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Van de voorzitter:
Nu de zomervakantie weer ten einde loopt, is het misschien goed om even ons geheugen op te
frissen en u te vertellen, waar we zoal mee bezig zijn als Dorpsraad. Ongetwijfeld heeft u
kunnen lezen, dat er volop aandacht blijft voor de onveilige spoorsituatie en dat wethouder
G.Nijland contact heeft gehad met Pro Rail.Hij heeft bij Pro Rail de verzekering gekregen, dat
er op zo kort mogelijke termijn iets gedaan wordt aan de onacceptabele lange wachttijden bij
de overgangen. Op 15 augustus staat een overleg gepland met de wethouder over enkele
algemene en specifieke verkeerssituaties en worden de verkeersvoorstellen vanuit de
Dorpsraad besproken. De eventuele afsluiting van de Ooysedijk is weer actueel en het
privatiseren van de Breuly is in de gemeenteraad behandeld.Tijdens de commissievergadering
hierover, hebben we onze zienswijze ingesproken en benadrukt, dat grootschalige
ontwikkeling van dit gebied, voor Ooij onacceptabel is.
Gelukkig is het grootschalige van de baan, maar de raad ging akkoord met optie 2 en daar zijn
we niet helemaal gerust op, want er zijn geen kaders vastgesteld en alle opties zijn
opengelaten, dus in feite is alles nog mogelijk.
We zullen daarom eisen, dat we mee mogen praten over de inrichting en wat wel of niet
wenselijk is.
Wij denken, dat kamperen op het Breulyterrein en roeien op de plas een begin van het einde
is en wij zullen ons daarom verzetten tegen deze vorm van gebruik. De zeggenschap dient
volledig in handen van de gemeente te blijven en verkoop of erfpacht is voor ons
onbespreekbaar.
Nee, gewoon de hekken weg en inrichten als wandelpark met een sterrenwacht en verdere
bebouwing uitsluiten. Een zandstrand, een ligweide, een speeltuintje,vrij zwemmen, vrij
toegankelijk voor de inwoners van Zevenaar en haar gasten, een Breulyfeest en een
vakantiedorp, dat is wat we willen.
Het is te gek voor woorden, dat een stad als Zevenaar haar laatste stukje natuur zou opofferen
aan de commercie terwijl haar inwoners naar omliggende plaatsen moeten uitwijken,zoals de
Nevelhorst, de Bijland, de Rhederlaag en het Peeske , terwijl dit prachtige gebied op
loopafstand van het centrum ligt.
Dan speelt er nog de voorgenomen verhoging van de grondwaterstand. Voor de agrariërs
betekent dit geen of geen optimaal gebruik meer van al hun gronden. Voor de particulieren
kan het betekenen, dat de kruipruimten en kelders vaker onder water staan.
Nog een bedreiging voor onze buurtschap is de doortrekking van de A15.Zoals we maandag
30 juli in de krant konden lezen, wordt er een studie gestart naar de mogelijkheid om het tracé
aan te passen, om zo lang mogelijk de Betuweroute te blijven volgen. Dit zal voor Ooij grote
consequenties hebben.
We moeten dus de vinger aan de pols houden en indien nodig alert reageren.
De Dorpsraad is betrokken bij de organisatie van de Ooijse middag op 9 september ,dit
belooft weer een pracht spektakel te worden,waarbij elke vereniging zich zal presenteren.

Deze middag dag biedt vermaak en informatie voor alle Ooijse inwoners jong en oud en of ze
hier hun hele leven al wonen, of pas gisteren zijn gekomen, iedereen is welkom.
Zoals je ziet werk genoeg en dan hebben we nog niet gesproken over het Dorpsplan. Al valt
daar nog niet veel over te zeggen, deels omdat er veel andere dingen spelen, maar ook omdat
de samenwerking met de gemeente niet optimaal is. De politiek zegt van goede wil te zijn
maar het blijkt uiterst moeizaam om een afspraak te maken met het college, terwijl juist het
college aangeeft open te staan voor overleg. Zouden het dan de ambtenaren zijn, die beslissen
of te veel filteren? Maar juist de samenwerking met de wijkbeheerder verloopt prima.
Wie het weet mag het zeggen, ik blijf van mening, dat overleg met de gemeente heel
belangrijk is.
Voor alle partijen levert dit een win- win- situatie op.
Zoals u ziet werk genoeg, misschien zijn er voor u zaken bij, waarvan u meer wilt weten of
waar u een mening over heeft en/of wilt meepraten.
Neem dan gerust contact met ons op, telefonisch of op de Ooijse middag.
Joop Bolder
Verkeer
Op 28 maart j.l. heeft de Dorpsraad bij wethouder G. Nijland een plan ingediend om de
verkeerssituatie bij de kruising Molenstraat, Ringbaan-Zuid en de Heilige Huisjes te
verbeteren.
Verkeersdeelnemers klagen over het te lang op rood staan van verkeerslichten, vooral het
verkeer, dat vanuit de Heilige Huisjes de Ringbaan op wil, moet lang wachten.
Het plan van de Dorpsraad omvat het volgende verbetervoorstel:
Het verkeer, dat vanuit de Heilige Huisjes de Ringbaan op wil, wordt via een aan te
leggen parallelweg (langs het asielzoekerscentrum) geleid naar de Industriestraat en kan
daar aansluiting vinden op de Ringbaan-Zuid.
Omdat de aansluiting van de Heilige Huisjes vervalt bij de verkeerslichten
Ringweg/Molenstraat zou er een betere afstelling van de verkeerslichten mogelijk moeten
zijn. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gebruik maken van de oversteek Heilige
Huisjes/ Ringbaan-Zuid.
Het verkeer komende vanaf de Ringbaan naar zalencentrum Staring zou in deze situatie
ver moeten omrijden, om deze onwenselijke situatie op te vangen zou er een afslag op de
Ringbaan-Zuid moeten komen tussen de huidige fiets/voetgangers oversteek Grietakkers
en de verkeerslichten.
Wethouder G. Nijland heeft het plan ter bestudering in ontvangst genomen.
Herbert Fontein
A15
De A15 wordt gebruikt als landelijk proefproject Inspraak Nieuwe Stijl. Het doel daarvan is
om de burgers beter te betrekken bij de voorbereiding van de plannen. Daartoe worden er
‘meedenksessies’ georganiseerd. Dorpsraad Ooy is ook vertegenwoordigd bij deze
meedenksessies.
Een divers gezelschap, van vervoerders tot bewoners, van ondernemers tot milieuorganisaties,
spreekt daar over de noodzaak van en de gevolgen van een eventuele aanleg van de A15.
Zoals ook al in ‘de Gelderlander’ van 28 juli te lezen was, zijn de provincie Gelderland,
Rijkswaterstaat en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, sowieso voornemens de A 15 aan te
leggen, omdat de huidige en toekomstige verkeersproblemen een adequate oplossing
behoeven.
Dorpsraad Ooij stelt zich op het standpunt, dat indien aangetoond wordt, dat de A15 er moet
komen, de gevolgen van de A15 minimaal moeten zijn. Als ware de A15 er niet.
Dus vóór een verdiepte aanleg en ondergronds kruisen met de bestaande infrastructuur.

De procedure bestaat uit drie stappen:
1. Startnotitie : Hierin wordt vastgelegd wat men wil onderzoeken.(wordt nu aan gewerkt)
2. MER-rapportage: de verschillende varianten worden getoetst.
3. Traject-nota: De definitieve trajectkeuze en de invulling daarvan wordt gemaakt.
Meer informatie is o.a. te vinden op de website van het projectbureau: www.via15.nl
JM
Dorpsraad Ooij en de Gemeente Zevenaar.
Diverse Gemeenten hebben met hun dorpsraden/wijkraden een convenant gesloten, waarin
de regels voor samen gaan, samenwerken, samen ontwikkelen, actief participeren zijn
vastgelegd en die als zodanig een stevige basis/draagvlak vormen voor actieve
burgerparticipatie in het bestuur, maar niet in de Gemeente Zevenaar.
De rol van de dorpsraden/wijkraden, al dan niet rechtspersoon ( vereniging/stichting) , beperkt
zich tot incidenteel overleg met een wethouder, een ambtenaar en wijkbeheer, het kritisch
volgen van de gemeentelijke overheid, het doen van suggesties op velerlei terrein, welke
laatste al dan niet worden gehonoreerd.
Dit duwt de dorpsraad/wijkraad in de richting van een pressiegroep, waarmee of
noodzakelijker wijs rekening moet worden gehouden, of geheel niet, een en ander afhankelijk
van de prestatie(drang) van de dorpsraad/wijkraad.
In een ultieme poging hierin verandering te brengen heeft de dorpsraad met goedkeuring van de
algemene vergadering besloten een Dorpsplan te schrijven samen met o.a. de Gemeente Zevenaar.
Daartoe zijn er twee brieven verstuurd, een naar het college van burgemeester en wethouders en een
naar de burgemeester, in welke laatste brief ook gevraagd werd om een persoonlijk onderhoud.
Het college heeft inhoudelijk als volgt geantwoord:
1. In zake het opstellen van een dorpsplan Ooij hoeft niet te worden gerekend op ambtelijk
ondersteuning
2. Inzake financiën hoeft niet te worden gerekend op een bijdrage.
3. Voor informatieve gegevens kan de dorpsraad zich wenden tot de diverse gemeentelijke
diensten/loketten onder de gebruikelijke voorwaarden. (leges).
De burgemeester heeft na aandringen onzerzijds om een persoonlijk gesprek telefonisch contact
opgenomen en duidelijk gemaakt, dat, wat hem betreft, een persoonlijk gesprek niet meer opportuun is,
gezien het antwoord van het college en dat we ons kunnen wenden tot wijkbeheer.
In 2006 , tijdens een bijeenkomst met twee wethouders, dhr. Nijland en dhr. Wiendels, de overige
leden van het college waren verhinderd, is ons te verstaan gegeven, dat de politieke partijen, waarmee
wij overigens goede relaties onderhouden, de “eerstaanspreekbaren” zijn. Naast de gemeentelijke
diensten zijn incidenteel de wethouders aanspreekbaar. Met de politieke partijen en de wijkbeheerder
hebben wij regelmatig contact, met de gemeentelijke diensten en wethouders incidenteel.
In de beleving van de dorpsraad bevestigt het College van B&W en de burgemeester een rol van de
dorpsraad zijnde: Pressiegroep. Een rol overigens, die de dorpsraad wordt opgedrongen, waarmee de
dorpsraad niet gelukkig is, en die consequenties heeft. Een structurele vorm van samengaan, samen
ontwikkelen, samenwerken met de gemeente ontbreekt. Veelal kan er alleen of vooraf inbreng zijn
of achteraf kritiek. Dat betekent wel, dat de gemeente een dergelijke rol dan ook dient te accepteren.
Op basis van bovenstaande gaat de dorpsraad zich beraden over het wel/ niet opstellen van
een dorpsplan in het kader van het nuttigheidseffect, c.q de gemeente vragen, via de
politieke partijen (de “eerstaanspreekbaren”), een sociale kaart te maken van Ooij, om op
basis daarvan, gefundeerd, een eigen toekomstvisie te ontwikkelen.
Zevenaar 7 augustus2007.
Dorpsraad Ooij. H.Reijmer secretaris.
Dorpsraad Actueel.
In het kader van haar huidige rol heeft de Dorpsraad:
1. Een zienswijze geschreven m.b.t. het creëren van een bouwperceel door de gemeente aan

de Pannerdenseweg, gelegen direct achter het feestterrein en het E.M.M.-gebouw. Aan de
orde zijn gesteld de geluidshinder van de activiteiten op het feestterrein en E.M.M.-gebouw,
de uitweg naar de Pannerdenseweg, de bouwstijl en de beleidswijziging m.b.t. het bouwen
in het buitengebied.( voorheen was dit ter plekke voor iedereen onmogelijk!!!)
2.Een bezwaarschrift m.b.t. het verhogen van het grond- waterpeil in het buitendijksgebied
Rijnstrangen richting Provincie. Aan de orde zijn gesteld de toekomst van de agrarische
bedrijfsvoering, het grondwaterpeil in het binnendijksgebied en de kosten voor de
ingelanden (bewoners van o.a Ooij).
3 Een kadernota t.b.v. de inrichting van het Breuly-gebied en Panovenpark naar de politieke
partijen en Gemeente Zevenaar. Aan de orde zijn gesteld o.a.
Economisch en juridisch eigendom moet bij de gemeente blijven. Breulyterrein moet
gemeenschappelijk bezit blijven.
Geen vermenging van particuliere en gemeenschapsbelangen.
Dagrecreatie en handhaven Breulyfeest en Doedorp.
Vrije toegankelijkheid; ten dienste van gehele gemeenschap.
4. Op een brief van 12-4 2007 inzake grondwaterpeil heeft de Dorpsraad van de Gemeente
nog steeds geen antwoord ontvangen
5. Op 15 augustus om 10.00 uur spreken wij over verkeerszaken met dhr.G. Nijland.
6. Zondagmiddag 9 september 2007 : Ooijse-dag Komt allen!!
H.Reijmer secretaris.
INFORMATIE DORPSRAAD OOIJ

Doelstelling: Statuten: De vereniging heeft tot doel het bevorderen van het welzijn van het
Dorp Ooij met instandhouding van zijn bijzonder karakter, met in achtneming van de
wensen van zijn bewoners.
Contributie 2007: Gezinshoofd 7,50 Euro per jaar.
Overige gezinsleden ouder dan 16 jaar 1,--Euro per jaar.
Voor elk lid een aparte kaart invullen, te verkrijgen bij de penningmeester of secretaris.
----------------------------------afknippen----------------------------------------------------------------------AANVRAAG LIDMAATSCHAP
DORPSRAAD OOIJ
Hierbij geeft ondergetekende te kennen lid te willen zijn van de Dorpsraad Ooij

Naam: ………………………………. Geboortedatum: ………………………….
Adres: ………………………………..Plaatsnaam: ……………………………...
E-mailadres: ……………………………………

t.b.v. snelle berichtgeving.

Bankrekening-/Gironummer: …………………Telefoon:……………………….
Gezinshoofd: 
Gezinslid: 
Machtigt de Dorpsraad wel/niet tot het automatisch innen van de jaarlijkse contributie
(handtekening: ) ………………………………………..
Dit formulier gaarne retour naar: M.Grob, pnm., Kanselierscamp 76, 6805 CJ Zevenaar
mar.grob@planet.nl
H.Reijmer, secr. Schokkencamp 4, 6905 CN Zevenaar
hwbreijmer@hetnet.nl

