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Wordt er op 15 oktober bij u 
ingebroken?  

 

Landelijk, maar ook in onze gemeente laten de inbraakcijfers een stijging zien. U kunt zelf 
door enkele voorzorgsmaatregelen te treffen de kans op inbraak in uw woning verkleinen. 

Dorpsraad Ooij en de Gemeente Zevenaar organiseren een voorlichtingsavond waar u 
praktische tips krijgt waarmee u zelf de kans op inbraak in uw woning kunt verkleinen. 

Op deze voorlichtingsavond geeft Evert Jansen een presentatie over woonhuisbeveiliging. 
Evert Jansen was vroeger inbreker. Nu is hij actief als voorlichter voor de Stichting Veiligheid 
& Preventie. Evert zal proberen in te breken in diverse woningen in ons buurtschap en maakt 
foto's van zijn ervaringen. 

Het doel is om u aan het denken te zetten over de beveiliging van uw woning. De ex-inbreker 
geeft u verder tips waarmee u de beveiliging van uw huis op orde kunt brengen of kunt 
verbeteren.  Onze wijkagent Ruud de Raat is vanzelfsprekend op de hoogte! 

 
 

 

De bijeenkomst 15 oktober a.s. vindt plaats in 
Zalencentrum Staring, Grietakkers 3 in Zevenaar 
De inloop is vanaf 19.30 uur     Start 20.00 uur 

Welkom, de koffie staat klaar! 
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Tijdens de ALV van 2014 heeft onze wijkagent aangegeven dat klachten en meldingen van 
overlast centraal kunnen worden gedeponeerd bij de gemeente Zevenaar.  

Hij heeft toen ook dringend geadviseerd om dit te doen. Hoe meer klachten, des te vlugger 
zal de gemeente actie ondernemen, zei hij toen letterlijk. 

Op de volgende manier kun je klachten en meldingen bij de gemeente neerleggen: 

Telefonisch bij het telefoonnummer 0316  595555 
Per email bij e-mailadres SenM@zevenaar.nl 
Via de gemeente website  www.zevenaar.nl 

Op de homepage staat een kopje “Digitale Balie” met daaronder als eerste item “Een klacht 
of melding doorgeven”. 

Je krijgt dan een formulier waar je alle gegevens kunt invullen. Binnen één werkdag heb je 
antwoord. 

 
Gebiedsagenda De Breuly en Panovenpark 

15 September jl. is in het gebouw van de Sterrenwacht de gebiedsagenda gepresenteerd, 
waarin missie, identiteit, visie en uitgangspunten voor dit gebied uitvoerig zijn beschreven. 
Gemeente Zevenaar beoogt De Breuly- en Panovenpark te ontwikkelen tot een openbaar 
toegankelijke verblijfslocatie met een natuurlijke inrichting.  

Uit de verkenning, uitgevoerd door Plattelandshuis Achterhoek en Liemers, komt duidelijk 
naar voren dat het de wens is van de Gemeente, de gebiedspartijen en de bewoners om het 
landschappelijke karakter en de unieke eigenheid van het gebied te behouden.  

In de afgelopen periode zijn deze kenmerken nader gedefinieerd en in kaart gebracht. Deze 
gebiedseigenheid vormt de basis voor alle ontwikkelingen in het gebied die kleinschalig en 
multifunctioneel dienen te zijn. 

Concrete projecten (zie hieronder) van de gebiedspartijen worden hieraan getoetst. 

Natuur en milieu educatie  (NME) 

verzorgt samen met de sterrenwacht 
Corona Borealus lessen over sterren, 
seizoenen, de zon en de maan. Het project 
start met een pilot op de Martinus school 
in Oud-Zevenaar waarna de lessen ook 
voor andere scholen in de Liemers 
beschikbaar  zullen zijn. Verder maakt  de 
NME gebruik van het gebied voor de nu al 
reguliere lessen over de natuur en het 
landschap. 

Sterrenwacht Corona Borealus 

gaat rondom de Breuly een planetenpad 
realiseren die ons een idee geeft van de 
afstanden binnen ons zonnestelsel.  Elke 
paal van duurzaam accoya hout heeft een 
QR code met meer informatie over de 
betreffende planeet. Een Zonnewijzer 
geeft de bezoeker de mogelijkheid om 
overdag het gehele jaar door bij de tijd te 
zijn. Sta je op de juiste plaats, dan geeft je 
eigen schaduw de tijd aan. 

Leefklimaat Zevenaar 

realiseert de Breuly Kikker of wel de “holle bolle kikker”, omdat  het zwerfafval voor iedere 
bezoeker een ergernis. Deze kikker wordt ontwikkelt door de TU Eindhoven met subsidie van  
“Houdt Nederland Schoon” en Leefklimaat Nederland. De kikker, symbool van de Breuly, 
moet de bezoekers uitnodigen hun afval op te ruimen: een bedankende afvalbak. 

mailto:SenM@zevenaar.nl
http://www.zevenaar.nl/
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Hengelsportvereniging De Breuly 

gaat het pad tussen de zuidelijke kleigaten , dat over een spoordijk loopt waar ooit treintjes 
met klei hebben gereden, onderhanden nemen. 
Dit pad zal beter toegankelijk gemaakt worden door groen weg te halen en het pad te 
verbreden. Daarnaast wil de hengelsport vereniging ook de vissteigers herstellen en 
toegankelijk maken. 

N
ieuw

sbrief Dorpsraad O
oij     septem

ber 2014 

Sport en spel 

De ruimte in het gebied nodigt uit om in een natuurlijke omgeving inspanning en 
ontspanning te combineren. Ook hiervoor wordt een ruimte ingericht (cross run) met een 
oefen rek; deze is duurzaam, onderhoudsvriendelijk en voor jong en oud inzetbaar. 

Werkgroep Oké, Hengelsport vereniging en Leefklimaat Zevenaar 

Deze mensen hebben tussen het wandelpad rondom de Breuly een meidoornhaag geplant 
om de honden overlast voor agrariërs te beperken 

Gemeente Zevenaar 

De gemeente maakt het Panovenpark meer zichtbaar en beleefbaar door bij de entree aan 
de noordzijde beplanting weg te halen. Er zullen zones aangebracht worden voor o.a. speel- 

plek honden, sport & spel en het houden van evenementen zoals het Breulyfeest en 
Doedorp. 

Vrienden van De Breuly 

Om de continuïteit van het Breuly- en Panovenpark te waarborgen wordt gestreefd naar de 
oprichting van een entiteit die de inrichting beheert en onderhoudt. Deze ”Vrienden van De 
Breuly” draagt tevens zorg voor verdere ontwikkeling van het gebied. 

Ideeën op langere termijn 

Nog niet alle ideeën kunnen op korte termijn gerealiseerd worden, het gaat om de volgende 
zaken:  
• Toilet voorziening van de sterrenwacht gecombineerd met kleinschalige horeca. 
• Natuurlijke verbinding met Tichelkamp. 
• Aanleg kinder(water) speelplaats. 
• Kleinschalig horeca punt aan het water. 
• Verkenning afsluiting Breulylaan ter hoogte van de sterrenwacht. 
• Zichtlijn Buitengoed De Panoven en zandstrand van zwemplas De Breuly. 

De rol van de Dorpsraad is een vrij algemene omdat we niet specifiek een plan onderdeel 
vertegenwoordigen. In een later stadium zullen we  waarschijnlijk deel gaan uitmaken van de 
Vrienden van De Breuly maar hoe en wat is nog niet precies te zeggen. Studenten van de 
Hoge school  Saxion gaan eerst onderzoeken en adviseren betreffende de oprichting van een 
stichting of iets dergelijks. 

Deelnemende partijen aan deze gebiedsagenda waren: 

Sterrenwacht, NME, Werkgroep Oké, Leefklimaat 
Zevenaar, Hengelsport vereniging, Functional Fitness, 
Gemeente Zevenaar en Dorpsraad Ooij.  

Het proces werd begeleid door Saskia Croes en Miriam 
van Meeteren. 
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Momenteel wordt het Ontwerp-Tracébesluit uitgewerkt, dat naar verwachting eind 2014 / 
begin 2015 gereed is. Dan is het ook mogelijk om een zienswijze in te dienen. 
In het Ontwerp-Tracébesluit 
staan de precieze ligging en 
inpassing van het tracé. 
Daarnaast worden in het 
document de meer gedetail-
leerde effecten van het tracé 
voor mens en milieu 
zichtbaar. 
Voor de aanleg en verbreding 
van de weg moeten helaas 
ook woningen wijken. Ook 
moeten gronden worden 
aangekocht, de eerste huizen 
en gronden zijn al 
aangekocht. 
De werkzaamheden voor het 
aanleggen starten in 2016 en 
de planning is om de weg in 
2019 in gebruik te nemen. 

 

 
Bakhuisje 
Ruim een jaar geleden werd het gerestaureerde bakhuisje feestelijk geopend en in gebruik 
genomen. Sindsdien is er elke eerste zaterdag van de maand brood gebakken, namelijk de 
overheerlijke Ooijse bol. 

Met speciale gelegenheden, zoals open monumenten dag wordt er ook gebakken. Soms 2x 
op een dag als de vraag groot is, soms wordt er met de restwarmte nog appeltaart 
gebakken. 

Kom gerust eens kijken en proeven. Dit bakken wordt verzorgd door Jan Godschalk en Ton 
de Lorijn. Het meel en alle andere ingrediënten worden belangeloos beschikbaar gesteld 
door bakkerij Godschalk uit Zevenaar. Een mooi gebaar dat best op waarde geschat mag 
worden. 

Hartelijk dank hiervoor! 

 
Lid worden van Dorpsraad Ooij? 

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van het buurtschap Ooy met 
instandhouding van haar bijzondere karakter, met inachtneming van de wensen van haar 
bewoners. Op onze website: www.dorpsraadooij.nl vindt u hierover verder informatie. 

Het lidmaatschap bedraagt € 7,50 per jaar. 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan de secretaris van de dorpsraad, Francisca 
Aaldering:  secretaris@dorpsraadooij.nl 

 

http://www.dorpsraadooij.nl/
mailto:secretaris@dorpsraadooij.nl

