er komen vragen of de groenten uit de moestuin ook te koop zijn. Helaas is dat niet het geval. Maar Marijke en 

Norbert hebben wel een klein winkeltje met mooie, bijzondere etenswaar. Zoals Remeker kaas en ghee, goulash van 

Schoonebeeker heideschapen (door Wouter Klootwijk de hemel in geprezen), worst van het bonte Bentheimer 

landvarken, heel goede olijfolie, biologische appelstropen e.d. van ’t Gelders Eiland en meer. Dat winkeltje is er om 

die mooie producten letterlijk en figuurlijk ‘in de buurt’ te brengen. 

 

Als u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten, kunt u zich op de nieuwsbrief op de website www.mergenmetz.nl 

abonneren. 
 

http://www.mergenmetz.nl
http://www.mergenmetz.nl
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 BEWONERS VERENIGING KIEVITSDEL 
     

NOTULEN   

  
 

 ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

  DATUM: 20 maart 2014 

 PLAATS: Golden Tulip Hotel Doorwerth 

1. Lezing 
Voorzitter John Dreu opent met een welkom om 20.05 uur de bijeenkomst. Er zijn 52 aanwezigen, waarvan 38 stemgerechtigd 

en één begunstiger.  

Een speciaal welkom aan de spreker, burgemeester J.P. Gebben die ondanks dat het de dag ervoor zeer laat was geworden i.v.m. 

de  gemeenteraadsverkiezingen toch aanwezig was.  Applaus. 

De burgemeester begint met een kort dynamisch relaas over de gemeenteraadsverkiezingen waaruit al spoedig blijkt dat hij geen 

enkele moeite heeft met het praten uit de losse hand. Er waren verliezers en winnaars, maar het verschil was nauwelijks te zien 

in de gemeente Renkum. D66 is ontegenzeggelijk de grootste winnaar in de gemeente. Het zal een zware klus worden om een 

college te vormen en ingevolge de uitslag zou het denkbaar kunnen zijn dat een coalitie van minimaal 4 partijen zal worden 

gevormd. 

Actualiteiten: 1) decentralisatieproces van de zorg van Rijk naar Gemeente, er wordt ingevolge een beleid met gealloceerd 

(70%) geld, ontvangen uit den Haag, gewerkt – de overige 30% is vrij besteedbaar. Dit proces gaat een zware druk op de 

organisatie leggen die daarom bijgesteld moet worden;  2) de samenleving verandert heel sterk, hier moet de gemeente 

organisatorisch sneller en adequater op reageren; 3) meer verantwoordelijkheid komt bij de burger te liggen, d.w.z. gemeente 

moet duidelijk aangeven hoe de verantwoordelijkheden liggen teneinde te vermijden dat frictie tussen burger en gemeente 

ontstaat dat tot (nog meer) rechtszaken zou kunnen leiden. 

De burgemeester stelt het thema “Burgerparticipatie” aan de orde. Geïllustreerd met voorbeelden wordt het duidelijk dat er 

sprake moet zijn van een goede wisselwerking tussen burger en gemeente, waarin de burger een grote mate van 

verantwoordelijkheid op zich neemt. De gemeente is groot voorstander van gezamenlijke activiteiten. De BVK zal een taart 

ontvangen, tijdens a.s. schoonmaakactie, als dank voor het feit dat burgerparticipatie eigenlijk al tijden tot een 

vanzelfsprekendheid wordt gerekend binnen de vereniging. 

De gemeente luistert en neemt beslissingen. Het is niet te garanderen dat iedere gemeente dezelfde maatstaven in de zorg 

hanteert als de gemeente Renkum. Neem b.v. bij fuseren/samenwerken met andere gemeenten dan zal de gemeente Renkum 

duidelijk een couleur locale stempel op de fusie/samenwerking laten drukken.  

Verenigingen zoals b.v. de BVK die een hechte eenheid vormen zijn zeer geschikt voor deelname aan burgerparticipatie en die 

zouden dan tegen bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op een geldelijke bijdrage. 

In een levendige discussie met vragenstellers komen ondermeer aan de orde: 1) garantie van identieke zorg in een andere 

gemeente bij eventuele verhuizing; 2) plan Doorwerth centrum; 3) hoogte van tuinomrastering; 4) kapvergunning en lijst van 

monumentale bomen; 5) voortbestaan van de dorpsplatforms; 6) Het feit dat de gemeente initiatieven als de BVK moet koesteren 

omdat deze het werk en de communicatie voor de gemeente aanzienlijk vereenvoudigen. 

Na afloop een woord van dank door de voorzitter met de aantekening “als we het geweten hadden, was het een fles jenever 

geworden, maar het wordt een fles wijn als dank namens de aanwezigen. We zien de taart t.z.t. graag tegemoet”, aldus de 

voorzitter. 

  

2. Pauze van 21.05 tot 21.20 uur 

 

3. Opening van de ALV door de voorzitter 
 Conform de uitnodiging wordt de vergadering met een officieel welkom geopend. We moeten tijd inhalen, beperkt stel

 len van vragen is mogelijk. Komt u niet aan bod dan kan alsnog een vraag gesteld worden na afloop tijdens de borrel of 

 via de website.  

 De aanwezigen gaan akkoord met de voorgestelde agenda. Berichten van verhindering ontvangen van de dames  de 

 Rijck van der Gracht, Priebee, Dijkstra, Repelius, Wessels, Francois; de heren Hoevers, Reudink, Bezemer, Wammes 

 en hr/mw. Ebus, van Werven, Kraijkamp, van Veldhuizen, MergenMetz, Toelstra-Freiens Tap, van der Horst,  

 Boortman, den Burger, Bongers. 

 

4. Notulen van ALV 2013 
 De notulen worden goedgekeurd met in acht name van een correctie in para. 8, 6e regel: € 950,= moet zijn € 650,=.  De 

 notulen zullen nog ondertekend worden door de voorzitter en secretaris. Dank aan de secretaris voor het opstellen van 

 de notulen. 

 

5. Jaarverslag 2013 van de secretaris  
 Het jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris. 

BVK 
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 6. Financieel jaarverslag van de penningmeester 
 De penningmeester Frouke Burema geeft een korte toelichting op de Balans en W&V- rekening: 

 - Balans: activa: zie kolom (a); passiva: lustrumpot werd gespekt, er zijn geen schulden. Vermogen: € 3.600,=, d.i. een 

 riante situatie. 

 - W&V rekening:Inkomsten: in lijn met de begroting; posten ‘diversen’ en ‘ledenbijdrage’ iets hoger dan begroot. Uit-

 gaven: geen bijzonderheden; nog een negatief saldo c.f. afspraak: - € 254,67. 

 - Verslag kascommissie door Chris van Waveren. Alles is keurig geadministreerd. We (incl. Gerrit Wammes) hebben 

 driftig gespeurd naar fouten en/of onvolkomenheden, totaal niets gevonden. Hierbij verlenen wij de penningmeester  dé

 charge voor het verrichte werk.  De voorzitter neemt dit over maar dhr. Hieselaar wijst ons na de vergadering via een 

 mail op het feit dat eigenlijk décharge aan het hele bestuur verleend zou moeten worden. Het bestuur roept de leden op 

 die zich met de goedkeuring van de kascommissie niet verenigen kunnen om dit bij de secretaris te melden. Indien tot 

 eind april geen meldingen binnenkomen corrigeert het bestuur deze vormfout en neemt aan dat de décharge van de pen

 ningmeester ook décharge van het bestuur inhoudt. 

 - Nieuwe kascommissie: Erik Damen – niet aanwezig (op voordracht van zijn vrouw Marty) en Gerrit Wammes. 

 - De voorzitter bedankt de penningmeester en de kascommissie voor alle verrichte werkzaamheden. Applaus.  

  

7. Activiteiten 2014 
 Ronald Kluin en Marina van der Haak geven  namens de activiteitencommissie een overzicht van de gerealiseerde- en 

 geplande activiteiten:  

 a. 21 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst (63 personen). 

 b. feb./mrt Bezoek aan papierfabriek Schut, na afloop koffie (4 groepen van ieder 12 personen). 

 c. 20 mrt ALV 2014 (52 personen). 

 d. 29 mrt Nationale opschoondag  

 e. 15 apr. Bezoek aan Lage Oorsprong (Fritillaria). 

 f. 10 mei Reanimatie demo bij dr. Jonkman. 

 g. jun. Koffieochtend (locatie en spreker n.t.b.). 

 h. 1of 8 aug.Midzomer BQ bijeenkomst (datum en locatie bepalen). 

 i. herfst Koffieochtend (suggesties gevraagd). 

 j. dec. Kerstbuurtborrel. 

 

8. Begroting 2014 
 De begroting wordt door de penningmeester gepresenteerd en is identiek aan 2013. Verschil is extra uitgave voor de 

 website, secretariaatskosten zijn op peil gebracht. De vergaderkosten moeten binnen € 600,= blijven. 

 De BVK blijft trachten haar vermogen terug te brengen tot ca. 50% van de jaarlijkse inkomsten (nu>100%) door middel 

 van het jaarlijks iets meer uitgaven te budgetteren dan inkomsten. Het lukt niet altijd even goed om het gestelde negatie

 ve resultaat te halen. Op zich is dat positieve resultaat niet slecht. Kortom wij gaan door op de ingeslagen weg, aldus de 

 voorzitter. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het verrichte werk. 

 

9. Bestuursverkiezing 
 Getracht wordt om de bestuurswisselingen in de komende jaren zo geleidelijk mogelijk te doen verlopen, opdat geen 

 plotselinge leegloop optreedt: 

 a. Aftredend en niet herkiesbaar: Frouke Burema. 

 De voorzitter bedankt haar met een paar dikke zoenen voor al het werk dat zij voor de BVK heeft gedaan en voor de 

 prettige samenwerking. Het bestuur hoopt Frouke nog vaak te ontmoeten op toekomstige activiteiten. Applaus. 

 Een bos bloemen, een fles wijn en een boek als blijk van waardering wordt door de voorzitter overhandigd. 

 b. Aftredend en voor 1 jaar herkiesbaar: Ron Kluin. Applaus. 

 c.  Voorstel nieuwe kandidaten: Dieuwke Haak en Harry de Noord. De voorzitter gaat tot een “Koreaanse stemming” 

 over: 1) wie is tegen de kandidaten, reactie is nul; 2) wie is voor de kandidaten , reactie is 99,8. Hiermede zijn beide 

 kandidaten aangenomen en kunnen tot het bestuur toetreden. Dieuwke staat paraat om het penningmeesterschap van 

 Frouke over te nemen en Harry staat paraat om de activiteiten commissie en ledenwerving te gaan ondersteunen.  

 Groot applaus. 

 

10. Dorpsplatform (DP) en Centrum Doorwerth 
  Dorpsplatform: het rommelt erg in de gelederen van het DP. De voorzitter alsmede onze afgevaardigde de heer Reu 

  dink zijn tot heden niet erg onder de indruk van het functioneren van het DP. In overleg met dhr. Reudink werd een  

  brief aan het DP gestuurd met het standpunt van de BVK hoe verder te gaan met het DP in het geval de gemeente haar  

  handen van het DP aftrekt. Of samenwerking met het DP al dan niet wordt gecontinueerd zal de BVK nader bekijken. 

  Op dit moment is het niet  duidelijk welke kant het met de DP (‘s) uitgaat. De uitslag van de verkiezingen kan het inge

  zette beleid van de Gemeenteraad in deze doorkruisen. De BVK wacht af wat er gaat gebeuren. Het bestuur zal de leden 

  over de voortgang op de hoogte houden.  

  Centrum Doorwerth: De aanleg van een (centrum)plein Doorwerth is een thema wat al jarenlang aan de orde is. De 

  aanwezigen worden door de voorzitter aangemoedigd belangstelling voor dit thema te tonen daar er een link met het  

  winkelcentrum bestaat wat betreft haar voortbestaan waar w e allemaal baat bij hebben. De voorzitter roept de aanwezi

  gen op om op 17 april a.s. naar een vergadering te komen waar het thema besproken zal worden. Op onze website kunt 

  u reeds het nodige over dit thema lezen. 
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11. Buurtpreventie  
 Buurtpreventie Kievitsdel is aan vernieuwing toe. De secretaris houdt een presentatie over “Veiligheid in Kievitsdel en 

 middelen om de veiligheid te verhogen”. Hoofdpunten uit de presentatie: 

 a. Historie buurtpreventie Kievitsdel vanaf 1998. d. Werking van WhatsApp groepen. 

 b. Oplettendheid in de afgelopen dagen in K’del. e. Persoonlijke veiligheid. Wat is er mogelijk? 

 c. Resultaten enquête veiligheidsbeleving.  f. Persoonlijke alarmering zorg gecombineerd met veiligheid. 

 Een informatie/kick-off bijeenkomst voor de bewoners zal t.z.t. worden gehouden. 

 Nagekomen bericht van de secretaris: Een woord van dank aan de leden van het buurtpreventieteam – Gerard West-

 steijn, Ruud Draisma, Johan Dijkstra en onze technisch adviseur John Meder voor de totstandkoming van de 

 presentatie. 

 

12.  Rondvraag 
  A1. Judith van Genderen: Verlegging fietspad N225. Wat is het standpunt van de BVK in deze?  

   Voorzitter: We weten bij lange na niet de mening van al onze leden. Dan is het voor het bestuur moeilijk een stand

   punt in te nemen. Van diegenen waarvan wij iets weten zijn de meningen verdeeld ( noord en de rest??). Veiligheid 

   is een issue, is niet afdoende gedekt en de vraag is dan ook is het dan waard om geld in het project te investeren?  

   Punten van aandacht: 1) oprijden naar de N225 vanuit de Kasteelweg, 2) fietsstraat en fietspad  noordzijde  

   (uitritten). Fietsersbond heeft rechtspraak tegen provincie aangebonden en brief naar provincie gestuurd met al hen 

   grieven. Met in acht name van het voorgaande heeft de BVK tot dusver geen harde stelling in genomen. De provin

   cie is een moeilijk te bespelen partij.  

  Gemeente is verzocht namens de BVK onze ingebrachte bezwaren met betrekking tot de veiligheid te ventileren                                                                            

  bij de provincie. 

  A2. Judith van Genderen: Laten we ons realiseren dat er op een 2r-fietspad grote snelheidsverschillen optreden ver 

   oorzaakt door fietsers, brommers en scooters. Hierdoor is de veiligheid in het geding. 

   Voorzitter: dit punt is reeds onderkend en aan de provincie bekend gemaakt. 

   B. Juliette Bezemer: Hoe gaat het met Mooiland?  

   Voorzitter: De laatste stand van zaken is in de laatste Kievit verwoord. 

   C. Martin Tijhaar: Op nieuwe 2r-fietspad rijden van oost naar west tijdens laagstaande ondergaande zon kan ge- 

    vaarlijk zijn. 

   Voorzitter: Op dit moment geen oordeel, zal nagaan of er eventueel consequenties zijn. 

 

13.  Sluiting 

 De voorzitter bedankt alle aanwezigen en de leden van het bestuur voor hun komst en geleverde bijdrage. Mocht u nog 

 iets te melden hebben, aarzelt u dan niet om dit bij de secretaris of via de website (http://bvkievitsdel.nl/?page_id=570) 

 te doen. Vervolgens sluit de voorzitter om 22.15 uur de vergadering en nodigt iedereen uit om nog gezellig in de bar 

 wat na te praten onder het genot van een eerste drankje dat door het bestuur wordt aangeboden. 

 

  Voor akkoord,    Doorwerth,  Aldus opgemaakt, 

 

   

 

  J.J. Dreu/Voorzitter   20 maart 2014  E.C. Priebee/Secretaris 

http://bvkievitsdel.nl/?page_id=570

