NIEUWSBRIEF VRIENDEN VAN PARK HARTENSTEIN E.O. MAART 2017
In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen gepresenteerd:

 Nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari jl. goed bezocht
 Genieten van duizenden bloeiende bloembollen
 Openbare bijeenkomst donderdag 16 maart a.s. '4
landgoederen op de helling'
 ALV dinsdag 11 april a.s.
Bestuur weer op sterkte: tot nieuwe penningmeester van VvPHe.o. zal op de
aankomende ALV worden voorgesteld om de heer Jan Verstijnen in die functie te
benoemen. Het bestuur is uitermate blij dat de heer Verstijnen zich voor deze
bestuursfunctie beschikbaar heeft gesteld.
Nieuwjaarsbijeenkomst VvPHe.o. 8 januari 2017
Ook dit keer kan worden gesproken over een goed bezochte en geanimeerde
bijeenkomst met tevens zorg voor de inwendige mens. Conversaties vonden plaats
onder de luifel onder het genot van ..... door leden en niet-leden welke laatste
groep spontaan als wandelaars kwamen 'aanwaaien'.
Genieten van de bloei van duizenden bloembollen in park Hartenstein
In de vorige Nieuwsbrief (november jl.) werd melding gemaakt van het planten van
bollen in park Hartenstein. In dit voorjaar kunt u in het park nabij de luifel genieten
van de bloei van duizenden narcissen-bollen die door de scoutinggroep OPVSchoonoord in de afgelopen herfst onder drie grote beuken aldaar zijn geplant op
initiatief van onze vereniging. De actie werd gefinancierd door stichting
Zomerconcerten. Daarnaast zijn bij één van de ingangen van het park, in de
heuvelvoet van het door Jits Bakker gemaakte beeld, 3000 bolletjes geplant, een
combinatie van sneeuwklokjes, crocussen, sneeuwroem en scilla's.
Openbare bijeenkomst op donderdag 16 maart 2017.: voortgang 'Open
participatief planproces 4 Landgoederen op de helling'
Op deze avond organiseren Dorpsplatform Oosterbeek, Ruimte Denken en VvPHe.o.
een interactieve bijeenkomst in Concertzaal Oosterbeek over hun conceptvisie voor
de vier landgoederen op de helling in Oosterbeek. Met de eerste
stedenbouwkundige invullingen voor het gebied Talsmalaan dagen wij de
deelnemers van deze bijeenkomst uit op de visie te reageren en met suggesties te
komen hoe het conceptvoorstel nog verder kan worden aangescherpt voor het aan
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de gemeente wordt aangeboden. Uitgangspunt voor de visie blijft: de Hemelse
Berg, Laag Oorsprong, de Pietersberg en Park Hartenstein vormen één
samenhangend geheel. Bij ontwikkeling in deze gebieden moet de gezamenlijke
landschappelijke en cultuurhistorische waarde leidend zijn. Landschapsarchitect Rob
Aben presenteert aan het begin van de bijeenkomst namens de initiatiefnemers het
integrale concept van de landgoederenvisie, inclusief gebied Talsmalaan.
Moderator Marlies Leupen begeleidt de interactie met de zaal om tot een
landgoederenvisie te komen met een zo breed mogelijk draagvlak onder bewoners,
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Als VvPHe.o.-bestuur rekenen wij op
ruime deelname van de leden aan deze bijeenkomst. Aanvang: 20.00 uur (zaal
open: 19.30 uur). Meer info over het planproces vindt u op de website:
www.landgoederenopdehelling.nl
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 11 april 2017, aanvang 20.00 uur,
zaal open: 19.30 uur, locatie: Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek:
waarop voor de pauze aandacht voor ver.-financiën, bestuurswissel, terugblik én
vooruitblik op activiteiten en het open planproces '4 landgoederen op de helling',
incl. Talsmalaan/park Hartenstein, na de pauze: inleiding verzorgd door IVN-Zuid
Oost Veluwe (het onderwerp wordt in de komende uitnodiging tot deelname aan de
ALV bekendgemaakt).

Met vriendelijke groet,
De bestuursleden van Vrienden van Park Hartenstein e.o. ,
Dirk Doornenbal
Cor Kortekaas
Jan Verstijnen (als aankomend bestuurslid)
Frans Welsch.
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