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BEWONERS VERENIGING KIEVITSDEL  

Jaargang nr .  20  
A C T I V I T E I T E N  2 0 1 5  
( B V K =  B V K - L E D E N )  

( B L =  B L I K V A N G E R - L E D E N )  

( F R =  F R I T I L L A R I A - L E D E N )  

Algemene Leden Vergade-

ring in Golden Tulip Hotel. 

Uitnodiging zie Kievit  

24 mrt 

20.00u 

BVK 

Landelijke Schoonmaak-

dag. Verzamelen Van  

Aldenburglaan 19. Opgave  

vereist. Zie ook website. 

28 mrt 

10.30u 

BVK 

Koffieochtend met lezing 

over ‘onweer ‘ door prof. 

Jan Blom ten huize familie 

Deinum, Utrechtseweg 426. 

22 apr. 

10.30u 

BVK 

 B V K  N I E U W S B R I E F   

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

 
Het  bestuur nodigt haar leden en begunstigers uit voor  

de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV)  

op 

Donderdag 24 maart 2014 - 20.00 uur 

in 

de serre van het Golden Tulip Hotel Doorwerth 

(koffie/thee vanaf 19.40 uur)   

 

De vergadering zal vooraf gegaan worden door een korte inleiding 

door  mevrouw Marielle Kempen – directrice en oprichtster Tuin de 

Lage Oorsprong .  

     = De inleiding gaat over  het thema “Tuin de Lage Oorsprong” = 

Na afloop van de inleiding volgt een korte pauze tot ongeveer 21.15 

uur, waarna de Algemene Leden Vergadering 2015 tot ongeveer 22.30 

uur zal duren. 

 

De vergaderstukken voor de ALV zijn in deze uitgave van de Kievit 

opgenomen m.u.v. punt 4 en 5: 

1) Agenda van de ALV 2015. 

2) Notulen van de ALV 2014. 

3) Jaarverslag 2014  van de secretaris. 

4) Balans en W&V rekening van de penningmeester (hand-out ). 

5) Begroting 2015 (hand-out) 

Na afloop wordt u uitgenodigd voor een drankje in de serrebar van 

het hotel aangeboden door de vergadering van de BVK. 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
maart 2015 

Buurtpreventie 

Zoals reeds eerder gemeld is 

Buurt WhatsApp begin sep-

tember 2014 operationeel 

gegaan. Bij het ter perse gaan 

van deze Kievit stond het 

aantal deelnemers op 68, ver-

deeld over 2 groepen, resp. 

Kievit 1 en Kievit 2. De deel-

nemers zijn dusdanig over de 

wijk in voornoemde groepen 

ingedeeld dat een adequate 

dekking het geval is. Het 

komt dus wel voor dat de 

heer des huizes in Kievit 1 is 

ingedeeld en zijn echtgenote 

in groep 2. I.v.m. de huidi-

ge technische limitaties van 

WhatsApp, draagt een 

regiegroep er zorg voor 

dat actuele berichten direct 

overgezet worden tussen 

 

   Herhaalde voorwaarschuwingen 
 
* Parkeren op beplante bermen 

Op verschillende plaatsen in de wijk zien de bermen 

er niet uit, deels plat gereden door geparkeerde voer-

tuigen. Jammer, het doet afbreuk aan een fraaie aan-

blik van onze wijk. Ingevolge een artikel uit de Alge-

mene Politie Verordening (APV)  is het niet toege-

staan voertuigen te parkeren op bermen. De politie 

zal er op toe gaan zien en voorlopig volstaan met 

waarschuwingen, daarna  …….. 

 

* Slecht (over)zicht op bepaalde hoeken van een 

straat 

Sommige afscheidingen van tuinen zijn voorzien van 

hagen of dichte bossage. Het belemmert het zicht bij 

het oprijden van een straat. Hiermede kan de ver-

keersveiligheid in het geding komen. De gemeente 

heeft er ons al op attent gemaakt overhangend groen 

en groen dat het zicht belemmert te snoeien c.q. te 

verwijderen. Voorlopig zal met waarschuwingen 

worden volstaan , daarna …………………. 

 

Buurtpreventie Kievitsdel 

de groepen. Dit geldt niet voor de wijkagent, 

die kijkt mee en kan besluiten om tot daadwer-

kelijke actie over te gaan. (Red.: ontvangen in-

formatie heeft ons geleerd dat de groepscapaci-

teit wat betreft aantal deelnemers door Whats-

App is verhoogd, hiermede is de genoemde 

overzet procedure en de regiegroep komen te 

vervallen en werd over gegaan tot één Kievit-

BPV-groep). 

Buurt WhatsApp bestaat uit WhatsApp, in ons 

geval nu uit één meldgroep (incl. wijkagent) die 

zich richt op het signaleren van verdachte situa-

ties in de wijk. Het is een burger-initiatief en 

dient als een moderne vorm van buurtwacht. 

Daar verdachte personen zich doorgaans ver-

plaatsen, werd als try-out een link geïnstalleerd 

tussen WhatsApp Kievitsdel en WhatsApp 

Doorwerthsestraat Heelsum. Over en weer kun-

nen gegevens met elkaar worden uitgewisseld. 
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CONTRIBUTIE 2015 
 = Geheugensteuntje voor leden en begunstigers van de BVK = 

 

Contributie 2015 voor leden en begunstigers 
De contributie voor 2015 is voor leden ongewijzigd gebleven en bedraagt  

€ 17,00 per huishouden. 

De contributie voor 2015 is voor begunstigers, overeenkomstig het besluit van de ALV van 2012, verhoogd 

naar € 20,00. De reden hiervoor is, dat begunstigers buiten de wijk Kievitsdel wonen. De Kievit en andere 

mailings kan daarom niet altijd persoonlijk worden bezorgd, en moet dan per post worden verstuurd. Dit 

brengt extra kosten met zich mede. 

  Hierbij verzoekt het bestuur u vriendelijk de contributie voor het jaar 2015 zo spoedig 

   mogelijk over te maken op rekening NL 44 INGB 0007.6614.52 t.n.v.  

Bewoners Vereniging Kievitsdel te Doorwerth o.v.v. "contributie 2015". 
Uit kostenoverwegingen maken wij geen gebruik van een acceptgirokaart. Wij realiseren ons, dat deze wij-

ze van betalen/handelwijze iets meer aandacht van u vraagt. 

VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg   

 

Bestuur BVK 

 Hr. J.J. Dreu - voorzitter     0317-313188 john@dreu.nl 

 Hr. E.C. Priebee - secretaris     0317-316829 bvk.secretaris@kpnmail.nl 

 Mw. D. Haak - penningmeester     06-48264930 ridi@jrpzone.net 

 Mw. M. van der Haak - bestuurslid      06-53925880  mvdhaak@prempire.com  

 Hr. R. Kluin - bestuurslid      0317-314522 ronaldkluin@hotmail.com 

 Hr. IJ. Tjepkema - bestuurslid     0317-313899 ysbrandtjepkema@gmail.com 

BVK contactpersoon Dorpsplatform 

 Hr. H.Reudink       0317– 313917 henny.reudink@hrconsult.nl 

 Redactiecommissie Kievit  

 Hr. E.C. Priebee Utrechtseweg 418  6865 CP Doorwerth 0317-316829 bvk.secretaris@kpnmail.nl 

 Hr. J. de Winkel Bar.v.Pallandtlaan 3   6865 BW Doorwerth 0317-313787 j.de.winkel2@planet.nl 

Het Dorenweerd College 
Het college is een begrip voor vele bewoners, maar 

ook goed bekend bij vele basisscholen  Het is de 

school die er mag zijn, en daar is rector Rex Cou-

zijn met recht zeer trots op.  Ook de  BVK had op 

gezette tijden contacten met de school, denk maar 

eens aan gezamenlijk deelnemen aan de jaarlijkse 

landelijke Opschoondag.  

 

Maar er is voor Rex Couzijn een komen in 2006 en 

een tijd van met pensioen gaan per 1 april a.s.  

Op die gelegenheden waarop het bestuur in de ge-

legenheid was om met rector Rex of de heer Meeu-

sen contact te hebben over diverse lokale aangele-

genheden (Opschoonactie, Fietsgedrag leerlingen, 

Zwerfvuil, etc.) werd dit altijd als zeer prettig on-

dervonden en kenmerkend van rector Rex was zijn 

snelle inschattingsvermogen om problemen aan te 

pakken. 

 

Rector Rex wordt opgevolgd door Gabri Maessen 

en plaatsvervangend rector Tanja Vaseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vos 
In november 2007 wist Jack Kraijkamp een 

prachtige shot te maken van een vos achter in 

zijn tuin.  Ze zijn er nog steeds want op 24 de-

cember j.l. om ongeveer 2 uur ‘s nachts  kwam 

een vos uit de tuin van de secretaris gelopen 

om vervolgens bij de familie Heere in de tuin 

te verdwijnen. Voor de secretaris was dit mis-

schien een teken dat de laatste konijntjes in zijn 

tuin waren opgegeten  Ze zijn leuk en lief maar 

zijn ook gek op de verschillende plantjes in de 

tuin. 

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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 VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg   

    

Het aanzicht van de wijk Kievitsdel 
In vervolg op bovenge-

noemd artikel uit de Kievit 

Jaargang nr. 19 d.d. de-

cember 2014, ontvingen 

alle bewoners van de Rid-

der Robertlaan geheel on-

verwacht een brief geda-

teerd 2 december 2014 van 

Raymond Leyte  - hoofd 

beheer Openbare Ruimte 

met een aankondiging van 

de gemeente dat zij voor-

nemens is om in 2015 ze-

ventien  Robinia’s (pseudo

-Acacia’s) te herplanten op 

de oude locaties van de 

aanwezige berken. 

 

De tekst van de brief van de gemeente luidt als volgt: 

“In eerste kwartaal 2015 starten we met de aanplant van 17 Robinia’s (pseudo-Acacia’s) langs de 

Ridder Robertlaan in Doorwerth. Deze laan wordt de vervanging van de laan met berken die in het 

verleden aanwezig was in uw straat. Het herstel vloeit voort uit het groeibeleid , verwoord in het 

Groenstructuurplan, waar voor uw straat het regime “wonen in het bos” is vastgesteld. 

Ter voorbereiding van de aanplant worden de laatste 4 berken in uw straat binnenkort gekapt. Voor 

de kap is inmiddels een onherroepelijke kapvergunning afgegeven.. 

De nieuw te planten bomen worden op de oude locaties van de berken geplant. Bij de soortkeuze heb-

ben wij rekening gehouden met de lichtdoorlaatbaarheid van de kroon van de boom. Hierdoor wordt 

verkomen dat u in de toekomst geen licht meer in uw voortuin zal ontvangen. Bijkomend voordeel van 

de soort keuze is dat de acacia een zogenaamde drachtplant voor bijen is.  

Het planten van deze soort past binnen het collegebesluit van 28 oktober 2014 tot het verbeteren van 

de drachtmogelijkheden voor de bij”. 

 

Was getekend : R.R. Leyte 

Hoofd beheer Openbare Ruimte  
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Vuurwerk 2014/2015 
 

We hebben weer een jaar toegevoegd aan 

onze al ruime verzameling van jaren. Het was 

voor menigeen een pijnloos gebeuren, ja zelfs 

als prettig ervaren door de verzachtende wer-

king van champagne of andere vloeibare pijn-

stillers en dan begeleid door het buiten afste-

ken van feeëriek (sier)vuurwerk. 

 

Over dat laatste wil ik het even hebben. In 

onze wijk staan zeer verschillende huizen. 

Zoals de typische jaren-60 bouwstijlen maar 

ook de jaren-30 met de toen veel toegepaste 

rieten dakbedekking. Riet gaf een landelijke 

uitstraling, was goedkoop en gaf een goede isolatie. 

Nu is het opmerkelijk dat, oorlogsgeweld buitengesloten, er hier geen rietgedekte huizen zijn afgebrand 

ondanks de jaarlijkse vuurwerkexplosie en zo willen we het graag houden. Wie van ons zou het op zijn ge-

weten willen hebben dat ten gevolge van zijn vuurpijl het huis van zijn buurman afbrandt en dit blijkt sinds 

de laatste jaarwisseling niet onmogelijk. Let wel de hoeveelheid en grootte van vuurpijlen, al of niet legaal, 

is toegenomen.  

 

Dit jaar kreeg een medebewoner de schrik van zijn leven toen hij zag dat nieuwjaarsdag een 20-tal vuurpij-

len van zijn rietendak waren  gegleden terwijl er 1 rechtop in zijn dak stak. Was hij, zijn huis, door het oog 

van de naald gegaan?  

Wat het ons allen duidelijk maakt is dat het feestelijke vuurwerk niet zo feestelijk hoeft te zijn en dat we 

onszelf beperkingen moeten opleggen.  

Er is nu al schriftelijk contact met de gemeente om wettelijke beperkingen voor ons woongebied op te leg-

gen, maar laten we eerlijk zijn, politiecontrole gedurende zo’n nacht zal in de praktijk toch niet mogelijk 

zijn dus, laten we ons allemaal in acht nemen en er zelf voor zorgen dat voor iedereen een feest een feest 

blijft, immers we hebben het toch over een traditie.  

In ons laatste nummer van de B.V.K  Nieuwsbrief  “de Kievit”  in 2015 zullen we zeker terugkomen op de 

zelfdiscipline t.o.v. vuurwerk. 

JdW 

  

 

Huize Mooiland 
Wat gaat er met  huize Mooiland uit 1936 ge-

beuren? Een vraag die door velen van ons uit de 

buurt vaak wordt gesteld. Toch niet dit of toch 

niet dat als bestemming, allemaal speculaties. 

 

Vilente zal op 5 maart a.s. om 15.00 uur een 

voorlichting geven voor belangstellenden en de 

pers over de toekomstplannen en wat er zoal 

met de spullen gaat gebeuren die tijdens de 

sloop vrijkomen.. De bijeenkomst zal in Mooi-

land plaatsvinden en tot slot zal een nostalgi-

sche rondgang door het gebouw worden ge-

maakt. Iedereen is van harte welkom, opgave is 

verplicht. 

VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 
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 VANDE BESTUURSTAFEL vervolg 

ACTIVITEITEN 

 
Landelijke opschoondag 
Op 28 maart 2015 organiseert Solidez in opdracht 

van de gemeente Renkum in het kader van 

“Nederland schoon”, de landelijke Opschoondag.  

Uiteraard zijn wij wederom gevraagd “De Kievitsdel” 

onder handen te nemen. 

 

Van 10.30 uur zullen wij onder het genot van een kop 

koffie of thee met echte koek de buurt opdelen in een 

aantal teams.  

De ‘briefing’ vindt plaats aan de Van Aldenburglaan 

19. De opschoonwerkzaamheden zullen c.a. 1,5 uur 

in beslag nemen. 

 

Vorig jaar waren 25 leden zo vriendelijk te helpen bij 

het verwijderen van het zwerfvuil in onze omgeving. 

Wij rekenen ook dit jaar weer op uw medewerking. 

U kunt zich aanmelden via: 

 de website; http://bvkievitsdel.nl/?p=12273 ; of 

 Het secretariaat: tel. 0317 316829 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur BVK, 

 

Erik Priebee 

 

 

 

Geluidsarm asfalt 
In aanloop naar een te stellen vraag aan de provin-

cie, werd eerst namens  de bewoners complimenten 

aangeboden voor het door de provincie uitgevoerde 

werk aan de N225. 

Vervolgens werd namens enkele bewoners een 

vraag gesteld betreffende het niet uitvoeren/

aanbrengen door de provincie van geluidsarm as-

falt ter hoogte van de kruising Kievitsdel. In onze 

vraag werd aangegeven dat de bewoners van de 

Utrechtseweg 441, 443, 444 en 445 nu hinder on-

dervinden van de nieuwe overgang die hierdoor is 

ontstaan. De provincie onderkent dat dit vervelend 

is en geeft daarop de volgende reden aan. Op de 

kruising Kievitsdel is een aantal jaren geleden het 

asfalt vervangen. Dit is ook op de kruising Kerk-

laan gebeurd, maar hier heeft reconstructie plaats 

gevonden waardoor aanpassing en eerdere vervan-

ging van het asfalt noodzakelijk was. Dit was niet 

het geval op het kruispunt Kievitsdel waar de situa-

tie dezelfde is gebleven. Doordat het nieuwe deel 

stiller is geworden ervaren bewoners een ge-

luidstoename op het oude deel.  

De komende 5-10 jaar zal er naar verwachting nog 

geen vervanging van asfalt plaats vinden op de 

kruising Kievitsdel, tenzij er andere redenen dan 

onderhoud zijn. Hierbij wil mw. Frederike Lauten-

bach  - projectleider provincie afd. Uitvoering We-

gen, team ORW -  echter opmerken dat wanneer er 

(in het ) onderhoud plaats vindt, er op kruisingen 

geen geluidsarm asfalt conform op rechte stukken 

op de N225 , worden toegepast. Dit heeft te maken 

met de eigenschappen van geluidsarm asfalt: deze 

is onvoldoende bestand tegen veel optrekkende, 

remmende en met name wringend vrachtverkeer. 

Mede hierdoor zal op kruisingen ook nooit geluids-

reductie bereikt kunnen worden. 

VAN DE PROVINCIE 

 

Fietsstraat N225 

Het groot onderhoud N225 voor wat betreft het 

deel Kievitsdel is gereed m.u.v. van enkele pun-

ten:  

 Herplantplicht noordzijde N225 tussen onge-

veer de Kerklaan  en Huize Mooiland. 

 Opknappen (inzaaien bermen,  voorzieningen 

 treffen om “doorsteekjes” N225 van automobi

 listen tegen te gaan. 

 Inmiddels is een nieuwe bloembak ter hoogte 

 van de percelen 418 t/m 422 aangelegd voor

 zien van “pekelbestendige” perkrozen. 

mailto:http://bvkievitsdel.nl/?p=12273
mailto:http://bvkievitsdel.nl/?p=12273
mailto:http://bvkievitsdel.nl/?p=12273
http://www.bvkievitsdel.nl/
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Haast of brandstof besparenI 
Het groot onderhoud N225 is gereed. Vanaf  de 

Wolfhezerweg tot aan Kievitsdel kruispunt ziet er 

alles perfect en overzichtelijk uit. Het is wel even 

wennen dat er aan de noordzijde geen fietsverkeer 

meer is, maar dat houdt in dat het nu meer oppassen 

geblazen is voor de bewoners die uit hun tuinen ko-

men en de fietsstraat aan de zuidzijde van de N225 

oprijden. Met name het bromfiets- en scooterverkeer 

bezigt snelheden die er bepaaldelijk niet om liegen. 

Niet alleen in- en uitritten langs de fietsstraat  zijn 

een punt van aandacht van de gebruikers maar ook 

iets verderop oostwaarts is een heikel punt waar we 

liever niet over praten. Immers, de N225 oprijden 

vanuit de Kasteelweg is en blijft goed opletten! 

 

De bermen aan de noordzijde van de N225 moeten 

zich weer herstellen en als we geluk hebben zullen 

die worden gebruikt door de provincie om aan de 

herplant plicht te voldoen om de Utrechtseweg weer 

het aanzien te geven van een voormalige laan 

(allee). 

De bermen aan de zuidzijde met name tussen de 

Baron van Brakelllaan en de Kabeljauwallee hebben 

momenteel meer te lijden vanwege het gebruik door 

automobilisten van doorsteekjes over de bermen 

tussen de Utrechtseweg en de fietsstraat en v.v.  

Jammer dat dit gebeurt, op maar liefst 7 plaatsen te 

weten ter hoogte van de Baron van Brakelllaan, het 

bushalte platform en de overige plaatsen tussen de 

Ridder Bernhardlaan en de Kabeljauwallee. De ver-

schillende autoriteiten zijn inmiddels op de hoogte. 

 

De provincie, de gemeente, de politie en het bestuur 

van de BVK verzoeken de overtreders vriendelijk 

hiermede te stoppen, immers de verkeersveiligheid 

is in het geding en het komt het aanzien van de wijk 

niet ten goede.  

 

VAN DE PROVINCIE VERSLAGEN 

Alternatieve nieuwjaarsbijeenkomst 
Ons oud bestuurslid Jane de Noord kwam met een 

goed initiatief.  Bij navraag onder het merendeel 

ouderen onder ons, kwam naar voren dat sommigen 

toch wel moeite hebben om ‘s avonds in het donker 

er uit te gaan naar b.v. BVK-bijeenkomsten. Jane 

pakte dit op en ging betrokkenen persoonlijk bellen 

en zelfs allemaal bezoeken. Meer en meer bleek dat 

haar initiatief werd gewaardeerd en dat heeft ertoe 

geleid dat een ”try-out” bijeenkomst werd georga-

niseerd.   

Op 19 januari 2015 in de namiddag bij Bauke en 

Irma Deinum. Onze voorzitter stond achter het plan 

en dus werden de noodzakelijke inkopen gedaan. 

Naarmate dit voorstel meer bekendheid onder de 

leden kreeg, werden uitspraken opgevangen als 

“Zijn we met verzuiling bezig?” “Geen charmant 

idee”. “Het beantwoordt niet helemaal aan de ge-

dachte en opzet van de originele jaarlijkse nieuw-

jaarsbijeenkomst in restaurant Kievitsdel”.  

Helaas vonden op het laatste moment enkele afzeg-

gingen plaats vanwege ziekte en andere redenen.  

De opkomst was  uiteindelijk niet zo groot als ver-

wacht, maar degenen die present waren spraken  

eenduidig de mening uit “vooral doorgaan!”. 

 

Met een proost prosecco op het 

nieuwe jaar, ontstond daarna een 

gezellige ontspannen sfeer. De 

voorzitter en de secretaris gaven 

acte de présence, Genoten werd 

van allerlei kleine snackjes tot 

aan Arnhemse meisjes toe. Op 

de valreep ontglipten uit de mon-

den van de dames Gerrie en Han 

nog twee prachtige zeer geestige 

originele moppen. Uitbundig 

gelach!  

Jane de Noord bedankte tot slot  

gastheer Bauke en gastvrouw 

Irma voor de genoten gastvrij-

heid. 
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 VERSLAGEN vervolg 

NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
Traditioneel getrouw werd op 20 januari 2015 voor de 17e maal (volgens de heer Man de 20e maal!) de 

jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in het Chinees-Japans restaurant Kievitsdel. Eén en zeventig 

personen  hadden gehoor gegeven  aan de uitnodiging van 

het bestuur, waaronder wethouder mevrouw drs. A.D. 

Ruwhof. Burgermeester JP. Gebben en onze wijkagent E. 

Boer lieten zich excuseren , maar ondanks dat heeft de po-

litie wel toegezegd extra surveillance in de wijk tijdens de 

bijeenkomst te zullen houden. 

Onze “dorpsomroeper” Ron Kluin kondigde met luide stem 

voorzitter Dreu aan die zijn jaarrede zal gaan houden.  

Hij spreekt lovende woorden uit over onze trouwste spon-

sor, de heer Man en zijn staf , en hoopte dat één ieder 2015 

zal bekronen  met minimaal 1x hier aan tafel te schuiven 

voor een lunch of diner. 

Een welkom aan en dank aan al diegenen die in 2014 veel 

voor de BVK en haar zusterclubjes hebben betekend. Ver-

volgens stond hij stil bij die leden die ons helaas zijn ontvallen, maar begroette ook een aantal nieuwe le-

den.  

 Onze vereniging is een financieel gezonde club mits iedereen op tijd zijn contributie betaalt. Het bestuur 

passeerde de revue en een oproep werd gedaan voor kandidaat bestuursleden. 

In het kader van de sociale cohesie namen aan de georganiseerde activiteiten veel leden deel, denk hierbij 

aan nieuwjaarsbijeenkomst, de barbecue, eten voor BVK-genieters, koffieochtend, etc. 

Op het gebied van veiligheid een aantal wijzigingen in de personeelsbezetting en de werkwijze, overgang 

naar het WhatsApp meldsysteem. Naar het zich laat aanzien, minder inbraken maar een toename van inslui-

pingen! 

Er gebeurde van alles in 2014 . 

Prettige samenwerking met de gemeente; een “ietwat dove” provin-

cie; een “Lid in de orde van Oranje Nassau” in ons midden - Erik 

Priebee (red. in vroeger tijden de Prins van Doorwerth genoemd) en 

een goed bekeken BVK-website. 

Maar wat staat ons te wachten in 2015? 

Op het wereldtoneel is er heel erg veel gebeurd en gebeurt nu nog, 

van vliegtuigrampen tot extremistische daden. Er is een lichte 

krijgsstemming in ons land en door al deze negatieve berichtgeving 

gaat vaak het positieve nieuws verloren. Kortom, wij moeten probe-

ren ook in deze tijden genuanceerd naar het nieuws te kijken en te 

luisteren. Ondanks Ragnarak en Maya voorspellingen moeten we 

gewoon met een onbezwaard gemoed naar voren kijken. Wel zijn er 

positieve punten in 2015 te verwachten als: woningen meer waard; burgerparticipatie; een nieuw initiatief 

als de alternatieve nieuwjaarsbijeenkomst 

voor ouderen die reeds werd gerealiseerd 

als een try-out. 

Tot slot werd een gezamenlijke toost uitge-

bracht op 2015. 

 

Het woord werd vervolgens aan wethouder 

mevrouw Ruwhof gegeven die in eerste 

instantie  mededeelde niet zo’n goed spre-

ker te zijn als haar voorganger en stelde 

enkele punten aan de orde: 
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 VERSLAGEN vervolg 

1. Felicitaties aan de BVK voor het gewel-

dig goed functioneren, dit past in het toe-

komst plaatsje en geeft een goed gevoel. 

2. Eerste positieve stappen zijn gezet in het 

kader van het “Bijenconvenant”, herplant 

van een aantal pseudo-acacia bomen langs 

de Ridder Robertlaan. 

3. Tijdens haar orientatie- en kennisma-

kingsrit door de gemeente kwam haar re-

gelmatig ter ore dat de wijk Kievitsdel 

bekend en gezellig te boek staat.  

4. Sinds de laatste verkiezingen streeft het 

College er naar een opener College te zijn 

met meer contacten met de burgerij en de 

bedrijven. 

5. Mevrouw Ruwhof zal binnenkort de 1e 

LED-verlichting op de van der Molenal-

lee in bedrijf gaan stellen. 

6. De gemeente is voor de uitvoering van 

haar werkzaamheden in sterke mate af-

hankelijk van de bevindingen en meldin-

gen van de burgers. Zij pleit ervoor dat 

iedereen de gemeente, indien van toepas-

sing, van informatie voorziet. 

7. Mevrouw Ruwhof wenste de BVK heel 

veel succes met haar activiteiten en meld-

de jaloers te zijn op de BVK en wel om-

dat zij woonachtig in Doorwerth is en niet 

in Kievitsdel. 
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 VAN DE LEDEN 

 

Aan de dames van de BVK, 
 
Mocht u bij de groep vrouwen in de leeftijd tussen 60 en 72  jaar horen dan zou mijn brief van interesse 

voor u kunnen zijn. In de statistieken komt in de groep vrouwen tussen 64 tot 72 jaar borstkanker het 

meeste voor (in de totale vrouwelijke bevolking ongeveer 1 op de 8  vrouwen). 

 

Op verzoek van een vriendin met borstkanker doe ik zelf ook mee aan de zgn. COBRA-studie  

(COBRA= CHANGE OF BODY COMPOSITION IN BREAST CANCER ALL-IN ASSESSMENT),  

een wetenschappelijk onderzoek dat gecoördineerd wordt door WUR Wageningen en waar verder aan 

meedoen VU Amsterdam en een aantal ziekenhuizen, waaronder Gelderse Vallei in Ede, Canisius en 

Radboud in Nijmegen en andere ziekenhuizen overal in het land en KWF Kankerbestrijding. Het we-

tenschappelijk onderzoek richt zich op veranderingen in hoeveelheid vet en spieren tijdens chemothe-

rapie en naar de rol van voeding en beweging hierbij. In het onderzoek wordt gemeten, bij vrouwen 

met en zonder borstkanker, hoe het lichaam verandert gedurende een periode van één jaar. 

  

Voor dit onderzoek is dus ook een controlegroep nodig van vrouwen zonder borstkanker. Juist in 

de leeftijdscategorie tussen 60 en 72 jaar heeft men nog weinig deelneemsters.  

  

Wat houdt dit onderzoek voor u in? 

 Gedurende een jaar bij start, na 3 maanden, na 6 maanden en een jaar (dus 4x)  in 

het ziekenhuis bloedafname, en 3x  lichaamsmetingen én  voor een gedeelte van de 

deelneemsters smaak/geur en voedselvoorkeurtests, en interviews. 

 Gedurende een jaar 4x vragenlijsten invullen thuis. 

 Twee maal een telefonisch voedingsgesprek met een diëtiste. 

 
Mijn vraag is dus of u zou willen meedoen aan het onderzoek in de controlegroep. 

  

Als u erover denkt, meer wilt weten, of besloten heeft zich aan te melden kunt u rechtstreeks een email 

sturen naar: cobra.studie@wur.nl  

U krijgt dan een envelop met de volledige uitleg en aanmeldgegevens thuis gestuurd. Eventuele reis- 

en parkeerkosten worden vergoed. 

U kunt ook kijken op www.cobra-studie.nl of telefonisch informatie vragen: 0317-485172 (rechtstreeks 

nummer) 

 

Tip: het lijkt me leuker als u samen met een ander BVK-lid deelneemt. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Umberta Rossi 
Kennedylaan 8 
 

mailto:cobra.studie@wur.
http://www.cobra-studie.nl
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 VAN DE LEDEN vervolg 

Geplande activiteiten in De Tuinen van MergenMetz 
 

18 april 2015 – Zaden en plantgoedverkoop 

Kom kijken wat er van uw gading is! De Eetbare Siertuin is 

een demonstratietuin en dat betekent dat er altijd wat nieuws is 

aan bijzondere eetbare gewassen. Wat niet in de tuin komt, 

verkopen wij. Dat geldt ook voor de biologische moestuin, 

waar ook zeldzame groenten worden geteeld. 

MergenMetz, Doorwerth (tussen Arnhem en Wageningen). 

Voor meer informatie, kijk op www.mergenmetz.nl  actueel/

agenda. 

9 mei 2015 – Voorjaarsrondleiding 

 Wilde planten, bijzondere cultuurplanten in de Eetbare Sier-

tuin en vergeten groenten in de biologische moestuin. Antho-

netta van Bergenhenegouwen en Norbert Mergen leiden u rond. Maximaal 20 deelnemers, € 7,95 per per-

soon.  Van 14:00 uur – 16:30. Voor meer informatie en reservering, kijk op www.mergenmetz.nl bij win-

kel/activiteiten. MergenMetz, Doorwerth (tussen Arnhem en Wageningen). 

6 juni 2015 Open Ecotuin 

Net als andere jaren doet MergenMetz, Doorwerth (tussen Arnhem en Wageningen), mee met de Open 

Ecotuinen die door Velt in Nederland en Vlaanderen wordt georganiseerd. Rondleidingen in de biologische 

moestuin, de Eetbare Siertuin, en door de Herboristentuin. Een groene markt, eten en drinken. Een dagje 

groen genieten. Ter dekking van de kosten wordt een toegangsprijs van € 2 p.p. gevraagd, waarmee u mee-

doet aan een loterij voor een leuk pakket. 

Voor meer informatie, kijk op www.mergenmetz.nl  actueel/agenda 

13 juni 2015 Kruiden onder de loep 

Ooit iets van kruidengeneeskunde willen weten? In de Eetbare Siertuin is ook de tuin van het Herboristen-

gilde. Herborist Elvira van Tintelen verzorgt een introductie in de geneeskrachtige kruiden. Twaalf bekende 

kruiden en twee die we ten onrechte als onkruid betitelen. Van 13:00 – 17:00 uur, maximaal twintig deelne-

mers, € 65 euro p.p.  

Voor meer informatie en reservering, kijk opwww.mergenmetz.nl bij winkel/activiteiten. MergenMetz, 

Doorwerth (tussen Arnhem en Wageningen). 

20 juni 2015 Plantjesdag – tuin of kas gezocht! 

De Tuinen van MergenMetz, Doorwerth (tussen Arnhem en Wageningen). Alles is gezaaid en er zijn altijd 

planten over die nodig een tuin moeten hebben. In 2014 werd de Plantjesdag met succes geïntroduceerd. 

Allerlei bijzondere eetbare planten zijn te koop.  

27 juni 2015 Prille Zomerrondleiding 

Wilde planten, bijzondere cultuurplanten in de Eetbare Siertuin en vergeten groenten in de biologische 

moestuin. Anthonetta van Bergenhenegouwen en Norbert Mergen leiden u rond. Maximaal 20 deelnemers, 

€ 7,95 per persoon.  Van 14:00 uur – 16:30. Voor meer informatie en reservering, kijk 

opwww.mergenmetz.nl bij winkel/activiteiten. MergenMetz, Doorwerth (tussen Arnhem en Wageningen). 

29 augustus 2015 Nazomerrondleiding  

Wilde planten, bijzondere cultuurplanten in de Eetbare Siertuin en vergeten groenten in de biologische 

moestuin. Anthonetta van Bergenhenegouwen en Norbert Mergen leiden u rond. Maximaal 20 deelnemers, 

€ 7,95 per persoon.  Van 14:00 uur – 16:30. Voor meer informatie en reservering, kijk op 

www.mergenmetz.nl bij winkel/activiteiten. MergenMetz, Doorwerth (tussen Arnhem en Wageningen). 

19 september 2015 Vroege Herfstrondleiding  

Wilde planten, bijzondere cultuurplanten in de Eetbare Siertuin en vergeten groenten in de biologische 

moestuin. Anthonetta van Bergenhenegouwen en Norbert Mergen leiden u rond. Maximaal 20 deelnemers, 

€ 7,95 per persoon.  Van 14:00 uur – 16:30. Voor meer informatie en reservering, kijk op 

www.mergenmetz.nl bij winkel/activiteiten. MergenMetz, Doorwerth (tussen Arnhem en Wageningen). 

10 oktober 2015 – Kruiden in de herfst 

Workshop, verzorgd door het Herboristengilde. Nadere informatie volgt.  

Van 13:00 – 17:00 uur, maximaal twintig deelnemers, € 65 euro p.p.  

Voor meer informatie en reservering, kijk opwww.mergenmetz.nl bij winkel/activiteiten. MergenMetz, 

Doorwerth (tussen Arnhem en Wageningen) 

http://www.mergenmetz.nl
http://www.mergenmetz.nl
http://www.mergenmetz.nl
http://www.mergenmetz.nl
http://www.mergenmetz.nl
http://www.mergenmetz.nl
http://www.mergenmetz.nl
http://www.mergenmetz.nl
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 VAN DE LEDEN vervolg 

 

2015 

 

Dit jaar zijn er weer “panzer” eenheden door de Cardanus bossen getrokken. 

Aan de hand van sporen onderzoek is dit vast te stellen. 
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Haast of brandstof sparen II 
Op 29 januari vond ter plaatse nog een korte bespreking met de twee functionarissen van de provincie 

plaats. Afspraken werden gemaakt 

over met name  het fatsoeneren van 

de fietsstraat en haar directe omge-

ving: 

1. De berm tussen de hekwerken van 

de verschillende percelen en de aan-

wezige trottoirband voor de percelen 

428 t/m 418 (tot aan van Aldenbur-

glaan) zal gras worden ingezaaid. Het 

huidige verharde gedeelte (voetpad) 

zal zo blijven, worden schoongemaakt 

en kan dienen voor parkeren; het 

eventueel naderhand verschijnende 

onkruid zal samen met de berm op 

gezette tijden (7x per jaar) worden 

gemaaid. 

2. De berm en het huidige verharde voetpad met gras overgroeid zal vanaf perceel 416 tot aan de Baron van 

Brakelllaan  alleen op gezette tijden worden gemaaid conform het schema ook van toepassing voor punt 1. 

3. Maatregelen zullen worden getroffen (inmiddels uitgevoerd) om “doorsteekjes” - fietsstraat –

Utrechtseweg en v.v.- zo goed mogelijk tegen te gaan, het betreft: 

3a. Ter hoogte van de Baron van Brakelllaan zal 

vanaf het bestaande lage hekwerk in oostelijke 

richting met een geul over korte afstand worden 

verlengd. 

3b. Het busplatform zuidzijde zal in westelijke 

richting van één of meerdere palen worden 

voorzien, rekening mee houdend dat gebruik 

van rollaters en andere hulpmiddelen er geen 

hinder van zullen ondervinden. 

De bestrating aan de westzijde van het busplat-

form zal worden hersteld en voorkomen zal 

worden dat het water het nodige zand tijdens 

regenval wegspoelt. 

3c. Vanaf het lage hekwerk ter hoogte van perceel 428 zal in westelijke richting een geul worden gegraven 

tot de nieuwe voetgangersoversteek  ter hoogte van perceel 432 (inmiddels uitgevoerd). Ter overweging: 

Een sluis constructie conform reeds aan- gebracht op de voetgangersoversteek Kabeljauw zal ook worden 

geplaatst bij de nieuwe voetgangers oversteek perceel 432–433; anders versmalling van het voetpad door 

plaatsing van 2 palen (reeds uitgevoerd). Beschadigde berm wordt hersteld en ingezaaid in april 2015. 

4. De hoekbestrating (westzijde) van Aldenburglaan—fietsstraat zal worden hersteld. (inmiddels gebeurd). 

5. De provincie zal aan haar herplant- 

plicht voldoen door bomen te gaan plan-

ten op het voormalige noordfietspad 

N225 tussen perceel 441 (?) en vervol-

gens in oostelijke richting tot aan het punt 

(voorbij de Kerklaan)  van waar af het 

fietspad in tact is gelaten. 

De bewoners van de percelen 428 t/m 

418 worden vriendelijk doch wel drin-

gend verzocht om na de opschoning 

van de berm (tussen de percelen 428  

t/m 418) geen onkruidverdelgende mid-

delen meer te gebruiken om de nieuw 

ingezaaide bermen en aanliggend voetpad (“parkeerstrook”) te ontdoen van onkruid. 

NAGEKOMEN BERICHT VAN DE PROVINCIE 

 Ter hoogte van perceel 430/432 

Hoek van Aldenburglaan 

Kabeljauwallee 
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

UITNODIGING 

 

ALGEMENE  LEDEN  VERGADERING 

 

BEWONERS VERENIGING KIEVITSDEL  

 

DATUM:  24  MAART 2015 

AANVANG:  20.00u (vanaf 19.40u bieden wij U koffie/thee aan) in de serre  

PLAATS:  Golden Tulip Hotel - Kabeljauwallee  35,  Doorwerth        

 

 Geachte leden en begunstigers,        

 

 Het bestuur nodigt u uit voor de lezing van  mevrouw Marielle Kempen over het thema “Tuin de 

 Lage Oorsprong” die om 20.00 uur begint, gevolgd door de Algemene Leden Vergadering (ALV) 

 die om 21.15 uur begint.  

  

    AGENDA 

1. 20.00 u - Opening en welkom door de voorzitter. 
2. Lezing door .Marielle Kempen - oprichtster&directrice, over het thema “Tuin de Lage Oorsprong”. 

 Samenvatting van de lezing: Stichting Tuin de Lage Oorsprong heeft in 2008 de tuin geopend 

 met als doel: het restaureren, herinrichten, open stellen en duurzaam beheren. Ooit was dit de 

 privé tuin van de familie Frowein, nu is het een publiekstuin gerund door 60 vrijwilligers en 

 gesteund door 1.750 tuinvrienden. 

 De tuin wordt in drie fasen opgebouwd. In 2008 werd fase I met siertuinen, hoogstam fruitbomen, 

 een vijver, waterloop, zelfpluktuinen, een kruidentuin en koude bakken opgeleverd. In 2011 

 fase II: de buitenrand met het groene forum (amphitheater) en labyrinth. Nu staat de tuin voor 

 de laatste en tevens lastigste fase: de realisatie van de Oranjerie, Kapschuur en Kas  ……  

3. 21.00 u – Pauze. 

4. 21.15 u - Opening jaarvergadering door de voorzitter. 

5. Vaststellen van de agenda, afmeldingen. 
6. Ingekomen-/uitgaande stukken door de secretaris en mededelingen van de voorzitter. 

7. Notulen ALV van 20 maart 2014 (zie bijl.1). 

8. Jaarverslag 2014  van de secretaris (zie bijl.2). 

9. Financieel jaarverslag 2014 van de penningmeester (hand-out tijdens ALV); verslag kascommis- 

 sie (E. Damen & G. Wammes); décharge; samenstelling nieuwe kascommissie. 

10. Activiteiten 2015. 

11. Vaststelling begroting 2015 (hand-out tijdens ALV). 

12. Bestuursverkiezing. 

* Aftredend is (1e termijn): Marina van der Haak is herkiesbaar en IJsbrand Tjepkema is niet 

herkiesbaar.  

* Aftredend is (2e termijn): John Dreu volgens statuten niet herkiesbaar en Erik Priebee is her-

kiesbaar als statuten als erelid dit toelaten. 

* Aftredend na 1 jaar verlenging en niet herkiesbaar: Ronald Kluin.  

* Het bestuur stelt als kandidaten voor: Marina van der Haak en Erik Priebee. 

 Tegenkandidaten kunnen uiterlijk tot 15 maart 2015 schriftelijk bij de secretaris worden voor-

gedragen. Een dergelijke voordracht dient de naam en de voornamen van de kandidaat te be-

vatten. 

13. Belangenbehartiging bij overheden (o.a. gemeente, provincie) en andere instanties. 

14. Verkeerssituatie in de wijk Kievitsdel 

15. W.v.t.t.k. en rondvraag. 

16.   22.30 u – Sluiting. 

 

Bijl.:   1) Notulen ALV 20  maart 2014. 2) Jaarverslag 2014 van de secretaris. 3) Financieel 

  Jaarverslag 2014 van de penningmeester (hand-out). 4) Begroting 2015 (hand-out).  

 

BVK 

17. Na afloop bieden wij u namens de vergadering nog een drankje aan.  
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BEWONERS VERENIGING KIEVITSDEL 

    NOTULEN   

  
 

 ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

  DATUM: 20 maart 2014 

 PLAATS: Golden Tulip Hotel Doorwerth 

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

gerechtigd en één begunstiger.  

Een speciaal welkom aan de spreker, burgemeester J.P. Gebben die ondanks dat het de dag ervoor zeer laat was ge-

worden 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 geallo-

ceerd (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 fric-

tie 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 ge-

meente 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 burgerparticipa-

tie 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 an-

dere 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 tege-

moet”, 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 

stellen van vragen is mogelijk. Komt u niet aan bod dan kan alsnog een vraag gesteld worden na afloop tijdens de bor-

rel 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, Mergen, 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. 

 

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

 

 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. 

Uitgaven: 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 

décharge 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 le-

den 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 penningmeester 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 mid-

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

negatieve 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.  
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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 we allemaal baat bij hebben. De voorzitter roept de aanwe-

zigen 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. 

 

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 presenta-

tie. 

 

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). Fietsers-

bond heeft rechtspraak tegen provincie aangebonden en brief naar provincie gestuurd met al hun grieven. Met in acht 

name van het voorgaande heeft de BVK tot dusver geen harde stelling ingenomen. De provincie 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 veroor-

zaakt 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 gevaar-

lijk 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 ge-

zellig 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
http://bvkievitsdel.nl/?page_id=570
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 JAARVERSLAG  2014 

BEWONERS VERENIGING  KIEVITSDEL  

 

 

          
1. Ledenbestand BVK 

Per 1 januari 2014:  Leden = 180 

    Begunstigers = 11   Totaal = 191 

Per 1 januari 2015  Leden =  180 

    Begunstigers =  12   Totaal =  192 

 2. Organisatie en bestuur 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter:    John Dreu  

Secretaris:    Erik Priebee  

Penningmeester:   Dieuwke Haak 

Bestuurslid Activiteiten en Ron Kluin  

Ledenwerving:   Marina van der Haak 

      IJsbrand Tjepkema  

BVK-afgevaardigde bij Dorpsplatform (DP) 

Henny Reudink woonde de reguliere vergaderingen van het DP bij en rapporteert zijn bevindin-

gen aan het bestuur van de BVK. Het bestuur verzoekt hem op gepaste momenten voorstellen ter 

discussie bij het DP in te dienen. Inmiddels is de situatie veranderd daar het  College met in-

stemming van de Raad besloten heeft de platforms op te heffen en er is een Stichting Dorpsplat-

form Doorwerth voor in de plaats gekomen. De BVK is in de Stichting als liason vertegenwoor-

digd door Henny Reudink. De financiële middelen van de Stichting zijn vanaf 2017 zeer be-

perkt.  Het bestuur heeft in beraad wel of niet verdere ondersteuning van de Stichting. 

Redactie Nieuwsbrief “De Kievit” 
 De Redactiecommissie bestond uit Erik Priebee  en Jan de Winkel. De redactie komt altijd bij-

een voordat  de uitgifte van een Kievit plaats vindt. 

 De nieuwsbrief verscheen 3 maal in een reguliere  vorm en 1 maal in de Kerstuitgave en 1 maal 

voor een aankondiging van een excursie. De Nieuwsbrief werd regelmatig rondgebracht door 

Jane de Noord, Frouke Burema, Erik Priebee,  Hans Bennebroek , John Kuiken en Ruud Drais-

ma. John Kuiken heeft de wens te kennen gegeven ermede te willen stoppen en zal worden ver-

vangen  door Louis Moorlag. In de maand december werd de Kievit ook bezorgd bij alle niet 

BVK-leden in de wijk.  

 Veel dank namens het bestuur en de redactie, en met name aan John en zijn vrouw Helen voor 

de trouwe bezorgdiensten in weer en wind! 

d) Tuinclub “Fritillaria” 
De tuinclub heeft 36 leden. De programmacommissie was in handen van Judith van Genderen, 

Hanneke Buitenhuis, en Annemarie van Haaren (inmiddels zijn afgetreden Nelly Verhaart en 

Marjo Heere). De financiën, geheel onafhankelijk van de BVK, en het secretariaat werden be-

heerd door Hanneke Buitenhuis en de programmacommissie  was verantwoordelijk voor de uit-

gifte van het digitale  nieuwsblad  Fritillaria. Annemarie van Haaren had de voorzittershamer 

onder beheer. De programmacommissie organiseerde 6 bijeenkomsten/excursies, gemiddelde 

opkomst 10-15 personen en het 3e lustrum (35 p). Het digitale nieuwsblad verscheen 6 maal. 

Bepaalde berichtgeving/reminders werden ook via internet gedaan. 

Het bestuur is op zoek naar nieuwe leden, aanmeldingen Annemarie van Haaren – tel 0317- 

314048. 

e) Kunstclub “Blikvanger” 

De kunstclub heeft  43 leden. Helaas is ons gewaardeerde oud-lid  Ans van der  Hooft ons ont-

vallen. De activiteitencommissie bestond uit Janny van  Wieringen, Judith van Genderen,  Mar-

lies Bennebroek, en Evert van Ravenzwaaij.  De financiën, geheel onafhankelijk van de BVK, 

werden beheerd door Jack Kraijkamp en de secretariële werkzaamheden door Janny van Wierin-

gen. De redactie van het nieuwsblad was handen van Janny van Wieringen en Erik Priebee. Het 

bestuur werd geleid door  Raymond den Burger. De activiteitencommissie organiseerde 3 huis-

kamer bijeenkomsten en 2 excursies. Het nieuwsblad verscheen 3 maal en werd rondgebracht 

door Evert van Ravenzwaaij. Bepaalde berichtgeving werd via internet gedaan.  

BVK 
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Het bestuur is op zoek naar nieuwe leden, aanmeldingen Janny van Wieringen – tel. 0317-310160 . 

Blikvanger maakt gebruik  van een ophaaldienst om leden op te halen die een bijeenkomst bij willen 

wonen. 

f) BVK-genieters  

Inmiddels heeft het initiatief van Ellen en IJsbrand Tjepkema, om aan BVK-leden regelmatig hun 

dinertafel (min.6, max. 8 personen) ter beschikking te stellen, vorm gekregen. Ellen selecteerde de 

wijnen en IJsbrand deed de voorbereiding en verzorgde het koken. Tot dusver kunnen we terugkijken 

sinds 2011 op zeer geslaagde avonden.  In 2014 genoten 80 personen van de heerlijke diners. 

Er werden voorafgaande aan de maaltijden nieuwsbrieven aan de BVK-genieters uitgestuurd. 

 g) Coördinatoren/Beheerders Buurtpreventie  

Noord:  Erik Priebee en Frouke Burema 

Zuid: Frits van Werven en Ruud Draisma  

WhatsApp: Beheerders Kievit 1- John Meder en Kievit 2 – Dieuwke Haak 

 De secretariële werkzaamheden werden door Erik Priebee verzorgd. 

 Omdat het afgelopen jaar een relatief  “rustig” verloop had, werden maar 2 bijeenkomsten gehouden 

die ook werden bijgewoond door wijkagent Minke Koning die in november  werd opgevolgd door 

Erik Boer. Wel werd in september een WhatsApp meldingssysteem in gebruik genomen om de veilig-

heid van de wijk te vergroten, bijna 70 personen nemen er aan deel. Een enquête werd gehouden over 

het veiligheidsgevoel. 

 De nieuwsbrief verscheen 2 maal, waarvan de decemberuitgave geïllustreerd was met statistische ge-

gevens in de vorm van staafgrafieken (incidenten). De nieuwsbrief werd huis-aan-huis rondgebracht 

door het “Kievitteam”. 

3. Bestuursactiviteiten en belangenbehartiging 

Bestuur: Het bestuur is vier maal bijeen geweest. Regelmatig werd getoetst aan de doelstellingen van 

de BVK. De nodige aandacht werd besteed aan verkeerszaken, het analyseren van de activiteiten, het 

plannen van nieuwe activiteiten, het rooster van aftreden bestuursleden en zaken betreffende het Dorps-

platform.  

Inmiddels is de  BVK-website (www.bvkievitsdel.nl)  ten dienste van onze leden gereed gekomen. Het 

bestuur realiseert zich dat zij niet op de volledig digitale tour kan gaan daar er nog de nodige leden zijn 

die niet in het bezit van een PC zijn of erg geen gebruik van maken.  

 Het analyse model ter beoordeling van de participatie door leden aan de activiteiten gestalte wordt 

bijgehouden en geeft het bestuur een redelijk inzicht waar het activiteitenprogramma soms bijstelling 

behoeft. John Meder heeft op verzoek van het bestuur een enquête onder de leden uitgevoerd om 

de behoefte/interesse te peilen naar de implementatie van (breedband) internet via glasvezel in onze 

wijk. De respons was niet overdadig maar wel voldoende om door te gaan met het onderzoek. Er is re-

centelijk een nieuw bedrijf in Gelderland gestart om de buitengebieden van dergelijke faciliteiten te 

voorzien; John Meder is gevraagd contact te leggen met dat bedrijf. 

 Onze penningmeester heeft zich druk bezig gehouden met de financiële kant van de zwemactiviteiten 

van een aantal van onze leden die zwemmen in het Golden Tulip Hotel en zoals ieder jaar gebruikelijk 

proberen om alle contributie tijdig binnen te krijgen.  

 Gemeente: Met wethouders Verstand en Ruwhof  en dhr. van der Lely – verkeersdeskundige -, werden 

gegevens uitgewisseld over verkeersperikelen in- en rond de wijk Kievitsdel, met name over kruispunt 

Kievitsdel/van der Molenallee, Kasteelweg en de N225. 

Provincie: Mondeling en schriftelijk overleg vond plaats met ambtenaren van de provincie verant-

woordelijk voor het geplande groot onderhoud N225. De provincie toont doorgaans geen oren, niet al-

leen voor ons maar ook niet voor anderen, te hebben; de plannen liggen al vast. Desgevraagd werd wel 

informatie ontvangen maar vaak blijkt dat niets wordt uitgedaan op onze suggesties. De landelijke Fiet-

sersbond heeft dezelfde ervaring en heeft besloten naar de rechter te gaan, helaas onverrichter zake,  

omdat zij het er totaal niet mee eens zijn dat het fietspad aan de noordzijde van de N225 inmiddels 

werd opgeheven.  

Zoutbakken: Sinds de ingebruikname is gebleken dat er weinig zout werd gebruikt.  

 Buurtpreventie: Het buurtpreventieteam heeft continu geprobeerd de bewoners alert te houden via    

internet en nieuwsbrieven,  nu dan via gebruik van het WhatsApp meldingssysteem. De cijfers zijn nog 

niet die cijfers die wij graag zouden willen zien of waarop wij hopen. Intussen hebben we WhatsApp  

Doorwerthsestraat aan ons WhatsApp systeem gekoppeld en kunnen gegevens worden uitgewisseld.  

 In 2014 werd nog eens een autoschouw gehouden ter controle van in geparkeerde auto’s (20x) liggende 

kostbare goederen 

http://www.bvkievitsdel.nl0
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 4. Activiteiten 

Het jaar 2014 begon 21 januari met onze 16e traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in Chinees-Japans 

restaurant Kievitsdel. Er waren 63 personen aanwezig. De voorzitter keek positief op het jaar 2013 

terug, heeft lovende woorden voor onze trouwste sponsor de heer Man en wat zal 2014 ons brengen 

op internationaal- en lokaal niveau, democratie in optima? Hij ziet de toekomst niet somber in en 

hecht veel waarde aan veiligheid in de wijk. Wethouder van Lent licht enkele speerpunten van de 

gemeente toe op gebied van verkeers(veiligheid). 

 Op 24 januari  ontving Jack Kraijkamp uit handen van Jan de Winkel – redactielid van de Kievit – 

een prachtige fles met wijn als winnaar van de foto die rust en sneeuw brengt. 

In februari en maart brachten achtereenvolgens 4 groepen BVKers een bezoek aan de fabriek 

Schutpapier te Heelsum; tot slot van ieder bezoek en gezellig samenzijn in een restaurant in Heelsum. 

De ALV werd op 19 maart in het Golden Tulip Hotel gehouden. Er waren 52 personen  aanwezig. 

Begonnen werd met een boeiend en dynamische voordracht  door  burgemeester JP.Gebben over de 

gemeenteraadsverkiezingen en burgerparticipatie, waarin met name het laatste onderwerp de BVK 

hoge punten scoort. Vervolgens ALV: Alle stukken werden goedgekeurd en we kunnen spreken van 

een goed financieel jaar met veel activiteiten. Frouke Burema nam onder lovende woorden van de 

voorzitter afscheid van het bestuur. Ron Kluin werd voor 1 jaar herkozen en Dieuwke Haak en Harry 

de Noord traden tot het bestuur toe. Gemeente zaken en de N225 werden toegelicht. De secretaris gaf 

een korte inleiding over vernieuwingen van buurtpreventie Kievitsdel. Tot slot een gezellig samen-

zijn in de bar van het hotel.   

Op 29  maart namen 32 personen, waaronder 12 leerlingen van het Dorenweerd College deel aan de 

1e “Nationale Opschoondag,  samen naar een leefbare buurt”. Onder bezielende leiding van voorzitter 

John Dreu, werd een heus plan uiteengezet. De oogst was vele volle zakken bijeengebracht door en-

thousiaste prikkers(sters). Sterke verhalen over de resultaten werden onder het genot van welverdien-

de versnaperingen,  waaronder een taart van de burgemeester, onderling uitgewisseld. 

Op 28 april ontving de secretaris Erik Priebee uit handen van burgemeester JP. Gebben  de versierse-

len behorend bij de Koninklijke onderscheiding  “Lid in de Orde van Oranje Nassau” opgespeld. 

Op 16 juni bezochten 55 leden de kick-off bijeenkomst  WhatsApp in het Golden Tulip Hotel. 

Op 20 juni bezochten 33 leden de koffieochtend met als thema “de ontwikkelingen in de woning-

markt alhier en in de directe omgeving” gepresenteerd door Ben Spitman van Spitman Makelaardij. 

Marina van der Haak was gastvrouw, ze wist de regen ”op afstand” te laten. Een leerzame ochtend 

met dank en een fles met wijn voor Ben Spitman. 

Op 4 juli werd door 35 leuk uitgedoste leden van Fritillaria het 3e lustrum in de tuin van Janny van 

Wieringen gevierd. Een vijftallige lustrum commissie had een waar spektakel georganiseerd van een 

Pubquiz tot een professioneel buffet van allure.  

Op 1 augustus vonden 101 personen hun weg naar de BVK-Buurtbarbecue gehouden onder prima 

weersomstandigheden in de tuin van de herberg van Harry en Jane de Noord.. De organisatie was in 

handen van Ron Kluin en  IJsbrand Tjepkema met ondersteuning van John Dreu, Dieuwke Haak en 

Marina van der Haak bij de opbouw en afbouw van de “feestlocatie”. De zonen   Kluin en Tjepkema 

zorgden er voor dat niemand iets te kort kwam. De BBQ met bijbehorende attributen was prima en er 

werd volop genoten en gelachen. 

In september werden de leden en begunstigers gevraagd een sfeervolle foto in te zenden voor plaat-

sing in de uitgave van de Kerst Kievit en op de bvk-website. 

Op 27 september ging de 2e Schoonmaakactie niet door vanwege te weinig aanmeldingen. 

Op 20 oktober ging de 2e Koffieochtend niet door vanwege te weinig aanmeldingen. Wel werden 

desgevraagd de nodige positieve  reacties ontvangen voor het ter beschikking stellen van een locatie.  

Op 24 oktober werd de zoutbak weer door Harry de Noord en John Dreu op locatie geplaatst. 

Op 1 november vond de 3e versie van de Golden Music Night in het Golden Tulip Hotel plaats, een 

live muziekevenement met het oogmerk “fundraising” Goede Doelen. De opkomst was ongeveer 500 

personen waaronder een aantal BVK-ers. 

Op 31 december werd de zoutbak “verzegeld” i.v.m. mogelijk vuurwerk geweld. 

   

  Opgemaakt op 24 maart 2015 te Doorwerth  

  door  E.C. Priebee 

  Secretaris   

. 


