Nieuwsbrief Dorpsraad Ooij november 2015

U komt
toch ook
Pruuven?

Op zaterdagavond
27 februari 2016
viert Dorpsraad Ooij haar
20-jarig jubileum.
Opgericht naar aanleiding van de aanleg van de Betuweroute is de
Dorpsraad doorgegaan met het bevorderen van het welzijn van Ooy
met als belangrijkste aandachtsgebieden op dit moment de
herinrichting van het Breuly terrein en de doortrekking van de A15.
Het 20 jarig jubileum van de Dorpsraad zullen we vieren met een

uniek Culinair Festijn,

“Pruuven in Ooy”.
Ooyse horeca ondernemers schotelen een prachtig 6-gangen menu
voor met lokale ingrediënten, compleet met een broodproduct uit
het bakhuisje aan de Heilige Huisjes en een biertje van de Jonkheer.
De avond zal worden opgeluisterd door optredens van

lokale artiesten
en vindt plaats in het tot restaurant omgetoverde
schuttersgebouw EMM in Ooy.

Onze voorkeur gaat uit naar een reservering via onze website:
www.dorpsraadooij.nl Onder de knop “Pruuven in Ooy” staat het
inschrijfformulier.

Deze unieke avond staat open voor alle mensen die Ooy een warm
hart toedragen.

Ontwerp Tracé Besluit (OTB) A15
Op 5 november is het langverwachte OTB ondertekend door de
minister.
Tot en met 23 december ligt dit OTB ter inzage bij o.a. de
Gemeente en is ook digitaal in te zien (bijvoorbeeld via onze site).
Tot uiterlijk 23 december is het mogelijk hierop een zienswijze in te
dienen (indien van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt,
dan is een eventueel beroep bij de Raad van State niet meer
mogelijk).
Dorpsraad Ooij zal zich in elk geval hierop beraden en eventueel
een zienswijze indienen. Er zijn ook een aantal inloopbijeenkomsten
gepland op:
Datum
Za 21-11-2015
Ma 23-11-2015
Di 24-11-2015

Tijd
12.00 - 16.00
16.00 - 21.00
16.00 - 21.00

Locatie
Hotel Van der Valk
Hotel Van der Valk
Hotel Van der Valk

Parallel aan het ontwerptracébesluit hebben regionale overheden
(provincie Gelderland en de gemeenten Duiven, Lingewaard,
Zevenaar en Overbetuwe) gewerkt aan een gezamenlijk voorstel
voor inpassing en maatregelen op het onderliggende wegennet. Op
basis van dit document zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over
concrete maatregelen voor bepaalde gebieden zoals de aansluiting
van de nieuwe weg op het onderliggend wegennet en de inpassing
bij Bemmel, Boerenhoek, Helhoek (tunnelbak) en Loo.
De aanvullende maatregelen zijn geen onderdeel van het
ontwerptracébesluit. Een deel van de maatregelen wordt in de
volgende fase, na het ontwerptracébesluit, verwerkt in het
tracébesluit. Andere maatregelen uit de aanvullende bestuurlijke
afspraken worden geborgd in een provinciaal inpassingsplan(nen)

en of bestemmingsplan(nen). Ook deze maatregelen zijn in te zien.
Dorpsraad Ooij zal zich ook hierin verdiepen en eventueel een
zienswijze indienen.
De geplande oplevering van de A15 in 2023 wordt volgens
gedeputeerde Conny Bieze als ‘erg ambitieus’ omschreven, dan
moeten namelijk voor oktober 2016 alle bestemmingsplannen voor
aanpassingen aan bestaande wegen die te maken hebben met de
A15 vastgesteld zijn. Dat is erg kort dag, volgens de provincie.
Werkgroep Verkeer

Ontwikkelingen “de Breuly”
Terugblik
Zoals u misschien weet is de Dorpsraad, samen met andere
gebiedspartijen, al geruime tijd bezig om een beheerstichting op te
richten voor “de Breuly” (het gehele Breuly-Panoven gebied). De
gebiedspartijen die hierin meedenken zijn in de eerste plaats de
gebruikers van het gebied, zoals de Sterrenwacht, de Hengelsport
vereniging, Leefklimaat Zevenaar, werkgroep Oké, NME (Natuur en
Milieu Educatie) en Dorpsraad Ooij. Verder denken in dit proces De
Gemeente Zevenaar en Buitengoed de Panoven mee. Natuurlijk
zijn suggesties van andere gebruikers, zoals de organisatie van
Doedorp en De Toetenburgers (als organisator van het Breuly
feest), maar ook andere gebruikers zoals (sport)scholen of andere
instellingen, van harte uitgenodigd om mee te denken. Het gehele
proces wordt begeleid en geadviseerd door Feniksconsult uit
Delden.
In Juli hebben we een start subsidie ontvangen van de Provincie
Gelderland voor de oprichting van een beheerstichting. Op 9 Juli
hebben de gedeputeerden, J.J. van Dijk en B. Schouten het gebied
bezocht en waren zeer positief over onze plannen, zodat we goede
hoop hebben om medio december opnieuw een subsidie bedrag te
mogen ontvangen, maar dan voor de realisering van de projecten.
Wat willen we in het gebied?
Bovengenoemde gebiedspartijen gaan samen met de Gemeente
Zevenaar “De Breuly” opnieuw inrichten. We willen daarbij de
huidige functies, maar ook verdwenen en potentiële functies stevig
verankeren in het gebied. Denk hierbij vooral aan educatie, sport &
spel, beweging & recreatie en meer in het algemeen: welzijn.
Het gezamenlijk gebruik van het gebied vergroot de betrokkenheid
en daarmee de verantwoordelijkheid om het gebied duurzaam te
beheren en onderhouden. Daarvoor moet in de eerste plaats een

rechtspersoon (Stichting) in het leven worden geroepen, die ook op
lange termijn zijn functie kan houden om de continuïteit en de
kwaliteit van “de Breuly” te waarborgen door samenhang te
creëren tussen de functies en voorzieningen in het gebied. Het
beoogde doel is om samen met de Gemeente Zevenaar en andere
organisaties, “de Breuly” tot het mooiste plekje van de Gemeente
Zevenaar maken. Een plaats waar verschillende verenigingen en
een diversiteit aan doelgroepen in harmonie met elkaar hun
leefgenot en dat van andere inwoners versterken en hun
activiteiten kunnen uitvoeren om zo hun dromen te verwezenlijken.
Dit stelt specifieke eisen aan het beheer. De gebiedspartijen willen
daarom op korte termijn komen tot een totaal beheer voor dit
gebied, waarbij de doelstellingen optimaal ingevuld kunnen
worden.
Suggesties en ideeën zijn altijd welkom.
Werkgroep Samenleving

