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Aan: Leden Dorpsraad Ooij 

Van: Jos Meijer, voorzitter 

Datum: Maart 2018 

Betreft: Notulen Algemene ledenvergadering 2017      

Plaats: EMM gebouw in Ooy 

Datum/Tijd: 28 maart 2018, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 

 Ontvangst met koffie/thee/koekjes; tevens ontvangen alle leden 2 consumptiebonnen 

 

1 Opening (Jos Meijer) 

1.1 De voorzitter heet alle 33 deelnemers (incl. bestuur) welkom. 

 Gasten deze avond na de pauze zijn Henk Staring en Herman Teunissen (Cultuurhistorische Vereniging 
Zevenaar) met een presentatie over het te verschijnen boek over Ooy. 

1.2 Huidige bestuursleden: Joop Bolder, Jos Meijer, Fer van de Laar, Edwin Burgers, Erna Teunissen, Irma van der 
Weij, Francisca Aaldering. 

1.3 Afmeldingen voor de ALV: Henk Kersten, Henk van Kerkhoff, Ton van Uum, Toos Bus, Jozef Schuurman. 

2 Notulen jaarvergadering 2017 (Jos Meijer) 

 De notulen worden geaccordeerd. 

3 Financieel verslag (Fer van de Laar) 

 Rustig jaar! Nog Є 1.000,00 in kas DO om te besteden! 

3.1 Saldi: Niets plaatsgevonden/gebeurt in 2018. 

3.2 Verslag kascommissie. De kascommissie heeft controle uitgevoerd; zag er keurig uit. Eén factuur moet 
gecorrigeerd worden. De kascommissie geeft de algemene ledenvergadering het advies de jaarrekening goed 
te keuren -> het bestuur wordt gedechargeerd! 

3.3 Kascommissie 2019: Dorien Riswick (2e jaar) en Harry Elfrink (1e jaar). 

3.4 Contributie 2019: De ALV gaat ermee akkoord dat deze blijft staan op Є 7,50 per voordeur. 

4 Jaarverslag secretaris (Francisca Aaldering) 

4.1 Speerpunten voor 2018 waren: Bestemmingsplan buitengebied, Beheerstichting Vrienden van de Breuly, A15 
(monitoring) 

4.2 Een opsomming wordt gegeven van de bestuursvergaderingen en externe bijeenkomsten waar de 
bestuursleden aan hebben deelgenomen. 

 Vergaderingen Bestuur: 16 januari, 20 februari, 18 mei, 4 juli, 18 september, 7 november 

 Algemene Ledenvergadering: 15 maart 

 Externe bijeenkomsten bijgewoond:  

 Datum: Uitgenodigd door: Onderwerp: 

17 mrt Caleidoz / Aangenaam 
Wonen 

Informatiemarkt over alle facetten van het aangenaam, veilig en comfortabel blijven 
wonen in eigen huis 

3 mei Dorpsraden 
Rijnwaarden+Ooij 

Bovendorps overleg fusiegemeenten Rijnwaarden en Zevenaar 

9 mei Provincie 
Gelderland/Arcadis  

Preverkenning Babberich (1. Fietsstrook langs N811. / 2. Oversteekbaarheid N336 
ter hoogte van Bettestraatje. / 3. Oversteekbaarheid centrum/school (N336/N812). 
/ 4. Geluidsgevoelige objecten. / 5. Trillingen. 

 28 jun Dorpsraad Ooij  Workshop speeltuinbende 

 28 jun  De gemeenten Duiven, 
W'voort, Rijnwaarden en 
Z'naar 

Ideeënavond Leven in de Liemers  (Cultuur- en Erfgoedpact – subsidie voor 
activiteiten op het gebied van Cultuureducatie, Cultuurtoerisme en 
Cultuurparticipatie  

 5 jul Dorpsraad Ooij  Halfjaarlijkse gesprek DO + Wethouder 

   Dorpsraad Ooij 
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 10 jul Gem. Zevenaar/ Senio-
renclub/Dorpsraad Ooij  

Opening gebiedsteam Zevenaar Oost tbv inwoners Babberich, Oud-Zevenaar, Ooy. 

 10 jul Gem. Zevenaar/ Senio-
renclub/Dorpsraad Ooij  

Opening gebiedsteam Zevenaar Oost tbv inwoners Babberich, Oud-Zevenaar, Ooy. 

 19 sep Dorpsraad Ooij  2e bijeenkomst dorpsbelangenverenigingen Rijnwaarden en Zevenaar.  

Presentatie door Netwerk Chronisch Zieken Zevenaar over oprichten 
Stadskamer/Welkomhuis voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn, buiten de boot 
vallen als gevolg van bezuinigingen bij GGNet 

 2 nov Dorpsraad Ooij  Halfjaarlijkse gesprek DO + Wethouder  

 13 dec Dorpsraden Gem. Z'naar Werkgroepoverleg convenant 

 Hele jaar:  St. Vrienden vd Breuly Overleggen met gemeenteambtenaren en belangenorganisaties  

4.3 Dorpsradenoverleg fusiegemeente Zevenaar-Rijnwaarden. 

 Er hebben 2 overleggen plaatsgevonden waarin Dorpsraad Aerdt, Stichting Herwen Actief, Dorpsraad 
Pannerden, Stichting Actief Spijk, Bewonersplatform Lobith-Tolkamer, Dorpsraad Babberich, 
Dorpsbelangenorganisatie Giesbeek i.o., Dorpsraad Ooij, Dorpshuis/Centrum "de Meent" hebben 
deelgenomen. Doel: kennismaken, kijken of er gemeenschappelijke acties te ontplooien zijn. Een constructief 
overleg! 

4.4 Contactpersonen bij de Gemeente zijn veranderd: nieuwe aanspreekpunten: Hans Winters, wethouder en 
voorlopig Maikel van der Beek, beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling. 

5 Verslag werkgroepen 

5.1 Ruimtelijke Ordening      (Fer van de Laar, Francisca Aaldering, Theo Lemm en Henk Kersten) 

5.1.1 Bestemmingsplan Buitengebied: Hierover is niets te melden op dit moment. Begin maart is opnieuw 
geïnformeerd bij de Gemeente naar de stand van zaken m.b.t. het bestemmingsplan. Reden die men 
aangeeft waarom het lang duurt is de fusie van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar. In 2018 komt een 
concept versie van alle ingediende punten. In het concept wordt de opmerking opgenomen dat geen 
rekening gehouden wordt met het oude bestemmingsplan van Rijnwaarden. 

 J. Keultjes merkt op dat er absoluut geen rekening wordt gehouden met de natuur rondom de Breuly! 

5.1.2 Landelijke Schoonmaakdag 24 maart 2018 in Ooy: Dit keer waren er 21 volwassenen en 8 kinderen die hun 
beste beentje hebben voorgezet. We hebben veel meer opgehaald dan vorig jaar, nu 40 zakken. Dat komt 
ook omdat we een groter gebied hebben bestreken. Sommige mensen vonden dat er op hun route minder 
lag dan vorig jaar. Wat hebben we gelopen naast de gehele wijk met plantsoenen, en o.a. de 
Pannerdensenweg: het snelfietspad tot de grens met Duiven - veel opgehaald. De Hoevestraat, zelfs een heel 
stuk langs de Betuwelijn - veel opgehaald. Het snelfietspad tot aan de overgang van de Kerkstraat, een groter 
deel van de Slenterweg  en de Ooijselandweg. 

Natuurlijk staat het blikje samen met het plastic flesje op 1. 

Dank aan de mensen die hebben geholpen! 

 S. Lemm vraagt R. de Raat of er wel eens bekeuringen gegeven worden. Het antwoord is "Nee, we zien het 
nooit gebeuren!" 

5.1.3 Het Breuly-Panovengebied wordt door werkgroep 'Samenleven in Ooy" behandeld. 

5.2 Samenleven in Ooy          (Joop Bolder, Erna Teunissen, Irma van der Weij) 

 

5.2.1 Herstellen/vernieuwen van M'OOY OMMETJE. Met de vernieuwing van het Mooy ommetje 
zijn we in 2016 al gestart, maar door drukke werkzaamheden van de initiatiefneemster 
Rosa Kune heeft het op een laag pitje gestaan. Dit voorjaar zal alles afgerond worden. Zoals 
we verleden jaar al verteld hebben is de route op verschillende punten aangepast en 
uitgebreid. De vervangende palen zijn gekocht en betaald, de locatie borden zijn besteld en 
worden in april geleverd en zsm geplaatst. 
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5.2.2 

- 

Het Breuly-Panovengebied  

Gebiedspartijen Bestuur:  
* Sterrenwacht - John Vermeulen (vz);  
* Dorpsraad - Fer v/d Laar (pen.m);  
* Leefklimaat - Roel Brox (secretaris);  
* Imkervereniging - Theo Kampschreur (bestuurslid);  
* Hengelsport vereniging - Ton van Uum (bestuurslid);  
* Dorpsraad - Joop Bolder (bestuurslid) 
Leefklimaat m.n. let op de natuur! 

 
- Plaatsen speel- en/of beweegtoestellen:  

 

 Afgelopen zomer, 28 juni hebben we een workshop gehad van de SGK Stichting 
het Gehandicapte Kind. We hebben kunnen zien wat er allemaal nodig is om 
speeltoestellen toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking. Bij de 
inrichting proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met deze groep. 
De Vrienden van de Breuly is een stichting die is opgericht om het prachtige 
Breuly- en Panovengebied te behouden en te verbeteren, zodat het vrij  

 toegankelijk is en blijft voor iedereen, om er te zwemmen, wandelen, vissen, 
sporten, spelen en te recreëren. Maar ook moet er ruimte zijn voor een 
muziekfeest, cultuur (buitenblik) en Doedorp. 

 
 J. Keultjes merkt op dat indien voor 1 mei iets in het park georganiseerd wordt, dit heet broedseizoen 

verstoord. De gemeente heeft aangegeven dat op beleid is getoetst en alles volgens de regels plaatsvindt. Hij 
zal bezwaar blijven aantekenen bij de gemeente. Toetsing op natura heeft volgens hem niet plaatsgevonden. 
Hij vraagt welke belangen het zwaarst wegen? We hebben hier met een gebied te maken dat op de rand van 
de hoofdgrensstructuur natura 2000 ligt, en dus bescherming verdient. 

 G. ter Wiel merkt op dat evenementen plannen buiten het broedseizoen een tegemoetkoming richting het 
bezwaar zou zijn. 

 S. Lemm geeft aan dat de Breuly dichtslibt met voer .... 

 J. Bolder neemt beide zaken mee naar de bestuurstafel van St. Vrienden vd Breuly. 

- Wat moet er dan gebeuren, deze onderwerpen zijn 
gedeeltelijk regelmatig terugkerende werkzaamheden en 
wat projecten die we graag willen realiseren.  

Schoonhouden, Onderhouden en verzorgen, Honden-
uitlaatterrein realiseren, Aanleggen openbaar toilet, Riool 
aansluiting voor evenementen, Plaatsen van 
(water)speltoestellen en banken, Realiseren van een 
bijenstal. 

Plattegrond van het gebied.    
Evenementen terrein, speel toestellen, hondenuitlaat terrein, 
planeten pad, zonnewijzer, rioolaansluiting, openbaar toilet, 

voetpad naar de dijk en verbinding met het Tichelpark 
 

 Dit jaar komt er een verbinding tussen Breuly-Panovenpark en de Oud-Zevenaarseweg! 

Het schoonhouden: Meerdere keren per jaar door middel van grote schoonmaakactie samen met de 
hengelsportvereniging en de scouting wordt al het zwerfvuil verzameld (ook uit het water). Vooral het vele 
plastic is een ramp. We zijn bezig met het ontwikkelen van een grote Holle Bolle afvalkikker (zoals Efteling) 
met ondergrondse opslag; voorkomen is beter dan genezen. In de nieuwe Gemeente Zevenaar wordt het 
onderhoud veranderd. Men schakelt over van frequent gestuurd naar kwaliteit gestuurd onderhoud d.w.z. 
niet volgens een vast schema, maar als het echt nodig is - 0 meting. 
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 Onderhoud: De vissteigers en het groen rondom de Breuly alles moet onderhouden worden. De gemeente 
Zevenaar maait het gras, de werkgroep Oké van Leefklimaat Zevenaar zorgt voor het snoeien van de 
meidoornhagen en het knotten van de knotwilgen, maar ook de rietkraag rondom de plas moet onderhouden 
worden, dit riet is zeer belangrijk voor het zuiveren van het water, zodat de zwem kwaliteit van het water 
goed blijft. Maar het riet is ook belangrijk als nest gelegenheid van de kleine karekiet en andere rietvogels, 
maar ook voor de vissen is het riet van groot belang ze paaien er en leggen er hun eitjes, de kleine visjes 
vinden bescherming tegen de grotere roofvissen. 

 Een hondenuitlaatgebied: Hiervoor is en groot stuk gereserveerd met en speciaal strandje waar de honden 
makkelijk te water kunnen gaan. Ook zullen hier enkele speelelementen voor de honden worden geplaatst. 
Dit alles zodat ze niet op de ligweide en zwemstrandje hun behoefte doen. 

 Realiseren van een openbaar toilet: Dit hoeft geen verdere uitleg met name voor zwemmers en 
zonaanbidders is het prettig dat ze hun behoeften niet in het water of tussen de struiken moeten doen. 
Situering zal waarschijnlijk ergens in de buurt van de Sterrenwacht zijn. 

 Rioolaansluiting voor grotere evenementen: Bestaand riool verlengen voor het aansluiten van toiletwagens. 
Dit is met name belangrijk bij grotere evenementen zoals Breulyfeest, Buitenblik en Doedorp. Het is logisch 
dat er bij grote aantallen bezoekers meer toilet gelegenheid nodig is, moet dan ook mogelijk zijn. 

 Plaatsen van (water)speeltoestellen en banken: We willen hier speeltoestellen plaatsen van natuurlijke 
materialen passend bij het gebied, Het eerste speeltoestel is besteld en wordt voor 1 mei geplaatst, het is 
een waterspeeltoestel (buis van Archimedes) van duurzaam robinia hout, waar kinderen zelf hun water uit de 
plas kunnen pompen en verdelen op het strand. Ook zal het zandstrandje worden uitgebreid en komt er voor 
1 mei een zonnewijzer van natuursteen en een planetenpad rondom de Breuly met leuke informatieve 
wetenswaardigheden. Verder komen er zitbanken en dikke boomstammen als zit- en speelobject. Het 
plaatsen van meer speeltoestellen zal in verband met de financiën gefaseerd worden uitgevoerd. We willen 
ervoor zorgen dat deze speeltoestellen ook bereikbaar en gebruikt kunnen worden door kinderen met een 
beperking, dit in nauw overleg met de stichting het gehandicapte kind.  

 Het realiseren van een bijenstal: De imker vereniging gaat een bijenstal bouwen. De omgeving van de 
bijenstal zullen we insect vriendelijk inrichten met bomen en planten voor wilde bijen, vlinders en andere 
insecten. Maar ook elders op het terrein gaan we stukjes inzaaien en planten met bloemen, struiken en 
bomen die belangrijk zijn voor bijen en vlinders. Verder is het hele Breulygebied met al zijn flora en fauna een 
ideaal gebied voor de natuur- en milieueducatie. Het gebied is al een genot voor mens en dier. We willen het 
verder verfraaien en in stand houden zonder de natuur geweld aan te doen. Hiervoor hebben we de hulp 
nodig van elke bezoeker om zich verantwoordelijk te voelen voor dit prachtige stukje natuur. 

 Prettige bijkomstigheid: We zijn gekozen als goed doel van de LIONSCLUB De LIEMERS; de opbrengst van de 
Rosorum run is dit jaar bestemd voor De Vrienden van De Breuly ! 

Om alle plannen te kunnen realiseren is geld nodig; er zal gestart worden met een wervingsactie om voor  € 
5,- per jaar Vriend van de Breuly te worden! 

 "Mooie plannen" wordt er in de zaal opgemerkt: nu nog een gebiedseigenaar die de zaken in de gaten houdt! 

5.3 Verkeer (Edwin Burgers, Jos Meijer, Willem Cornelissen) 

 

5.3.1 Tracébesluit 

 In afwachting van uitspraak Raad van State op alle 
ingediende Bezwaarschriften – uitkomst verwacht 
eind 2018! 

 R. Putmans geeft aan dat de nestkastenclub 
Zevenaar een 5 jarig contract met Rijkswaterstaat 
heeft. Indien Ooy/Oud-Zevenaar kasten geplaatst 
willen hebben: voor elke kast die bij de A15 
verdwijnen moet, zullen er 3 teruggeplaatst 
worden! 
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5.3.2 Aanpassing spoorwegovergangen Molenstraat / Kerkstraat 

 

Na bezwaren te hebben ontvangen vanuit Ooy en Oud-Zevenaar betreffende een ontbrekend voetpad 
spoorwegovergang Kerkstraat rechts Oud-Zevenaar–Zevenaar en een onhandige hoek spoorweg- overgang 
Molenstraat Ooy-Zevenaar, is de Dorpsraad met gemeente in gesprek gegaan.  
Een constructieve samenwerking heeft geleid tot acceptabele aanpassingen: Ontbrekend voetpad rechts 
Oud-Zevenaar–Zevenaar is er gekomen; de onhandige hoek Ooy-Zevenaar afgevlakt. 

 

   

6 Bestuursamenstelling 

 Aftredend (reglementair) en herkiesbaar: Joop Bolder, Fer van de Laar, Irma van de Weij. 

Er zijn geen aanmeldingen voor een bestuursfunctie. 

 Ledenvergadering heeft geen bezwaar tegen voortzetting van huidige samenstelling van het bestuur. 

7 AED uitbreiding in Ooy 

 De vraag is binnengekomen om naar AED (uitbreiding) in Ooy te willen kijken. Er zijn 3 plekken aan deze kant 
van het spoor waar een AED hangt, echter niet op elk moment te bereiken en voor een gedeelte van Ooy nog 
te ver weg. Bedrijven zijn benaderd; Jazo en Kinkelder hebben interesse. Elmo, Scouting en Groenrijk moeten 
nog benaderd worden. De 1000 euro in de DO pot kan eventueel voor aanschaf van AED gebruikt worden, 
waarschijnlijk als 1e locatie in het Ooyse Veld.  
Een werkgroep, bestaande uit J. Meijer, I. van der Weij, W. Cornelissen en E. Stalman, gaat kijken hoe vóór de 
zomervakantie een 1e AED gerealiseerd te krijgen met behulp van bedrijven en particulieren en wie 
burgerhulpverlener zijn/willen worden. 

 R. de Raat geeft aan bij Groot Holthuizen (Adviesraad) en in Babberich (Dorpsraad) navraag te doen. 
H. Staring merkt op dat de Rabobanken destijds hiermee bezig zijn geweest; zij schaarden Ooy toen bij 
Zevenaar. De AED kwam toen op de gemeentehuis te hangen, echter nu het gemeentehuis verhuisd is komt 
Ooy ook in aanmerking. 
J. Meijer gaat dit met de nieuwe wethouder Winters opnemen. De wethouder voor gezondheid heeft nog 
niet gereageeerd. 

8 Rondvraag en Sluiting  

 M. van Heugten merkt op dat de schotten in het Breuly- en Panovenpark er van eind mei t/m september 
hebben gestaan: graag aandacht door bestuur St. Vrienden vd Breuly voor een kortere periode vanaf nu? 

  

 De voorzitter dankt alle aanwezigen, hun input en sluit de vergadering om 21.15 uur. 

 --//-- 

 


