
 Terugblik van de voorzitter 

Woningbouw en vergrijzing 
Herinnert u zich de leus ”Geen gezeik 
Ooy vol tot aan de dijk” nog, toen 
massale woningbouw zich aankondigde? 
We zijn nog steeds dankbaar dat de 
toenmalige actiegroep ”Ooy mot blieve” 
zich met succes hiertegen heeft verzet.  
Of kent u “Leefbaar Ooy” nog? Zij 
stelden zich als doel om voor de jonge 
mensen woningen te bouwen om zo de 
vergrijzing en de leegloop bij de 
verenigingen tegen te gaan. 

De geboorte van de dorpsraad 
De komst van de Betuwelijn dreigde Ooy 
te isoleren Er werd gelukkig voor een 
tunnel met rondweg gekozen, maar er 
moesten wel vele tientallen woningen 
verdwijnen, hele straten verdwenen of 
werden afgesloten. Tussen deze enorme 
krachten-velden zag ”Dorpsraad Ooij” 15 
jaar geleden het levenslicht. Het 
toenmalige bestuur kreeg als opdracht 
mee de leefbaarheid in Ooy in stand te 
houden en te bevorderen; maar waar en 
hoe begin je in zo’n geval? Aanvankelijk 
met steun van de politieke partij 
“Landelijk Zevenaar”, maar later politiek 
ongebonden.  Dát blijkt tot op de dag 
van vandaag de beste strategie te zijn. 

Het Ooyse veld 
Een compromis tussen “Ooy mot blieve” en 
“Leefbaar Ooy”, voor het gefaseerd bouwen van 
maximaal 200 woningen voor de Ooyse inwoners. 
Het “Ooyse veld” werd geboren en we hebben 
toen met steun van alle verenigingen (infooy) de 
nieuwe wijk middels een “Ooyse dag” betrokken 
bij de plaatselijke activiteiten en kennis laten 
maken met de bewoners, hun verenigingen, 
tradities en gebruiken. Trots kunnen we 
vermelden dat vele inwoners van het Ooyse veld 
lid zijn en/of zich inzetten voor de diverse 
verenigingen.  

De Betuwelijn 
Inmiddels was de aanleg van de Betuweroute niet 
meer tegen te houden; het enige wat we nog 
konden doen was pleiten voor een zo gunstig 
mogelijke inpassing en beperking van de overlast 
(heien van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat, de 
veel te hoge fietsbrug). Zoals door de dorpsraad al 
eerder aangegeven was een andere manier van 
bouwen een betere optie en aldus  geschiedde. De 
dorpsraad heeft een gelijkvloerse kruising ter 
hoogte van de Wip-Inn af kunnen dwingen! 
Nu, jaren later, is de situatie nog niet optimaal; de 
twee spoorwegovergangen Molenstraat Heilige 
Huisjes en Zuiderlaan Kerkstraat vormen nog 
steeds een bron van ergernis. Gemeente en 
ProRail zeggen er alles aan te doen om de overlast 
te beperken….?!…… 



Waar we ons ook voor hebben ingespannen is het 
optimaliseren van de veiligheid op de Betuwe-route. Toen de 
begroting voor de aanleg ruim werd overschreden was men 
van plan te bezuinigen op de toegezegde extra veiligheid. Ons 
krachtig verzet leverde de reactie dat we 10x eerder de 
hoofdprijs in de staatsloterij zouden winnen dan dat er op dit 
traject een ongeluk zou gebeuren. Ook hier weten we 
inmiddels beter, al wordt nu de schuld afgewenteld op 
“koperdieven”.………?!... 

De rondweg veilig oversteken 
De veiligheid van onze schooljeugd staat bij ons hoog op de 
lijst. We hebben met succes gestreden voor een veiligere 
fietsverbinding tussen Zuider-laan en Oud-Zevenaarseweg. Nu 
nog een bevei-ligde voetgangersoversteekplaats over de 
rondweg ter hoogte van de Zuiderlaan! 

Leuke feiten en ontwikkelingen 
Natuurlijk zijn er ook leuke dingen te melden zoals de film die 
we hebben laten maken ter gelegenheid van ons 5 jarig 
bestaan in 2001. En niet te vergeten de prestigieuze 
“Toetenburgprijs” die wij in 2002 mochten ontvangen.  

Dorpsvisie Ooy 
Voor de naaste en verdere toekomst hebben we volop plannen 
en wensen. We hebben in oktober 2010 onze Dorpsvisie Ooy 
gepresenteerd. Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen 
zijn de werkgroepen al begonnen met het uitvoeren van de 
plannen. 

Contacten met de gemeente 
Tijdens de eerste jaren van ons bestaan waren de contacten 
met de gemeente moeilijk door wederzijds wantrouwen, soms 
zelfs vijandig. 

Tact verloren we wel eens uit het oog door onze onervarenheid, 
betrokkenheid en strijdbaarheid voor onze leefomgeving. Gelukkig 
is het met de komst van de wijkcoördinatoren verbeterd en kunnen 
we nu zeggen dat de contacten met het gemeente(bestuur) goed 
zijn. Onze onlangs gepresenteerde dorpsvisie is door de gemeente 
zelfs enthousiast ontvangen en de eerste afspraken zijn gemaakt 
om de eerste plannen (Breuly) uit te voeren. 

Dank 
Het doet ons goed te zien dat veel mensen ons werk waarderen en 
meehelpen om de leefbaarheid van ons buurtschap waar en 
wanneer mogelijk te verbeteren. Daarom spreken we de wens uit 
dat nog meer mensen zich geroepen voelen om daadwerkelijk de 
handen uit de mouwen te steken en een bestuursfunctie in te 
willen vullen voor een gemeenschap die zo springlevend en vol 
ambitie is. Na 15 jaar voorzitterschap wordt het tijd om het stokje 
(hamer) over te dragen; niet omdat deze voorzitter geen ambitie of 
motivatie meer heeft, maar in het belang van de vereniging en dus 
Ooyse gemeenschap. Nieuwe mensen, met een nieuwe (andere) 
zienswijze en aanpak zal de vereniging ten goede komen. 

15 jaar Dorpsraad Ooij: we zijn als bestuur dankbaar voor het 
vertrouwen dat we van onze leden en inwoners mochten 
ontvangen. We zijn trots op wat we met zijn allen hebben bereikt 
en kijken vol vertrouwen naar de ongetwijfeld zonnige toekomst 
van Ooy, “parel” van de gemeente Zevenaar. 

 

Hartelijke groet,  
Joop Bolder 



OPROEP! 

Jaarlijkse Schoonmaakdag: 
 

Wanneer: Zaterdag 19 maart 2011 

Waar:  Start plein Schutstal 

Tijd:   09.00 –12.00 uur 
 
Stichting Werkgroep Leefklimaat Zevenaar 
organiseert dit jaar een schoonmaakweek van 
zondag 13 t/m zaterdag 19 maart. Het betreft 
een grote zwerfvuilactie met ondersteuning 
van o.a. de gemeente Zevenaar, diverse 
basisscholen, verenigingen, wijkteams, 
politieke partijen en Dorpsraad Ooij.  
 
Het bestuur van de dorpsraad roept de 
inwoners van Ooy op om zaterdag 19 maart 
deel te nemen aan deze zwerfvuilactie. 
Vuilniszakken, handschoenen, opraapknijpers 
worden ter plekke uitgereikt, evenals in 
overleg de plek aangegeven wordt waar 
opgeruimd gaat worden. Voor koffie, thee en 
versnapering wordt gezorgd.  
 
Aanmelden:  
Telefonisch of per e-mail bij de 
secretaris Dorpsraad Ooij.  

Graag vóór 16 maart 
opgeven. 
 

Stand van zaken A15 
 
Formeel is het stil rond de A15. De MER heeft vertraging opgelopen en daar is 
het wachten op. Informeel rommelt het echter wel en met de verkiezingen in 
zicht worden er door allerlei overheden uitspraken gedaan over de doortrekking 
van de A15. 
Duidelijk is in ieder geval geworden dat het beschikbare budget, zelfs voor de 
simpelste versie, niet toereikend is. De rijksoverheid moet bijspringen of de 
provincie moet meer van zijn NUON-gelden aanspreken. Het zou twee dingen 
kunnen betekenen: 

 De doortrekking loopt vertraging op omdat het geld er vooralsnog niet is 

 De doortrekking gaat door, maar de gewenste en beloofde inpassing moet 
soberder. 

 
Dat laatste is slecht nieuws en ook niet acceptabel. Vele politici, tot in Den Haag, 
laten nu al weten dat een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal niet nodig is. 
Daarnaast moet er gevreesd worden voor een slechte inpassing in het 
landschap. De in de gebiedsvisie Duiven Zevenaar toentertijd genoemde “harde 
voorwaarden” lijken allengs zachter te gaan worden. 
 
Dorpsraad Ooij participeert in het overleg met de bewoners-groepen (Argus 
A15, Dorpsraad Loo, Dorpsraad Babberich, Bewonersoverleg Groessen, Leefbaar 
Angeren). Dit overleg heeft eind december 2010 wederom een brief naar 
minister Schultz van Haegen van verkeer gestuurd, waarin het ongenoegen over 
de zogenaamde burgerparticipatie wordt belicht. Economische argumenten 
lijken te prevaleren boven leefbaarheid.  Brief en antwoord lezen? Zie  
www.dorpsraadooij.nl . 
 
We houden een vinger aan de pols en zijn benieuwd of de 
statenverkiezing nog van invloed is op de politieke 
besluitvorming rond de A15.  
Wordt vervolgd. 

http://www.dorpsraadooij.nl/
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Besprekingen Dorpsraad Ooij met 
de Gemeente Zevenaar 

Wijkcoördinatie, de heer H. Freriks 
1. Speeltoestellen/speelterreinen: De 

gemeente heeft hiervoor een 
jaarbudget, dat planmatig wordt 
besteed aan onderhoud, vervanging 
en verwijdering. Bij nieuwbouw is een 
extra budget beschikbaar, dat volgens 
het bestek wordt besteed. 
Bereikbaarheid is in principe voor 
kinderen boven de 5 jaar gesteld op 
200 meter. 

2. Voortgang inrichting en beheer Breuly 
terrein: Diverse nota’s zijn door de 
dorpsraad uitgebracht aan de 
gemeente en het is wachten op de 
uitvoering van het een en ander.  

3. Financiën: De dorpsraad ontvangt 
€450 voor vergaderkosten, €776 voor 
evenementen - dat wordt de Ooyse 
dag in september/oktober. Daarnaast 
zijn zes buurtactiefcheques van €150 
beschikbaar (zie de spelregels elders 
in deze nieuwsbrief). 

4. Nationale schoonmaakdag is op 19 
maart aanstaande (zie oproep in deze 
nieuwsbrief). 

5. Opvang jeugdigen: Hangplekken 
functioneren slecht. Creëer 
functionele, permanente, centrale, 
aangename plekken waar iets te doen 
valt onder vertrouwde leiding. 

6. Voortgang en uitwerking van de Dorpsvisie Ooy (zie verder in deze nieuwsbrief): O.a. de 
structuurvisie en het nieuwe bestemmingsplan dat januari 2013 klaar moet zijn. 

 

De heer wethouder H. Staring over het basisonderwijs 
De dorpsraad staat voor de leefbaarheid van het buurtschap en daar hoort ook de school bij. De 
wethouder heeft ons verzekerd dat wij over de daadwerkelijke nieuwbouw van de St. 
Martinusschool geen zorgen hoeven te maken, dat het vervoer tijdens de bouwperiode goed 
geregeld zal zijn en dat de herinrichting onbelemmerd zal plaatsvinden. Hierover is door de 
dorpsraad ook met de directrice van de basisschool gesproken. 

 

Mevrouw wethouder A. van Norel, de heer W. Geurts (afd. Ontwikkeling) en enkele ambtenaren  
Inrichting en beheer van het Breuly terrein. Het terrein zal “hufterproof” moeten worden 
ingericht met natuurlijke hindernissen als greppels, struiken, paalafscheidingen, voldoende 
vuilnisbakken. Er zal tevens worden voorzien in de basisbehoeften zoals een openbaar toilet ter 
voorkoming van struikbevuiling, waterkeuring voor vrij zwemmen, parkeerplaatsen, 
fietsenstalling, een bereikbare aflopende brede waterkant, een grasmat ten behoeve van het 
zonnebaden en goed onderhouden bomen, struiken en paden. Voor de dagrecreanten is een 
beperkte daghoreca gewenst. Voorts heeft de dorpsraad gepleit voor een speeltuin met 
toestellen van natuurlijke materialen, ingericht en onderhouden door belanghebbenden, zijnde 
ouders van kinderen, eventueel te verenigen in een “Stichting Speeltuin De Breuly” . 
 
Wat betreft het beheer moet duidelijk zijn wat de rechten en de plichten zijn van de betrokkenen: 
de hengelsporters, de dagrecreanten, de horecaondernemer, de sterrenwacht, en van welk 
terrein zij hoe en hoelang gebruik mogen maken. Zij dienen mede met het beheer te worden 
belast. Wat betreft het algemeen toezicht heeft de dorpsraad voorgesteld in de maanden mei t/m 
september bijvoorbeeld vrijwilligers in te zetten met een eigen tijdelijk onderkomen ter plekke. 
 
De nieuwe structuurvisie en het nieuwe bestemmingsplan is onderwerp van gesprek tussen de 
werkgroep Ruimtelijke Ordening en de gemeente. In maart gaan de leden van de werkgroep en 



een aantal medewerkers van de gemeente 
in genoemd kader een fietstocht door Ooy 
maken, via een van te voren uitgezette 
route om te kunnen wijzen op de vele 
kansen voor de toekomst. 
 
Met politieke partijen over o.a. 
burgerparticipatie 
Geconstateerd is dat de inhoud van het 
gemeenteboekje “Stappen naar een 
veranderende toekomst” bij velen niet 
bekend is. De rol van de burger kan zijn in 
volgorde  van  belangrijkheid: 1.  
toehoorder  2.   geraadpleegde  3. 
adviseur 4.  Samen-werkingspartner en 5.  
meebeslisser. Er valt voor zowel de 
gemeente en de dorpsraad nog veel werk 
te verzetten om de burger en/of haar 
vertegenwoordigers een volwaardige plek 
te geven. We zijn al op de goede weg! 

Presentatie Dorpsvisie Ooy 
Op 26 oktober was het zover, Dorpsvisie Ooy werd gepresenteerd aan de 
Ooyse bewoners en de Zevenaarse politiek. Vele uren werk van de 
werkgroepleden hebben geresulteerd in een mooi boekwerk, waarvoor 
wijkcoördinatie Zevenaar het drukwerk heeft verzorgd. Het bestuur is al 
deze mensen dan ook veel dank verschuldigd. 
De avond werd geleid door Marsz Teunissen, die op zijn geheel eigen wijze 
het programma aan elkaar praatte. 
 
De wens om een dorpsvisie te schrijven bestond al langere tijd bij de dorpsraad. Door de nieuwe 
wet ruimtelijk ordening is dit proces versneld. Gemeente Zevenaar moet een structuurvisie 
maken. Dit is hét richtinggevende document waarin voor overheden, maatschappelijke 
organisaties, private partijen en burgers duidelijk wordt welk ruimtelijk beleid de gemeente 
nastreeft. Deze dorpsvisie geeft input voor de structuurvisie en de uiteindelijk nieuw op te stellen 
bestemmingsplannen. Het levert op deze wijze een belangrijke bijdrage aan de toekomst van Ooy. 
 

 
 
Met gepaste trots werd het eerste exemplaar van Dorpsvisie Ooy dan ook door Joop Bolder, 
voorzitter van Dorpsraad Ooij, aangeboden aan burgemeester Jan de Ruiter.



Alle leden van de dorpsraad hebben ondertussen een exemplaar van Dorpsvisie Ooy ontvangen, nieuwe 
leden ontvangen Dorpsvisie Ooy als welkomstgeschenk. 
De avond werd afgesloten met een conference van Marsz Teunissen. 
Het bestuur van Dorpsraad Ooij kijkt terug op een mooie avond. 

 

Voortgang Dorpsvisie Ooy 
Er is besloten om met vier werkgroepen verder te gaan: 
 
Werkgroep Contactpersonen 
1. Ruimtelijke Ordening Henk Reijmer/Steff Lemm 
2. Gemeenschapszin Joop Bolder/Harrie Staring 
3. Veiligheid en Verkeer Jos Meijer/Edwin Burgers 
4. Natuur, Landschap Milieu, Miriam van Rennes/ 
 Historie en voorzieningen Francisca Aaldering 

Deze werkgroepen gaan o.a. aan de slag met de volgende onderwerpen:  
Groep 1. Structuurvisie en bestemmingsplan buitengebied. Al ingediend zijn “Nota en beheerplan 

Breuly Panovenpark”. In maart 2011 vindt er een fietstocht door Ooy met de afdeling 
Ontwikkeling van de Gemeente Zevenaar plaats. 

Groep 2. Organisatie Ooyse dag: 2 oktober 2011 o.a. een hernieuwde kennismaking met de Ooyse 
verenigingen.  

Groep 3. Komst A15, Verkeersveiligheid Heilige Huisjes, Zuiderlaan, Ooyse veld Spoorweg-overgangen. 
Groep 4. Er wordt gewerkt aan een fietstocht langs de Havezates in de omgeving (27 mei 2011). Samen 

met Leefklimaat Zevenaar vindt op zaterdag 19 maart de jaarlijkse schoonmaakdag m.b.t. 
zwerfvuil plaats. Verder wordt er aandacht geschonken aan het behoud van de monumenten, 
het dorpsgezicht van Ooy en de Kerkepaden, naast het maken van wandelroutes en het 
plaatsen van bankjes. 

Voor informatie, het doen van suggesties of het zich willen aansluiten bij de werkgroep kunt u contact 
opnemen met een van de contactpersonen 

Reserveer 
alvast in uw 

agenda: 
 
 

Ooyse dag 
 

Zondag  
2 oktober 

2011 



BuurtActiefCheques (BAC) 
 
Gemeente Zevenaar heeft zes buurtactiefcheques (BAC) van 150 Euro ter beschikking gesteld voor het buurtschap Ooy. De cheques zijn er ter bevordering 
van de sociale cohesie in de buurt. De inhoud van de activiteit dient minimaal elke drie jaar, liefst elk jaar, te worden vernieuwd. Een buurt mag slechts 
eenmaal per kalenderjaar een BAC aanvragen. Aanvraag in te dienen bij de secretaris van de dorpsraad (zie NAW gegevens laatste pagina). 
 

Regels voor toekenning 
1. Een buurt mag maximaal 3 opeenvolgende jaren voor eenzelfde soort activiteit een BAC aanvragen. Daarna wordt geen BAC meer voor diezelfde soort 

activiteit toegekend. Een nieuwe activiteit bevat geen hoofdelementen van de oude activiteit. Toelichting: Barbecue met fietsen of klootschieten of 
luchtkussen of boerengolf, etc. is eenzelfde activiteit. 

2. Minimaal 10 adressen/wooneenheden moeten deelnemen. 
3. Verplichtingen: Vooraf het aanvraagformulier invullen en indienen bij de dorpsraad; Na afloop het evaluatieformulier invullen en inleveren bij de 

dorpsraad; Activiteiten dragen bij aan de sociale cohesie van de buurt; De activiteit vindt plaats binnen de gemeente; Bij niet plaatsvinden van de 
activiteit moet het eventueel ontvangen bedrag worden teruggestort. 

 
Dorpsraad Ooij beschikt over een overzicht betreffende jaren 2008, 2009 en 2010. Samen met de wijkcoördinatie bepalen zij of het eenzelfde soort activiteit 
of een nieuwe activiteit betreft en of de gemelde activiteit wel/niet in aanmerking komt voor een BAC. 
Het toegekende bedrag wordt besteed aan de activiteit. Dit kan zijn voor huur en/of koop van materialen, versnaperingen e.d.  

 

Centraal staat wel dat er een activiteit plaatsvindt ter vergroting van de leefbaarheid in de buurt. Op zich is dit een ruime omschrijving en kunnen er veel 
activiteiten onder vallen.  
Voor de meeste activiteiten is slechts een melding nodig. Incidenteel kan het nodig zijn dat er een activiteitenvergunning nodig is. Op de gemeentelijke 
website www.zevenaar.nl kunt u zien of kan worden volstaan met een melding of dat een vergunning nodig is. 
 
(Ooy  21-2-2011 -  J. Freriks, wijkcoördinatie Zevenaar en Dorpsraad Ooij) 
 
 
 
 
 
 
 

Secretariaat Dorpsraad Ooij, Schokkencamp 4, 6905 CN Zevenaar 
T:  0316 331762  E:  hwbreijmer@hetnet.nl  W: www.dorpsraadooij.nl 

http://www.zevenaar.nl/
mailto:hwbreijmer@hetnet.nl
http://www.dorpsraadooij.nl/

