
 

     Nieuwsbrief december 2018   

1. Initiatiefgroep 

2. Bezoek Geworteld wonen Rijswijk 

3. Infoavond van Amvest op en over de Hes 

4. Gesprek met de wethouder over Moviera en de 

Hes 

5. Visie wonen gemeente Renkum 

6. Raadsontmoeting op 5 februari 2019 

 

 

Beste belangstellende van HetGroeneSpoorOosterbeek, (hierna HGSO)In 

verband met een aantal ontwikkelingen willen we jullie graag bijpraten en ook nog even 

terugblikken op onze activiteiten. 

 

1.De initiatiefgroep 
Henny Aarden heeft om persoonlijke redenen aangegeven geen deel meer uit te kunnen 

maken van de kerngroep HGSO. Uiteraard blijft ze ons met belangstelling volgen. We danken 

Henny voor haar unieke inbreng. 

Wij kijken uit naar een of twee nieuwe leden voor de initiatiefgroep.  

 

2.Bezoek Geworteld wonen Rijswijk 
Op 27 oktober hebben wij een bezoek gebracht aan de wijk “geworteld wonen” in Rijswijk. 

Het enthousiasme van de bewoners straalde ervan af. Samen hebben zij een prachtige wijk 

gerealiseerd met veel sociale cohesie en toch ieders privé. Zo waren er een ruime binnentuin 

met amfitheater, een permatuin, een moestuin, een boomgaard en een speelplek voor de 

kinderen.  Ook waren er gemeenschappelijke ruimten. 

http://www.geworteldwonen.nl/  

 

3.Info-avond van Amvest op en over de Hes 
Amvest is eigenaar van de Hes West (Renkum) en Oost (Arnhem) en wil dit gebied gaan 

ontwikkelen voor bewoning.  

Op 8 november zijn omwonenden en geïnteresseerden uitgenodigd voor een presentatie. 

Wij waren te gast in het gebouw van Scarabee. De belangstelling was groot en Amvest had 

een leuke interactieve opzet gemaakt voor de avond. Er was een presentatie van een 

landschapshistoricus over de geschiedenis van het gebied. De betrokken wethouders van 

Arnhem en Renkum werden geïnterviewd, alsook de project ontwikkelaar van Amvest. 

  

    

http://www.geworteldwonen.nl/


We hebben ons initiatief op die avond kenbaar gemaakt en uitgelegd aan de projectmanager 

van de Hes. Op onze site zie je een impressietekening van ons plan, dat op die avond door 

een tekenaar gemaakt is. 

 

4.Gesprek met de wethouder over Moviera en de Hes  
Wij hebben een uitnodiging gehad van de wethouder Jasper Verstand voor een gesprek met 

hem en Hendrik Jan van Dijk op 14 december over ons initiatief in relatie tot het 

Movieraterrein. 

De wethouder deelde ons mee dat, ondanks passen en meten van de zijde van de 

ontwikkelaar en de gemeente, er geen ruimte was voor ons plan op Moviera. 

Er was in hun visie geen samenhangend geheel te maken en zij willen slechts met één partij 

zaken doen. Wij hebben onze teleurstelling daarover uitgesproken en ook over de wijze van 

communicatie. Wij hadden n.l. de toezegging na 5 juni voor een gesprek over ons plan en 

hebben daar ook een schetsontwerp voor ingediend. Deze beloften zijn niet nagekomen en 

er is niet gereageerd op onze tekening. Dat had beter gekund zei Jasper Verstand. Hij was 

overigens wel van mening dat een ecowijk, zoals wij die voorzien, goed in de gemeente zou 

passen. 

 

Wij van HGSO zien, gelet op het standpunt van de gemeente, geen heil in het vasthouden 

aan het Movieraterrein, temeer omdat we allemaal enthousiast zijn over het Hesterrein. Ook 

de eerste indruk van Amvest sprak ons zeer aan.  

Wij zijn dan ook met de wethouder verder gaan praten over de Hes. 

  

Als ons plan daar gerealiseerd zal worden, krijgen we te maken met Amvest. 

Hendrik Jan van Dijk is namens de gemeente vertegenwoordigd in de projectgroep voor de 

Hes. Hij maakt voor de maand januari een afspraak voor een overleg tussen HGSO, Amvest 

en de gemeente. 

 

5.Visie wonen gemeente Renkum 
De gemeente Renkum is bezig met de ontwikkeling van de Nota Wonen, waarin ze haar visie 

op wonen in de gemeente verwoordt. 

Overal in het land zie je innovatie v.w.b. woonvormen ontstaan en zeker op het gebied van 

duurzaamheid en sociale cohesie. Wij zijn van mening dat de gemeente Renkum hierin niet 

achter kan blijven. 

Op 20 december heeft de initiatiefgroep van HGSO een ontmoeting met project ambtenaren 

over onze visie op toekomstig wonen. 
  

6.Raadsontmoeting op 5 februari 2019 
Op 5 februari is er een raadsontmoeting aangevraagd door ons, tussen de fractieleden van 

de gemeenteraad en HGSO. 

Wij geven daar een presentatie van ons plan en de raadsleden kunnen verdiepende vragen 

stellen. Kenmerk van een raadsontmoeting is dat gemeenteraadsleden op de hoogte worden 

gebracht van wat er leeft in de gemeente en verder is deze niet politiek gekleurd. 



Wij denken dat dit een goed podium is om ons plan bij alle partijen onder de aandacht te 

brengen. 

Deze avond is openbaar en wij zouden het fijn vinden als je erbij kunt zijn! 

 

Met dank voor jullie aandacht 

Namens Het Groene Spoor Oosterbeek  

Hisko, Wim en Emmie 

 

www.hetgroenespooroosterbeek.nl 

info@hgso.nl 

tel.0610934767 
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