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

  
VAN DE VOORZITTER 

 
Beste bewoners,  

 

De vorige keer heb ik iets geschreven over collecteren in onze buurt en 

over het belang ervan in verband met de vergrijzing. Deze keer wil ik het 

onderwerp “Verjonging in Kievitsdel” aansnijden.  

 

Hoewel de laatste jaren de woningmarkt en dus de doorstroming door de 

economische situatie volledig stagneerde, lijkt het er toch op dat er een 

zekere verjonging in de buurt plaatsvindt. Nu de woningmarkt weer aan-

trekt en met de vele huizen die te koop staan kan het bijna niet anders of 

deze trend gaat zich doorzetten. De verjonging van de wijk is ook terug 

te zien in het nieuwe BVK bestuur. Kievitsdel zal natuurlijk nooit een 

piepjonge wijk worden maar wij moeten als bestuur wel rekening houden 

met deze verschuiving in de programmering van onze BVK activiteiten.  

Bijna al onze activiteiten zijn specifiek voor volwassenen. En uit de deel-

name blijkt dat in het bijzonder de wat oudere bewoners vaker aanwezig 

zijn. De enige grote activiteit tot nu toe, die zich leent als familiefeest, is 

onze Midzomer Barbecue. We hebben hier inmiddels zes jaar ervaring 

mee opgebouwd en het is qua opkomst en qua sfeer een groot succes. Dit 

evenement valt, de naam zegt het al, echter steeds in de vakantietijd en 

dan zijn toch een hoop ouders met kinderen in andere oorden. Een goede 

programmering in de tijd van de locatie is dus heel belangrijk.  

 

In het verleden zijn wel eens wat minder goede ervaringen opgedaan, 

waar de oudere deelnemers zich hebben geërgerd aan het gedrag van de 

kinderen maar de laatste jaren gaat het best goed. Hierbij wel de kantte-

kening dat er slechts weinig kinderen deelnemen aan de BBQ en de daar-

op volgende tot in de kleine uurtjes durende gezelligheden. Het bestuur 

verwacht van de ouders natuurlijk ook wel enig toezicht op hun kinde-

ren.  

 

Misschien moeten we eens nadenken om jaarlijks ook een activiteit voor 

de kinderen van de buurt te organiseren.  

Direct zijn er dan vele vragen die boven komen.  

Wat voor activiteit zou dat dan kunnen zijn en voor welke leeftijdscate-

gorie? Hoe gaat dat dan met de bekostiging van een dergelijk evenement. 

Moeten we iets aan de jaarlijkse bijdrage (kinderen zijn gratis) doen of is 

het zo dat de gebruiker betaald?  

En hoe moet een dergelijk activiteit worden begeleid? Wij zijn geen ex-

perts in het begeleiden van kinderen. Er zijn vast wel vrijwilligers te vin-

den, die willen meehelpen maar de ouders blijven wel verantwoordelijk 

en moeten dus ook aanwezig zijn.  

 

Graag vernemen wij of dit een onderwerp is wat in Kievitsdel leeft. Wij 

houden ons aanbevolen voor suggesties vanuit de leden en zullen er in-

tern de nodige aandacht aan schenken.  

 

Harry de Noord,  

Voorzitter BVK.  

VAN DE BESTUURSTAFEL 
September 2015 

Borden in de wijk 

 
Een ambtenaar  van de ge-

meente Renkum, afdeling 

Veiligheid en onze wijkagent 

Erik Boer zijn op ons verzoek  

naarstig aan het speuren  naar 

financiële middelen voor de 

aanschaf van WhatsApp wijk-

borden. 

 

Op dit moment is er geen 

budget beschikbaar. In het 

uiterste geval wordt er aan 

gedacht de huidige buurtpre-

ventieborden te voorzien van 

WhatsApp stikkers.  

 

De gemeente heeft op ons 

verzoek haar prioriteit bijge-

steld opdat op redelijke ter-

mijn de borden geïnstalleerd 

zouden kunnen worden. 

 

Het was voor de gemeente 

een verrassing dat Kievitsdel 

al zo veel personen heeft die 

aan het WhatsApp meldsys-

teem deelnemen. 

 

Emailadres: voorzitter@bvkievitsdel.nl 
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 VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg   

Bestuur BVK 

 Hr. H.E. de Noord- voorzitter     0317-319371 voorzitter@bvkievitsdel.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. K. Korsmit - bestuurslid      06-30725809 ken@korsmit.net 

 Mw. I. Zwanenburg- bestuurslid    06-52523640 ilse.zwanenburg@gmail.com 

 BVK contactpersoon Dorpsplatform    tijdelijk gestaakt 

 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 

Weet u het nog ? 

We zijn de zonnewende al lang gepasseerd, en 

dat wil zeggen dat we al heel snel naar Kerstmis 

koersen. Dit is geen nieuws voor u allen, maar 

een belangrijk onderdeel van uw Kievit editie 

bestaat uit de prijswinnende foto die door één 

van onze wijkbewoners is gemaakt. 

 

Indien u de moeite heeft genomen om dit te 

lezen, neem dan ook de moeite om uw fotobe-

standen te doorzoeken want daar moet de win-

nende foto zich bevinden. 

Stuur uw prent voor 16 november a.s., naar on-

ze secretaris en te zijnertijd. zal de gelukkige 

onze beroemde fles wijn aangeboden worden. 

 

Nu aan de slag, voordat het goede voornemen 

weer vergeten wordt. 

 

Succes 

 

Namens de redactiecommissie van de Kievit 

Kievit in een nieuw jasje 

Een signaal van één van onze 

leden werd opgevangen en 

met betrokkene werd gespro-

ken over of de Kievit qua opmaak en inhoud 

nog wel van deze tijd is. 

 

De Kievit werd in 1995 “geboren”en heeft 

sindsdien éénmaal een drastische gedaantewis-

seling ondergaan. Met een beperkt beschikbaar 

budget kon toen een zwart/wit versie van de 

Kievit worden gerealiseerd zoals die heden ten 

dage verschijnt. Wel is intussen een kleuren-

versie (alleen foto’s) van de Kievit op de BVK

-website beschikbaar. 

 

Een dergelijk signaal heeft de redactie aan het 

denken gezet. Geheel vrijblijvend werd een 

advies ingewonnen van een vormgever(ster) 

die ervaring heeft in de opmaak van nieuws-

brieven. Aan de hand van enkele voorbeelden 

van reeds uitgegeven Kieviten en een lijst van 

uitgangspunten, werd ondermeer met verschil-

lende firma’s besproken: een opmaakschema 

voor de rangschikking en indeling van teksten, 

koppen en illustraties. 

 
Het gevraagde advies werd inmiddels verkregen 

ondersteund door begeleidende offertes. De infor-

matie, die gebaseerd is op een A5 formaat van de 

Kievit, is inmiddels aan het bestuur van BVK  ter 

discussie en goedkeuring gestuurd. 

  PERSONALIA 

Nieuw lid 
* Hr/Mw. L.T.G. Willekens  

v.Aldenburglaan 11   Tel.: 06-10295851   Email.:lennart.willekens@gmail.com 

* Mw. C..A. Olsmeijer 

Fonteinallee 26    Tel.: 0317-313419   Email.: info@staldoorwerth.nl 
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 VAN DE GEMEENTE 

De TOMTOM voor Renkum 
De Renkumse Raad 

De Renkumse Raad heeft de touwtjes strak in han-

den tenminste aan de voorkant van de besluitvor-

ming. Daarnaast resteert loslaten, af en toe prik-

ken en het College controleren. Heeft Renkum nu 

de oplossing voor het democratisch gat bij de sa-

menwerkingsverbanden? 

 

Loslaten in verbondenheid. Zo heet de besturings- 

filosofie na een intensief traject met Raad, College 

en het ambtelijk apparaat in Renkum dat sinds een 

jaar wordt gehanteerd. 

 

Nieuwe kijk 

De basis voor het Renkumse model wordt gelegd 

in de Raad op initiatief van enkele raadsleden. De 

samenleving verandert en het oude bestuursmodel, 

de traditionele verticale besturing van de gemeen-

te, is niet meer van deze tijd. 

 

Routekaart Renkumse besturingsfilosofie 

Renkum wil meer verbinding (volgens een bepaal-

de route) zoeken met de horizontale netwerksa-

menleving. Er zijn drie hoofdroutes: 

 Verantwoordelijkheidsverschuiving meer 

naar de burger. 
 Vergroting van de bestuurskracht. 
 Versterking verbinding met de burger. 
 

Helemaal fout 

Eigenlijk is het, in Renkumse begrippen, trouwens 

helemaal fout om al meteen in gemeenschappe- 

lijke regelingen te denken. Volgens de burge-

meester: ”Eerst moet naar de inhoud worden 

gekeken, dan naar het proces en, vervolgens, in de 

laatste plaats naar de structuur”. 
 
Bestuurlijk Walhalla 

Het enthousiasme over de aanpak is groot volgens 

de initiatief nemende raadsleden en zij vinden dat 

de Raad nu meer in positieve zin betrokken is dan 

voorheen. “Je kunt je als Raad niet overal mee 

bemoeien en je moet vertrouwen in de ander heb-

ben”. Een bestuurlijk Walhalla is het natuurlijk 

nog niet in Renkum. “De basis ligt er nu, er is nog 

veel te leren”. Het op hoofdlijnen vaststellen van 

kaders en dan loslaten is en blijft moeilijk.  

 

Bestuurskracht vergroten op z’n Renkums 

Per fase is aangeduid wat de rolverdeling (input en 

output) van College en Raad kan zijn. Elke fase 

bestaat uit een 

aantal stappen. 

Er ligt een uit-

gewerkt proces

- en stappen-

plan voor inter 

gemeenschap-

pelijke samen-

werking ter tafel, en hiermede  is de werkwijze toe-

pasbaar voor elke vorm van samenwerking. 

 

Het stappenplan bestaat uit de volgende stappen: 

1. Verkenning. 

2. Intentie. 

3. Uitwerking. 

4. Realisatie. 

5. Uitvoering en monitoring. 

 

Een klein tipje van de sluier is opgelicht van wat er 

zoal achter de muren van het gemeentehuis gebeurt. 
Bron: tijdschrift  ‘Binnenlands bestuur’  24 juli 2015 , jaargang 36 

 

Punten de wijk Kievitsdel betreffende, be-

sproken met de gemeente  
1. Herstel voetpad noordzijde (boomwortels) van de 

Molenallee. 

 Gem.: BVK heeft lijst locaties bij gemeente inge-

 diend. en reminders gestuurd. Nog geen reactie. 

2. Aanleg voetpad Kabeljauwallee naar Fletcher 

hotel. 

 Gem.: geen prioriteit. 

3. Rioolputje  in tuin verstopt of loopt over. 

 Gem.: Servicepunt bellen  (026-3348111). 

4. Parkeren op groenstroken in de wijk. 

 Gem.: In APV staat duidelijk vermeld dat op 

 gemeente groen in bebouwde kom niet mag wor-

 den geparkeerd. 

5. Aanleg parkeerhaven t.h.v. v.Aldenburglaan per-

ceel 1 en 3. 

 Gem.: Geen middelen beschikbaar  Op ei-

 gen terrein parkeren. 

6. Kruispunt Rid.Robertlaan/v.Aldenburglaan  

 slecht overzicht vanwege heg noordzijde. 

 Gem.: prefereert dat bewoners onderling de zaak 

 regelen. 

7. Zwerfvuil schoolfietsroute Cardanusfietspad/ 

 Ridder Robertlaan. 

 Gem.: BVK contact met directie Doorweerd 

 College opnemen. Gem./politie: idem. 

8. Gedrag schoolfietsende jeugd. 

 Gem.: idem punt 7 en in gesprek met jeugd gaan. 

9. Snelheid bromfietsers Ridder Robertlaan/v.Alden

 burglaan en hoek Rid. Bernhardlaan/Fietsstraat. 

 Gem.: handhaven is maar kortstondig. Overwe-

 gen bromfietsers weren van schoolfietsroute. 

10. Conditie vd. Molenallee, maatregelen treffen. 

  Gem.: geen reactie tot dusver. 
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 PROVINCIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jachthaven Heveadorp (vervolg) 

Rijkswaterstaat heeft in de 3e week van juni 2015 de 

benodigde vergunningen verleend aan de heer Oscar 

Hollink van de stichting Heveahaven voor de aanleg 

van een kleine jachthaven die ruimte biedt aan 49 

schepen. 

De verleende vergunning voorziet in: 

 1) Het verlengen van de huidige passanten  

 hoofdsteiger en het aanleggen van ‘vinger’ 

 steigers die dwars op de hoofdsteiger komen te 

 liggen. 

 2) de plaatsing van een drijvend havenkantoor 

 en een opslagruimte. 

De initiatiefnemer Oscar Hollink verwacht de eerste 

boten in april 2016 . 

Er wordt nog gezocht naar iemand die als haven-

meester kan fungeren, het betreft een vrijwilligers- 

baan tegen onkostenvergoeding.  

 

Wespen tot in Groningen  
De nodige jaren in Oldenzaal woonachtig en ons 

buurmeisje heette Hanneke. Je vertrekt en Hanneke 

verdwijnt uit ons zicht. Maar dan tijdens de huidige 

zomer die vrij stabiel warm is, dan komen mens en 

dier elkaar in augustus tegen: de mens omdat hij zijn 

klamme huis ont-

vlucht, de wesp 

omdat hij op zoek 

moet naar suikers 

die de larven in zijn 

nest van eind juli 

niet meer produce-

ren, voeding om te 

kunnen vliegen. Het 

moge vreemd overkomen maar Hanneke en ik kwa-

men elkaar niet tegen, maar Hanneke verscheen plots 

weer in beeld via de media.   

Een herinnering aan enige jaren geleden opgelopen 

wespensteek met levensbedreigende gevolgen; en op 

dit moment wespen onder het dak en publicaties van 

Hanneke in 2 toonaangevende dagbladen over haar 

onderzoeken naar wespensteken, zetten mij derhalve 

aan het denken. 

 

 

 

 

 

 

 

Uitstaande punten 
Wateroverlast fietsstraat 

De provincie heeft in juli 2015 het probleem 

wateroverlast fietsstraat ter hoogte van de per-

celen Utrechtseweg 424 en 426 hopelijk naar 

behoren opgelost. 

Het probleem werd terdege onder deskundige 

leiding aangepakt. 

Het nodige graafwerk werd verricht en heeft 

erin geresulteerd dat voor voornoemde perce-

len een goot, een lijngoot en een kolk werd 

geïnstalleerd. 

 

Gras inzaaien berm fietsstraat 

Vanwege de bouwvak is het er niet meer van 

gekomen om gras in te zaaien in de berm langs 

fietsstraat Utrechtseweg 418 t/m 428. Dat zal 

na de bouwvak alsnog gaan gebeuren. 

 

Gras inzaaien berm tegenover percelen 

Utrechtseweg 430 en 432 
Ook het opknappen en inzaaien van de berm 

tegenover de percelen 430 en 432 moet wach-

ten tot na de bouwvak. Toezegging werd ver-

kregen dat het alsnog zal gaan gebeuren. 

 

Herplantplicht langs de N225 

In oktober 2015 zal aan de herplantplicht wor-

den voldaan langs de noordzijde N225 vanaf 

de A50 tot voorbij de stoplichten van de Kerk-

laan. Met ‘5-dorpen in het groen’ heeft de pro-

vincie overeengekomen dat het een mix wordt 

van eiken- en beukenbomen. 

 

Oprit Kasteelweg/N225 

De opzichter van de provincie is wederom met 

klem erop gewezen dat oprijden van de N225 

vanaf de Kasteelweg nog steeds gevaarlijke 

situaties oplevert. De wijkagent van Doorwerth 

en onze wijkagent zullen de respectievelijke 

verkeersdiensten van de provincie en de  poli-

tie met elkaar in contact brengen. Helaas is er 

al een moment geweest dat er zich binnen 24 

uur twee nogal ernstige ongelukken hebben 

voorgedaan. 

VAN DE LEDEN 
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VAN DE LEDEN vervolg 

Zo verlies je elkaar uit het oog, zo kom je weer 

met elkaar in contact (beeld) vanwege een opmer-

kelijk beter wespenjaar. 

 

Soms is een wespensteek  echt gevaarlijk: 

 10 tot 20% van de mensen reageert 

‘gevoelig’ op een steek van een wesp. 

 1 op de 100 mensen krijgt een ernstige al-

lergische reactie: b.v. een astma aanval, of 

een zwelling in de keel of zelfs een shock. 

 In de overige gevallen leidt een wespen-

steek hooguit tot weer een allergische reac-

tie.  

 Hanneke Oude Elberink gaat nu in haar 

 onderzoek na bij wie een allergische reactie 

 blijvend is, en wie dus behandeling nodig 

 heeft. Zij doet dit onderzoek in de hoeda-

 nigheid van allergoloog in het Universiteit 

 Medisch Centrum Groningen. 

 

Toch moeten we wel waardering voor de wespen 

hebben, immers het zijn “nuttige” dieren die dui-

zenden andere insecten opeten en resten van fruit 

opruimen. EP 
Bronnen: Gelderlander en NRC d.d. 18/8/2015 

 
 

 

 

 

Hotelketen Fletcher 
Per 1 augustus 2015 heeft de hotelketen Fletcher 

het Golden Tulip Hotel alhier overgenomen. De 

nieuwe eigenaar wil het 68e hotel meer toeganke-

lijk maken voor de inwoners van Doorwerth en 

omstreken.  

UIT DE WIJK 

Het is al goed te merken dat Fletcher het bewind 

voert, een vol terras en een volle eetzaal met 130 

gasten zijn geen uitzondering meer.  

 

Direct na 1 augustus begonnen de bekende Flet-

cher-acties te lopen en waren het merendeel van 

de tijd alle kamers geboekt. Fletcher is bekend 

om zijn goedkope voucher 1-2 nacht aanbiedin-

gen die zij middels hun 600.000 groot gastenbe-

stand aan de man trachten te brengen. 

 

Een contactpersoon heeft ons bevestigd dat alle 

afspraken met de BVK met betrekking tot het 

zwemmen blijven zoals zij zijn en de BVK spor-

ters blijven van harte welkom. 

 

 

 

 

 

Sloop Huize Mooiland 

 
Korte verslaggeving van de heer M. Lucas - Vilente 

 

Het geheel neemt helaas meer tijd in beslag dan 

wij van tevoren hadden verwacht. Dit heeft met 

name te maken met de vele onderzoeken die moe-

ten plaatsvinden. 

Het betreft hier voornamelijk bodemonderzoeken. 

Op het terrein is in het verleden veel vuil gestort. 

Daarnaast zijn er een aantal putten gevonden 

waar wellicht stookolie was opgeslagen. Om 

zorgvuldig te werk te gaan en bodemverontreini-

ging te voorkomen , zullen specialisten onderzoe-

ken of er op een bepaalde manier gesloopt moet 

worden. 

 

De onderzoeken zijn in de afrondende fase waar-

na de sloop zijn vervolg gaat krijgen. Door deze 

vertraging is de planning dat in december 2015 

het gebouw volledig is gesloopt.  ML 

UIT DE WIJK vervolg 
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 VERSLAGEN 

 Concert in de tuin! 

Op 5 juli organiseerden Harald en Marielle Rossing 

een tuinconcert bij hun huis. De weergoden waren 

ons goed gezind: waar de start van de Tour de Fran-

ce onder zware onweersbuien gebukt ging, moesten 

wij het slechts stellen met een pittige wind.  

 

Zangeres Johanneke Vogel, pia-

nist Charlie Bo Meijering en ac-

teur Pieter Jongsma zongen en 

speelden over de wind heen 

mooie liederen. Johannekes stem 

speelde met de emoties van de 

tekst, Charlies pianospel was 

daarmee een eenheid en de mu-

ziek greep de luisteraars van het 

begin tot het eind. Het program-

ma bestond uit liederen die niet 

dagelijks zijn te horen, gedurfde keuzes. 20e eeuws 

van Alban Berg, Hugo Vogel, Maurice Ravel, Ri-

chard Strauss en Nadia Boulanger, romantiek van 

Dvorak en een klassieke Mozart. Johanneke zong de 

muziek doorleefd. De musici en acteur hadden de 

liederen in een verhaallijn met elkaar verbonden. De 

mooie liederen over vogels en aangrijpende teksten 

over liefde kregen met het theater van Pieter een 

luchtige toon. Het concert werd afgesloten door een 

gezongen mijmering van Pieter. De wind hielp een 

handje om meer drama te geven. 

 

Na het concert werd een drankje geschonken door 

een medewerker van het naastgelegen hotel en kon-

den buurtgenoten en vrienden van Marielle en Ha-

rald met elkaar en met de musici napraten. Een tuin-

concert heeft altijd het onzekere van het weer van 

dat moment, dat maakt het spannend, maar als het 

meezit is muziek beluisteren in de natuur een zeer 

ontspannen ervaring. Wij hopen het volgend jaar 

weer te organiseren. 

HR 

5e BVK Zomeravond barbecue 
Op 7 augustus bezochten 107 

leden en 6 kinderen de prach-

tige rustiek gelegen tuin met 

zwembad van Bert en Mimi 

van der Veen die geschikt was 

gemaakt voor het  houden van 

de jaarlijkse barbecue. De 

organisatie was in handen van  

IJsbrand Tjepkema Ron 

Kluin, John Dreu, Marina van 

der Haak, Dieuwke Haak,  

Ken en Ilse Korsmit onder-

steund door familieleden Ed-

gar en Robert-Jan van Ron Kluin met aanhang 

Wendy en Nicky.  

 

Ken Korsmit opende de avond met een welkom. 

De spel- en 

huisregels wer-

den uitgelegd 

waarbij je glas, 

bord en bestek 

“heilig” werden 

verklaard en 

daarna was het 

een kwestie van 

vijf tot zeven 

maal aanvallen. Alles was keurig tot in de puntjes 

verzorgd en een ieder genoot dan ook van de dran-

ken en spijzen maar vooral ook van het voortreffe-

lijke weer. Onze “meteoroloog” John Dreu had 

tevoren gesteld dat het niet zou gaan regenen en 

dus werd er geen gebruik van tenten gemaakt. 

Tot slot had Ken veel waardering en woorden van 

dank met een stoffelijke geste voor de gastheer en 

zijn vrouw en allen die hadden meegewerkt aan de 

voorbereiding. 

 

De politie had desgevraagd toegezegd extra toe-

zicht op de wijk te zullen houden tijdens de barbe-

cue, want je weet maar nooit met al die verlaten 

woningen. 


