
 

    
 

 
Website: www.dorpsraadooij.nl             KvK 40125441 
Secretariaat: Schokkencamp 4, 6905 CN Zevenaar     Rabo 14.18.42.288  
T: 0316 331762       E: hwbreijmer@hetnet.nl  Giro 894938 

  

 

 

Presentatie van het boekwerk “Dorpsvisie Ooy”  

 

Beste Ooyenaren, 

Met trots nodigt Dorpsraad Ooij u uit voor de presentatie van het boek “Dorpsvisie Ooy”. 

Waar:  verenigingsgebouw E.M.M., Slenterweg 2 te Ooy. 

Wanneer: dinsdag 26 oktober om 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur). 

Medewerking aan deze avond wordt verleend door de cabaretier Mars Teunissen. 

Het 1
e
 exemplaar van dit boek zal overhandigd worden aan burgermeester De Ruiter. 

Voor de leden van de Dorpsraad Ooij ligt die avond een gratis exemplaar “Dorpsvisie Ooy” klaar. Niet 

leden die deze avond lid worden (lidmaatschap €7,50) krijgen ook een gratis exemplaar. Losse 

exemplaren zijn te koop voor €7,50. 

Wij hopen u allen op deze avond te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Dorpsraad Ooij 

 

 

Belang van de Vereniging Dorpsraad Ooij 

De presentatie van het boekwerk ”Dorpsvisie Ooy” is een goede gelegenheid om de belangrijkheid van de 

dorpsraad eens uitgebreid aan de orde te stellen. De vereniging is opgericht met onder andere als doel de 

leefbaarheid in het buurtschap Ooy te bevorderen. Zij is daar tot nu toe goed in geslaagd. 

Het Ooyse veld is een welkome passende aanvulling van het buurtschap Ooy, zonder aantasting van het 

dorpseigene. Het is een mooi buitenwoongebied, een overgangsgebied tussen stad en Rijnstrangen 

(uitloopgebied voor de stad Zevenaar), een buffergebied voor flora en fauna en een verbindingsgebied 

inzake Natura 2000. 

Tijdens de aanleg van de Betuwelijn heeft de dorpsraad ook als belangenbehartiger gefungeerd. Goede 

inpassing in het landschap, inperken van nadelige milieueffecten en voorkomen van verkeershindernissen 

waren toen belangrijke onderwerpen. Samen met anderen, waaronder de gemeente Zevenaar, heeft de 

dorpsraad conform haar opdracht de leefbaarheid in het dorp Ooy bewaakt en bevorderd.  

In samenspraak met andere bewonersgroepen uit de gemeente Zevenaar en Duiven, de Stichting 

ArgusA15, Dorpsraad Babberich, Dorpsraad Loo, Bewonersoverleg Groessen en Strijdbaar Angeren, 

neemt de dorpsraad deel aan de besprekingen rondom de A15. Dit vergt veel tijd, overleg, geduld en 

vastberaden doorgaan.  

Als rechtspersoon, statutair “Vereniging Dorpsraad Ooij”, heeft zij als gesprekspartner in deze al haar 

“zienswijze“ ingediend en zal, in afwachting van het officiële MER- rapport, van haar rechten gebruik 

maken. Dit houdt onder andere in het deelnemen aan hoorzittingen, waar nodig bezwaarschriften 

indienen (eventueel tot aan de Raad van State) en de belangen van Ooy helpen verdedigen. 

N i e u w s b r i e f   Dorpsraad Ooij 

Jaargang 15 – oktober 2010     
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In de doelstelling staat “rekeninghoudend met de wensen van de inwoners”. Bij het opstellen van de 

dorpsvisie is gebruik gemaakt van een uitgebreid onderzoek. De resultaten van de enquête zijn verwerkt 

in de dorpsvisie. Het eigenlijke werk volgt nu. Wat het hoogst heeft gescoord zal de meeste aandacht 

vragen en er zal een modus gevonden moeten worden om in goede samenspraak/samenwerking met de 

gemeente en/of inwoners wensen te realiseren. De dorpsraad vervult daarbij dan de rol van tussen-

persoon. Allereerst zal de dorpsraad trachten de burgerparticipatie, samenspraak en samenwerking met 

de gemeente in een convenant duidelijk vorm te geven. Basis daarvoor is “Stappen naar een 

veranderende toekomst“, een uitgave van de Gemeente Zevenaar. Wij wensen elkaar bij dit proces veel 

succes. 

 

Nieuws uit de Dorpsraad 

1. Het bestuur van de dorpsraad heeft alle politieke partijen apart uitgenodigd om met hen de resultaten 

van de gehouden enquête door te spreken, de vormgeving aan een goede moderne vorm van burger-

participatie en de knelpunten in het buurtschap Ooy 

2. Dorpsraad Ooij heeft gesproken met de directie van de basisschool St. Martinus en met wethouder de 

heer H. Staring. In deze gesprekken is beloofd, dat goed basisonderwijs tijdens de nieuwbouwperiode 

aan de kinderen van de St. Martinusschool gewaarborgd is in de nieuwe basisschool op Groot 

Holthuizen en het vervoer correct, in goede samenspraak met de ouders, zal worden geregeld. Wat 

betreft de buitenschoolse opvang volgt nog nader overleg. De bouwperiode is ongeveer een jaar 

(februari 2011 t/m februari 2012). 

3. De dorpsraad heeft overleg gepleegd over de herinrichting van het Breulygebied met wethouder 

mevrouw A. van Norel en twee ambtenaren. 

De dorpsraad heeft nogmaals benadrukt dat: vrije toegang gewaarborgd moet zijn; zwemmen op eigen 

risico mogelijk moet zijn, inclusief bewaking van de waterkwaliteit en brede aflopende toegang tot het 

water; een speeltuin/bos zeer wenselijk is; het gebruik beperkt moet blijven tot niet verstorende dag-

recreatie, o.a. zwemmen, vissen, picknicken, wandelen, zonnen; de inrichting hufterproof moet zijn, 

o.a. een greppel over de gehele lengte langs de Breulylaan, ter voorkoming van “racen” op het gras-

veld; regelgeving, beheer, toezicht en handhaving goed geregeld moeten worden; beperkte, passende, 

kleine niet storende daghoreca mogelijk moet zijn; gezorgd dient te worden voor basisvoorzieningen 

zoals openbaar toilet, dat er gemaaid en gesnoeid dient te worden en dat er voldoende vuilnisbakken 

aanwezig dienen te zijn. 

4. Een aantal mensen heeft de koppen bij elkaar gestoken en een nieuwe werkgroep “Landschap Oké” 

gevormd om onderhoud te gaan plegen aan wat kleine landschappelijke elementen. In Ooy en Oud 

Zevenaar hebben we nog veel en mooie natuur. Daar kunnen we van genieten, maar we kunnen meer. 

 Het doel is om een aantal plekjes geschikter te maken voor bijvoorbeeld amfibieën, maar ook hier en 

daar de ruigte te maaien, zodat er een andere biotoop kan ontstaan. Te denken valt aan bloemrijk 

grasland, het maaisel wordt hierbij niet afgevoerd maar op hopen gezet. 

 Dit trekt dan weer veel dieren aan, denk hierbij aan ringslangen (vorig jaar een volwassen vrouwtje 

gezien in de Grote Gelderse Waard), wezels, muizen, bunzings en egels. Vaak is er wel geld voor aanleg 

en groot onderhoud, maar tussendoor gebeurt er weinig en dat is soms toch jammer. Er is al overleg 

met betrokken instanties geweest, zodat we deze instanties niet voor de voeten lopen, maar inspelen 

op de gewenste situatie. In overleg met de werkgroep M’OOY Oud Zevenaar hebben de oprichters een 

aantal projecten benoemd en willen daar het komende jaar mee aan de slag. De bedoeling is daar per 

maand een dag, ochtend of middag aan te besteden.  

 Werkgroep “Landschap Oké” zoekt nog liefhebbers die hen willen ondersteunen en die het leuk vinden 

om in de natuur te werken en zo de natuur een beetje te helpen. Voor gereedschap wordt gezorgd. 

 Belangstellenden kunnen zich melden via f2hputmans@hetnet.nl, via 0316 525111 of gewoon aan het 

adres Waardsmanscamp 11 in Ooy. 


