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








Visies gereed voor gemeentelijke besluitvorming
Gemeentelijk Bosbeleidsplan becommentarieerd
Poëziefestival 27 augustus jl. weer een succes
Uitbreiding VvPHe.o.-bestuur
Contributiebetalingen 2017 achter op schema
Nieuwjaarsbijeenkomst 7 januari a.s.

Visies 'Oosterbeekse Buitenplaatsen herleven' en 'Welkom in Park
Hartenstein' aan het college van B&W Renkum aangeboden
Tijdens een druk bezochte slotbijeenkomst (zie foto bovenaan) in het Koetshuis van
D.C. de Pietersberg hebben de initiatiefnemers van het burgerinitiatief '4
Landgoederen op de helling' eind september jl. de 2 visies voor het gebied (incluis
voor de Talsmalaan) aan wethouder Erik Heinrich (Landgoederen) en aan
wethouder Jasper Verstand (Ruimtelijke Ordening) overhandigd. De totstandkoming
ervan is het resultaat van een brede publieke inzet (bewoners plangebied,
geïnteresseerde burgers, maatschappelijke organisaties, terreineigenaren en
ondernemers) tijdens interviews, openbare bijeenkomsten, buitenateliers en via de
website www.landgoederenopdehelling.nl. Via deze website zijn de rapporten
tevens te 'downloaden'. Besluitvorming wordt de komende maanden verwacht,
VvPHe.o. houdt de vinger aan de pols.
Gemeentelijk Bosbeleidsplan 2018 - 2028
De gemeenteraad heeft afgelopen oktober het nieuwe Bosbeleidsplan vastgesteld.
Met de afgelopen dunningen (2007, 2011, 2016) nog in het achterhoofd en de vele
schade die dat teweeg bracht, gaf de inhoud van dit plan ons bestuur reden tot het
uiten van kritiek. Met name waar het ging in het nieuwe plan om elke 5 jaar
(eerstvolgende dus in 2021) wederom een bosdunning op de Pietersberg en
Hemelse berg uit te voeren. Tijdens de voorafgaande commissievergadering op 10
oktober jl. hebben we er onder meer op gehamerd om alleen tot dunnen over te
gaan wanneer dit echt uit behoud van het bosgebied noodzakelijk is en niet alleen
omdat er dan weer 5 jaar voorbij zouden zijn.

Poëziefestival (Dag van het park) 27 augustus 2017
Ook dit jaar genoten vele bezoekers van de voordrachten van diverse dichters en
van Latin-muziek gespeeld door Banda Exota. VvPhe.o. gaf acte de présence met
een stand waarin de aandacht werd gevestigd op de resultaten van het
burgerinitiatief '4 Landgoederen op de helling'.
Uitbreiding VvPHe.o.-bestuur: het bestuur wordt versterkt met de inbreng van
Maarten van Nierop als vice-voorzitter. Maarten zal zich gaan richten op onder
meer crowdfunding en op samenwerking met andere organisaties m.b.t. uitwerking
van thema's uit de bovenstaand genoemde visies. De officiële kandidaatstelling zal
gericht zijn op de eerstvolgende ALV.
Contributie-inkomsten 2017 lopen achter op schema
Ondanks een lichte stijging van het ledenaantal blijken de betalingen voor het
lidmaatschap 2017 achter te blijven (30%). Een gezonde financiële basis is een
'must' voor welke organisatie dan ook, VvPHe.o vormt daarop geen uitzondering.
Vandaar hier nog even een reminder tot het voldoen van de contributie 2017. voor
degenen die daar nog geen tijd voor hebben gehad het bedrag over te maken:
€12,50 (+ € 6,50 voor een 2e lid binnen hetzelfde gezin) naar IBAN NL66 INGB
0004 907 614 ten name van 'Vrienden van Park Hartenstein'.
Nieuwjaarsbijeenkomst VvPHe.o. 2018
Deze vindt op zondag 7 januari van 14.00 uur tot 15.30 uur plaats, locatie: de
muziekluifel in park Hartenstein. Het bestuur hoopt velen van u dan weer te
ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
het VvPHe.o.-bestuur,
Dirk Doornenbal
Cor Kortekaas
Maarten van Nierop (kandidaat bestuurslid,vice-voorzitter)
Jan Verstijnen
Frans Welsch.
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