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Voor u ligt de nieuwe winteruitgave van de Klingelstee. Het is weer gelukt, er zijn 
weer veel mensen geweest die verhalen en foto’s naar ons hebben gemaild, zodat 
er weer iets bekijken en te lezen valt. Gertie heeft er een fris kleurtje onder gezet, 
en het mooi vormgegeven. Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage leverde aan 
nummer 64!

Deze helft van het jaar stond weer behoorlijk in het teken van het nieuwbouwge- 
beuren. Eerst was er de enorme herrie en stof die hoorde bij het zeven van de grond, 
wat ook nog eens langer duurde dan gepland vanwege de hoeveelheden asbest 
die werden aangetroffen. Vervolgens deed de afronding van het participatietraject 
in diverse raadscommissievergaderingen en de politieke uitspraken die daar geuit 
werden veel stof opwaaien. Geen wonder dat in deze Klingelstee daar veel aandacht 
aan wordt besteed. Ron Brouwer stuurde een stuk in, Ellis Withagen zet alles namens 
de WBP nog eens op een rijtje, en  Toine Debertrand leverde een verhaaltje, waarin 
hij er toch weer iets over water en wijn van wist te maken. Meindert Rudolphi schreef 
over het Steunpunt, waarvoor we subsidie hadden gekregen die we niet mochten 
besteden en dus weer bijna kwijtraakten, kortom, er speelde van alles. Ook staat er 
nog een verlaat stukje in over de afronding van de Wijkschouw, waarin u kunt lezen 
met welke punten wat gedaan is, of niet.
Verder treft u als gebruikelijk de vertrouwde stukjes aan over diverse clubjes en activi-
teiten. En ook iets nieuws: een los vel dat u als herinnering bij de te betalen rekenin-
gen kunt leggen: dan vergeet u wellicht niet de contributie voor de buurtvereniging 
over te maken! Dit voorstel van Hans Voorhuis werd in de ALV aangenomen, en nu 
dus gerealiseerd. We zijn benieuwd of het verschil gaat maken.

In deze Klingelstee ook een artikeltje van Raymond Stijkel, de baas van TCN, onze 
buurman aan de noord-, west- en zuidzijde. Op verzoek van Meindert Rudolphi zet hij 
uiteen wat er allemaal voor bouwplannen zijn binnen hun organisatie. In elk geval is 
hij van plan regelmatig met een delegatie uit de buurt om de tafel te gaan zitten om 
een en ander te bespreken. Mooi dat er weer contact is. 

Afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van verschillende buurtbe-
woners die, al dan niet plotseling, zijn overleden. Een zeer centrale en prominente 
buurtgenoot was Fred Willemsen, die met een onwrikbaar optimisme en zijn jack vol 
levensreddende apparatuur in afwachting was van een donorhart. Helaas gooide een 
hersenbloeding roet in het eten. Behalve Fred is dit halfjaar ook Piet Kleyburg over-
leden, en onlangs nog Ina Schradus, beiden woonachtig in de Rosandeflat.

Toch gaat iedere dag de zon weer op, ook boven ons buurtje. Ik wens iedereen een 
jaar toe vol  licht en warmte, en hoop dat we ook het komende jaar weer veel samen 
kunnen doen, met en voor elkaar. 

De redactie wenst iedereen veel leesplezier, een gezellige kerst en een 
gezond, liefdevol en bruisend 2011!

Uw redacteur,
Hadewych Martens
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de voorzitter

de zomer was warm 
en lawaaiig!
op het moment van schrijven hebben 
we de eerste winterse aanval alweer 
achter de rug. een mooi schoon de-
kentje lag er over onze wijk. Dat was 
een fraai gezicht. terwijl het nog maar 
vrij kort geleden was dat het binnenter-
rein bestond uit enorme zandhopen, 
omheind door bijna ondoordringbare 
afrasteringen, waarbinnen zware ma-
chines rondbrulden en mannen in witte 
pakken hun zorgvuldige, maar niet 
door iedereen begrepen werk verricht-
ten.

Ook ik heb die machines regelmatig ver-
foeid. Maar achteraf kunnen we zeggen 
dat het niet voor niets is geweest.  
Er is het nodige opgegraven waarvan  
het goed is dat het nu definitief is verwij-
derd: niet ontplofte explosieven, allerlei 
wapentuig en een grote hoeveelheid 
asbest. En zelfs een menselijk skelet is 
kennelijk ooit in onze bodem achterge-
bleven.

Gelukkig is er meer gebeurd in Hoog-
stede Klingelbeek! We hebben op een 
verrassende plek op het voormalige maïs-
veld in een heerlijk namiddagzonnetje 
onze jaarlijkse buurtbarbecue gehouden. 
Dat was smakelijk, sfeervol en gezellig. 
Oud en nieuw, jong en oud: een mooie 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Ook ons unieke wijkwijngaardje Domein 
Klingelberg opende de poort voor een 
ontmoeting van de wijkbewoners met 
deze bijzondere vorm van fruitteelt. In 
een ontspannen sfeer en vergezeld van 
een lekker hapje werden de druivenstok-
ken bekeken en besproken en de nog 
maar net gebottelde wijn geproefd. En 
hij smaakte weer best dit jaar!

En ook de Goedheiligman bracht weer 
een bezoek aan onze wijk om met name 
de vele kinderen aldaar te ontmoeten en 
te bedenken met een leuk cadeau. Prach-
tig dat deze traditie ook in onze wijk nog 
steeds blijft bestaan. Laat dat vooral nog 
lang zo blijven!

En inmiddels zijn we aan het eind van 
alweer 2010 aangekomen. De eerste 10 
jaar van de 21e eeuw zitten erop. Voor 
onze wijk was 2010 op diverse fronten 
een enerverend jaar. Op bepaalde pun-
ten zijn we nader tot elkaar gekomen. Ik 
denk daarbij bijvoorbeeld aan de instel-
ling van de Werkgroep Borging Participa-
tieresultaat, waarmee we zoveel mogelijk 
belangen van onze wijkbewoners behar-
tigen in de contacten met de gemeente 
over het bestemmingsplan en de nieuw-
bouwontwikkelingen. Dat heeft zeker 
veel discussie opgeleverd; voor mijzelf 
was dat soms moeilijk, maar zeker ook 
leerzaam. De afgelopen periode is de 
politiek aan het woord geweest. Op ver-
schillende manieren hebben buurtbewo-
ners individueel en gezamenlijk van hun 
democratische mogelijkheden gebruik 
gemaakt om de besluitvorming de goede 
kant op te krijgen. Waarbij de meningen 
over wat die goede kant is nog wel eens 
verschilden. Op moment van schrijven is 
het definitieve besluit over het bestem-
mingsplan nog niet genomen, maar is het 
al wel duidelijk hoe de stemverhoudin-
gen in de gemeenteraad liggen.

Het bestemmingsplan zoals dat naar 
verwachting zal worden aangenomen 
stemt de wijk niet op alle punten tevre-
den en dat doet natuurlijk pijn. Met name 
bij de buurtbewoners die verwachten 
de meeste nadelen van de plannen te 
zullen ondervinden. Desondanks vind ik 
dat iedereen trots kan zijn op zijn/haar 
inspanningen in het hele traject. Onze 
buurt heeft maar weer eens laten zien dat 
het een bijzondere buurt is met bovenge-
middeld betrokken buurtbewoners!

uiteindelijk eindigt ook 2010 weer 
met het feest der saamhorigheid bij 
uitstek. ik wens u dan ook hele fijne 
Kerstdagen toe en veel geluk, liefde en 
gezondheid voor 2011.

remy ten Hoedt
Voorzitter  

bericht 
van de 
penning-
meester

Beste buurtgenoten,
Mijn eerste half jaar als penningmees-
ter van de buurtvereniging zit erop. Na 
veel rompslomp met adreswijzigingen, 
gedoe met de bank om alle gegevens en 
rechten over te zetten van de oude pen-
ningmeester naar mijzelf, is uiteindelijk 
alles toch nog goed gekomen. Leve de 
helpdesks!!

Maar goed, even over naar de orde van 
de dag. Het einde van het jaar is weer in 
zicht en zo ook de jaargrens voor de con-
tributie-betaling van de buurtvereniging. 
Voor de hoogte van de contributie en de 
bankgegevens verwijs ik naar de omslag 
van de Klingelstee. Graag ontvang ik de 
contributie over 2011 uiterlijk 01-03-2011 
op rekening van de buurtvereniging.
Voor diegenen die ooit een machtigings-
formulier hebben ingevuld geldt dat 
omstreeks 1 maart 2011 het verschul-
digde bedrag automatisch wordt afge-
schreven.

Een kleine inventarisatie leert dat er 
nog een aantal buurtgenoten is dat de 
contributie over 2010 niet betaald heeft. 
Diegenen die dit betreft krijgen van mij 
begin januari persoonlijk bericht met de 
vraag de contributie voor 2010, naast die 
van 2011, alsnog over te maken. 

ik wens jullie allemaal een mooi en 
gezond 2011,
Groeten van jullie penningmeester,

annette Verbraak, 
Hoogstedelaan 47
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Wbp
zoals voorzitter van de buurtvereniging remy ten Hoedt in de vorige Klingelstee al aangaf, is in juni j.l. de ‘werkgroep 
Borging participatieresultaat (wBp)’ opgericht. Doel is, de naam zegt het al, ervoor te zorgen dat de resultaten uit het 
participatieproces met de gemeente van de afgelopen jaren vastgelegd en uitgevoerd worden. Deze resultaten komen tot 
uitdrukking in het bestemmingsplan en een convenant met aanvullende afspraken. De wBp heeft regelmatig overleg met 
de gemeentelijke projectleider over de stand van zaken in de plannen, het convenant en overige lopende zaken.

Inmiddels zijn in de WBP de volgende ‘buurtgroepen’ ver-
tegenwoordigd: Groengroep, de Schutterij en de Volkstuinen, 
aangevuld met een aantal personen dat zich anderszins betrok-
ken voelt bij het onderwerp.  Leden zijn Leo Kaufman, Ellis  
Withagen, Ruud Kortland/Yvonne Meulendijks, Meindert 
Rudolphi, Will Kemna en, t/m het vaststellen van het con-
venant, Remy ten Hoedt. Zie voor contactgegevens de buurt-
website. Allen zetten zich in om tot een optimaal bouwresultaat 
te komen.

Dat dit laatste niet altijd eenvoudig is blijkt wel uit de perikelen 
rond de inhoud van het bestemmingsplan. Hier volgt een over-
zicht van wat zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld.

Bestemmingsplanprocedure (bijna) afgerond
Het zal niemand ontgaan zijn: we zijn bijna aan het einde van 
een behoorlijk turbulente periode in een zeer bepalende fase 
van de nieuwbouwplannen in onze buurt. Deze fase betreft het 
vaststellen van het ‘bestemmingsplan Hoogstede-Klingelbeek’ 
en was turbulent omdat een aantal onderdelen in het concept 
plan, ondanks het doorlopen participatietraject, een onprettige 
verrassing vormde. Er zijn dan ook veel zienswijzen ingediend 
waarin men de bezwaren verwoord heeft.

Nadat het bestemmingsplan, inclusief de beantwoording 
van de zienswijzen, door het college ter vaststelling aan de 
gemeenteraad is voorgelegd, heeft de procedure er als volgt 
uitgezien:

•	 28	juni:	eerste	informatieve	bijeenkomst	gemeenteraad	
waarin de indieners van zienswijzen deze konden toelichten;
•	 7	september:	gemeente	organiseert	een	informatiebijeen-
komst om een aantal pijnpunten uit het concept bestem-
mingsplan toe te lichten. Uit de ingediende zienswijzen bleek 
dit met name over de maximaal toegestane bouwhoogte van 
de woningen (12 m) en de vorm van het woonzorgcomplex te 
gaan (losse blokken in een carrévorm waarvoor meer grondop-
pervlak is gereserveerd dan verwacht). Architect Hans Been gaf 
aan waarom het noodzakelijk is hiervoor te kiezen waarop de in 
grote getale aanwezige buurtbewoners hun bezwaren nog eens 
duidelijk maakten. Tijdens het participatieproces zijn immers 
andere verwachtingen gewekt;
•	 13	september:	tweede	informatieve	bijeenkomst	gemeente-
raad. Een deel van de gemeenteraad is kritisch maar wethouder 

Elfrink maakt duidelijk dat sprake is van een prachtig plan waarin 
de bouwhoogtes nu eenmaal nodig zijn, ook verwacht hadden 
kunnen worden en de periode van participatie en inspraak afge-
lopen is. Het wordt tijd eindelijk tot uitvoering van de plannen te 
komen;
•	 22	november:	derde	informatieve	bijeenkomst	gemeente-
raad. Een aantal raadsleden heeft zich zeer goed verdiept in het 
onderwerp en vuurt kritische vragen af op de wethouder. Door 
de gestelde vragen, die zich nu concentreren op de bouwhoogte, 
wordt duidelijk dat de buurt op geen enkele manier had kunnen 
weten en verwachten dat de woningen tot 12 m hoog gebouwd 
mogen worden. Na afloop van deze bijeenkomst ontstaat het 
idee een handtekeningenactie te starten waaruit moet blijken dat 
het overgrote deel van de buurtbewoners zich verzet tegen deze 
bouwhoogte die niet overeenkomt met het participatieresultaat. 
Met name de bewoners van Hoogstedelaan 3-41 hebben veel tijd 
gestoken in het uitvoeren van deze actie. Uiteindelijk zijn ca. 250 
handtekeningen verzameld.
•	 29	november:	meningsvormende	bijeenkomst	gemeenteraad.	
Gemeenteraadsleden geven hun visie op het bestemmingsplan 
waarbij duidelijk wordt dat zeer waarschijnlijk een meerderheid 
het plan zoals het er nu ligt zal goedkeuren. Teleurstellend.
•	 	13	december:	de	laatste	bijeenkomst	in	het	proces	tot	vast-
stelling van het bestemmingsplan. Enkele fracties (CDA, Pro 
Arnhem, Zuid Centraal, Trots en ChristenUnie) dienen nog een 
amendement in om de bouwhoogte van de woningen voor een 
deel van het projectgebied op max. 9 m stellen. Deze wordt niet 
aangenomen waarop gestemd wordt over het bestemmingsplan. 
Het wordt aangenomen met 35 stemmen voor en 
3 tegen (Zuid Centraal).”

Nu het bestemmingsplan daadwerkelijk is vastgesteld zal zeer 
waarschijnlijk een aantal indieners van zienswijzen in beroep zal 
gaan bij de Raad van State. Dit zal in ieder geval voor vertraging 
in de uitvoering van de bouwplannen zorgen. Het is natuurlijk 
ontzettend jammer dat na een participatieproces met een door 
alle partijen geaccepteerd resultaat dit de uitkomst is. Daar kan 
ook de gemeente niet erg tevreden over zijn.

Verder is er nog geen duidelijkheid over de projectontwikkelaar. 
In de krant viel onlangs te lezen dat er negentien geïnteres-
seerden waren, maar over de concrete stand van zaken heeft de 
gemeente zich nog niet uitgelaten. Wanneer dus werkelijk gestart 
zal worden met de realisatie van de bouwplannen is ongewis.
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Convenant + participatiereglement
Door de WBP is in overleg met de gemeentelijk projectleider 
hard gewerkt aan het opstellen van het convenant waarin 
afspraken uit het participatietraject, die niet in het bestem-
mingsplan passen, worden vastgelegd. Diverse betrokkenen 
zijn geraadpleegd om alle in het verleden gemaakte afspraken 
te achterhalen. Het maken van een tekst die voor alle partijen 
acceptabel is blijkt tijdrovend te zijn. Het stuk is nog niet vast-
gesteld maar we hopen dit binnenkort tot een goed einde te 
brengen.
Daarnaast wordt een z.g. participatiereglement opgesteld 
waarin afspraken staan over de verdere samenwerking met en 
relatie tussen de WBP en de gemeente. Het gaat dan om de 
onderwerpen van overleg, positiebepaling, te volgen werk-
wijze, verantwoordelijkheden en besluitvorming.
Zodra beide stukken zijn vastgesteld zullen ze op de buurt-
website geplaatst worden waar iedereen ze kan inzien.

toestand projectgebied
Gelukkig zijn de werkzaamheden om de grond van het project-
gebied van allerlei ongerief te ontdoen inmiddels afgerond. 
Dit schoonmaakproject, waarin diverse explosieven, veel 
asbest en zelfs een skelet zijn opgedoken, duurde langer dan 
gepland. Het gebied zag er onder het sneeuwdek van de 
afgelopen week wel aardig uit, maar in de regenachtige weken 
daarvoor was sprake van wateroverlast doordat de grond erg 
verzadigd is en het water niet goed kan opnemen. Met de 
gemeente zijn inmiddels afspraken gemaakt over te nemen 
maatregelen om dit te voorkomen, door bijv. het inzaaien van 
het terrein met een speciaal voor koud weer geschikt gras-
mengsel en het aanleggen van een tijdelijk tegelpad  vanaf 
het begin van de ‘holle weg’ naar de ingang van de speeltuin. 
Dit zal in de uiteindelijke situatie worden vervangen door een 
passende oude klinkerbestrating op de holle weg. Geitenwei 
en speeltuin blijven voorlopig op de huidige tijdelijke lokatie 

liggen, totdat in overleg tussen gemeente en WBP is bepaald 
wanneer de definitieve lokatie kan worden ingericht.

subsidie steunpunt
Een knelpunt bij de realisatie van het steunpunt/buurthuisje 
was dat de subsidie die de buurtvereniging daarvoor had ont-
vangen moest worden uitgegeven en verantwoord vóór medio 
juni 2011. Anderzijds mochten we nog niet bouwen omdat het 
bestemmingsplan waarop het buurthuisje aangegeven staat 
nog niet goedgekeurd was. Bovendien moet nog bepaald kun-
nen worden wat het beste moment van bouwen van het huisje 
is in relatie tot de realisatie van de rest van het nieuwbouwpro-
ject. Het risico bestond dus dat de subsidie verloren zou gaan.
Om dit te vermijden heeft het bestuur van de buurtvereni-
ging een brief naar verantwoordelijk wethouder Kok gestuurd. 
Inmiddels is daar antwoord op ontvangen: vanwege de bijzon-
dere omstandigheden wordt uitstel van de verantwoording van 
de subsidie voor het steunpunt verleend. Die moet nu worden 
ingediend twaalf weken na afloop van de bouw, waarbij nog 
bepaald is dat de bouw een jaar mag duren. Er is geen begin- 
of einddatum meer genoemd. Daarmee is een goed resultaat 
bereikt waarmee de buurt tevreden mag zijn.

oproep
De WBP probeert zo goed mogelijk zicht te houden op het 
projectgebied en ervoor te zorgen dat er goede afspraken met 
de gemeente worden gemaakt. Als u echter vragen of ideëen 
hebt, als u zaken opvallen in het gebied, aarzel dan niet deze 
bij ons te melden. Alle input is welkom! Dit kan via de het vol-
gende mailadres: werkgroepborgpart@gmail.com

Namens de WBP,

ellis withagen
Hoogstedelaan 49
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het beWaKen van het ParticiPatie-
ProcesresUltaat van de nieUwboUw

In deze afbeelding staat de gehele inrichting met een redelijk 
grote nauwkeurigheid ingetekend. Daarnaast heeft de werk-
groep Nieuwbouw ter afronding van haar werkzaamheden een 
overzicht gemaakt van de afspraken met de gemeente omtrent 
randvoorwaarden en grenzen die gelden voor verdere detail-
lering. Hiermee is door de werkgroep een afgerond stuk werk 
geleverd, dat bij buurtgenoten weliswaar op punten kritiek 
opleverde, maar een goede basis was voor het vervolg. 

Juist een gecontroleerde uitvoering van dit vervolg lijkt  ver te 
zoeken. Het is daarom goed nog even de bij de start van het 
participatieproces met de gemeente afgesproken ‘spelregels’ 
te noemen:
1. Gemeente en buurt brengen hun startdocumenten in, zonder 
hieraan rechten te ontlenen;
2. In gelijkwaardige samenspraak tussen gemeente en buurt 
wordt een optimaal plan gemaakt, waarbij de wederzijdse 
belangen worden gerespecteerd;

in de alV van 2009 is het door de werkgroep nieuwbouw verantwoording afgelegd over het bereikte participatieresul-
taat. Hierna is een nieuwe periode ingegaan, die van het borgen en nader detailleren van het participatieresultaat. Vanaf 
een afstand heb ik dit proces kunnen volgen, en ik maak mij zorgen over de bereikte resultaten.

 Het participatieresultaat was het meest concreet vastgelegd in een tekening van de zogenaamde ‘Aangepaste gebiedsvisie’ 
 (zie afbeelding). 

aangepaste gebiedsvisie
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3. Het participatieresultaat is het geza-
menlijk behaalde resultaat van gemeente 
en buurt;
4. Bij de procedurele inbedding van het 
participatieresultaat in bijvoorbeeld 
wijzigingenbestemmingsplan behouden 
individuele bewoners de vrijheid zich 
teweer te stellen;
5. Het participatieresultaat is succesvol 
als er slechts een relatief gering aantal 
bezwaren worden ingediend tegen de 
wijziging in het bestemmingsplan.

Momenteel zit  het proces midden in het 
omzetten van het participatieresultaat in 
procedurele vastlegging. In plaats van 
nadere detaillering van het resultaat zie 
ik juist dat veel zaken wederom opnieuw 
ter discussie worden gesteld en dat er 
zonder overleg met de buurt onder het 
excuus van  ‘voortschrijdend inzicht’ 
wijzigingen optreden die niet zijn afge-
sproken.
Voor een deel moet de buurt daarvoor 
de hand in eigen boezem steken. Het 
is het bestuur moeilijk gevallen om 
adequate opvolging te vinden voor de 
werkgroep Nieuwbouw. Blijkbaar vonden 
de bewoners van de buurt de nieuw-
bouw te weinig belangrijk om zich hier 
voor in te zetten ofwel dachten zij dat 
hun private belang beter gediend was 
door dit zelfstandig op te pakken. Dit is 
fnuikend gebleken voor een consistent 
vervolg van de werkzaamheden van de 
werkgroep.
Het resultaat laat zich raden. Al snel ble-
ken de eerste schetsen van het concept-
bestemmingsplan elementen te bevatten 
die niet 1 op 1 terug te vertalen waren 
op de tekening van de in het particiapa-
tieresultaat overeengekomen gebieds-
visie. Andere gesprekspartners dan 
de buurt waren hier veelal katalysator 
van. Het ontbreken van een consistent 
gespreksplatform vanuit de buurt als 
waker van het participatieresultaat heeft 
de gemeente bewust of onbewust de 
gelegenheid gegeven deze wijzigingen 
als voldongen feit te presenteren.

Wel zijn door de buurt hernieuwd de 
startdocumenten van het participatie-
proces ingebracht als randvoorwaarden. 
Helaas niet als naslagdocumenten bij de 
nadere uitwerking van het participatie-
resultaat, maar veel meer als DE voorlig-
gende documenten bij het vervolg. Door 
dit als buurt te doen, wordt het participa-
tieresultaat ondergraven. Als ‘ bijvangst’ 
hiervan krijgt uiteraard ook de gemeente 
een titel om zaken uit het participatiere-
sultaat ter discussie te stellen. Dit gege-
ven verzwakt de positie van de buurt om 
het participatieresultaat naar de letter 
uitgevoerd te krijgen op enorme wijze.
Onlangs had ik het gemengde genoegen 
bij de door de gemeente geïnitieerde 
presentatie van het concept-bestem-
mingsplan aanwezig te zijn. Hier werd 
de enorme worsteling van de gemeente 
zichtbaar om het participatieresultaat 
om te zetten in een passend bestem-
mingsplan. Door het toepassen van een 
‘standaard’ procedure-aanpak om te 
komen tot een nieuw bestemmingsplan 
wordt de geest van het participatieresul-
taat niet goed verwerkt. Mijn conclusie 
was dat de gemeente, wederom bewust 
of onbewust, extra ruimte creëert voor 
uitvoering van de nieuwbouw dan dat 
het participatieresultaat toelaat. Levens-
gevaarlijk! Op mijn vraag aan wethouder 
Gerrie Elfrink op welke wijze correcte 
uitvoering van het participatieresultaat 
was geborgd kon hij louter antwoorden 
dat de Welstandscommissie toetser 
is van de ingediende plannen en dat 
hiermee de waarborg gegeven is. Nu is 
de Welstandscommissie louter toetsend 
ten opzichte van het bestemmingsplan 
en kent verder het kader ‘redelijke wel-
stand’. Dit is een nogal kwalitatief kader. 
In 2008 nog kon de Welstandscommis-
sie een positief advies uitbrengen, met 
vrijstelling omtrent de aan te houden 
bouwhoogte, voor de bouw van het 
knallab van de KEMA. Het knallab staat 
er, ondanks  bezwaren, inmiddels. Het 
economisch belang van de gemeente 
Arnhem was te groot om de KEMA ‘nee’ 

te verkopen en de Welstandcommissie, 
onder directe invloed van de gemeente, 
is in zulke gevallen zeer gehoorzaam.
Bij mijn weten is de sideletter van de 
buurt, waarin de nadere concrete vast-
legging van het participatieresultaat is 
weergegeven (en dus niet het herhalen 
van de oorspronkelijke startdocumenten 
van het participatieproces) en waarvan 
de basis reeds anderhalf jaar geleden is 
geleverd door de werkgroep Nieuwbouw, 
nog steeds niet door de gemeente mede 
ondertekend. De gemeente hoeft zich 
dus alleen aan het uiteindelijke bestem-
mingsplan te houden en de buurt heeft 
het nakijken.
De resultaten van ontwikkeling van de 
situatie in deze richting zijn dagelijks 
te zien. De graft is ten onder gegaan 
aan ‘explosievenonderzoek’, gevalletje 
van ‘voortschrijdend inzicht’ en ‘wet-
telijke verplichting’. Er is geen uitzicht 
op terugkeer van de speeltuin op de 
min of meer originele plek, begin 2011. 
Weliswaar afspraak, maar alles loopt nu 
wat uit. Ik heb de indruk dat er toch wel 
erg veel groen is verdwenen, ondanks 
de onaflatende en tomeloze inzet van de 
groengroep. De buurt laat het gebeuren 
en heeft het nakijken.
Het lijkt er op dat de gemeente haar 
problematiek als vergroting van omvang 
van de werkzaamheden en uitloop in de 
tijd blijkbaar kan afwentelen op de buurt. 
Zou het niet zo moeten zijn dat de buurt 
de gemeente moet vragen wat zij gaat 
doen om de oorspronkelijke afspraken te 
handhaven? De terugkeer van de speel-
weide en de geitenwei conform afspraak 
op de definitieve locatie begin 2011 zou 
hier een mooie lakmoesproef voor zijn. 
De buurt moet toch niet in de rotzooi 
blijven zitten door probleempjes van de 
gemeente?
De enorme omvang van de huidige 
‘explosieve’ werkzaamheden van de 
gemeente hebben nog een ander gevaar 
in zich. De werkzaamheden kosten de 
gemeente VEEL geld. Dit geld moet 
worden terugverdiend. Dit kan de 
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Wonderen 
bestaan
Vroeg in de morgen van een lentemaan-
dag brak het tumult los. zware vracht-
wagens voerden tientallen witblauwe 
containers aan. ook lawaaiige shovels 
en tractoren, zandkarren, afscheidings- 
hekken, grijpers, olietanks en ander 
werktuig. en werkers om in onze buurt 
hun brood te verdienen. Men begon 
aan de bodemsanering op het voorheen 
rustieke terrein tussen Hoogstede en 
Klingelbeek. eerder hadden aanwonen-
den het lommerrijk groen, dat was 
omgehakt en kleingemaakt, zien ver- 
dwijnen naar een ecologisch verant-
woorde bio-centrale. Maar dan wel 
ergens in twente, waar het met dikke 
milieu-vervuilende vrachtwagens werd 
heengebracht. tikje hypocriet,  
misschien?

Achter onze woning kwamen enkele 
containers te staan; een ervan ingericht als 
schaftkeet. De rest werd naar het boven-
gebied versleept waar een indrukwek-
kend grote zandzeef-installatie vervolgens 
maandenlang kabaal, fijn- en minder fijn 
stof en veel overlast produceerde. Klach-
ten richting stadhuis bleven steken bij de 
obligate dovemansoren. Het af- en aan- 
rijden van zandslepers en het zeefwerk 
werd alleen onderbroken voor de pauzes.

Pauze zonder koffie kan natuurlijk niet; dus 
stond er weldra een man in onze achter-
tuin te roepen; “Mevrouw, mevrouw, mag 

ik misschien water bij uw huis tappen?” 
Dat mocht, want voor het goede doel 
wilden wij onze bescheiden bijdrage wel 
leveren. Zodoende heeft de aardige wer-
ker bijna vijf maanden lang een paar keer 
per week twee jerrycans van ons water 
gebruikt voor hun koffie/thee.
Voor en na raakten we aan de praat.  
Hij kwam uit Winschoten, verbleef in 
Zevenaar in een hotel, was lidmaat van 
een blijmoedige kerk, waarvan hij ons 
af en toe de boodschap trachtte aan te 
reiken. Wij vroegen of hij bijbelvast was. 
“Ja, hoezo? Ik kan u zo een aantal frag-
men... ?”   
“Laat maar; staat er niet ergens iets 
geschreven over een wonder dat water 
werd veranderd in wijn?” Hij had de hint 
begrepen. De mannen hadden gelapt en 
de volgende dag kwam hij ons glunde-
rend een fles fraaie wijn brengen. Ziedaar 
... het wonder!

Onze waterman heeft de gruwelijke 
ontdekking gedaan van een skelet, wat 
veel speculaties in buurt en stad heeft 
opgeroepen. Kort daarna werd het terrein 
“geschoond van bommen en granaten” 
opgeleverd. De mannen vertrokken, een 
onzekere toekomst tegemoet: door bezui-
nigingen voorlopig geen werk meer. 

De karakteristieke oude holle weg is 
verdwenen in de puinbak; de jeu-de-
boules baan in het niet; de graft is ernstig 
verminkt; het speeltuintje verplaatst naar 
een ongezellige plek. Veel natuurleven is 
voorgoed verdwenen, maar... weer een 
wonder: er hollen weer konijntjes over het 
veld.  Helaas zijn ze door de grondverzet-
machines veel van hun voedselbronnen 
kwijt geraakt. Geen nood: de azaleaplan-
ten in onze achtertuin vinden ze heel erg 
lekker ! Nu wacht de buurt op nog een 
wonder; de identificatie van het skelet, 
zodat we te weten kunnen komen wie 
onze heimelijke buurtbewoner was.

toine Debertrand
Arnhem,  december 2010.

gemeente eigenlijk alleen bereiken door 
het bestemmingsplan zo ver mogelijk 
op te rekken, mogelijk geïnteresseerde 
projectontwikkelaars extra mogelijkheden 
te geven enz…. . Zoals eerder geme-
moreerd is de Welstandscommissie, als 
hoeder tegen dit fenomeen, te zeer ver-
bonden met de economische belangen 
van de gemeente om dit te keren. 
Het is inmiddels 1 voor 12. De buurt zal 
zich moeten herbezinnen welke route 
zij kiest. Het structureel en consistent 
de gemeente houden aan het partici-
patieresultaat of het massaal indienen 
van (individuele) bezwaarschriften tegen 
het voorliggende bestemmingsplan. De 
gemeente zal zich ook moeten herbezin-
nen. Structureel en consistent gelijkwaar-
dig overleg over nadere invulling met de 
buurt als partner of, ouderwets regentesk 
doorduwen met als risico veel individu-
ele bezwaren tegen vaststelling van het 
concept-bestemmingsplan.

Als deze laatste optie wordt gevolgd zijn 
mijns inziens niet de te behalen voor-
delen uit participatieprocessen uitgenut. 
Dit ligt dan niet aan de (on)haalbaar-
heid van het fenomeen ‘participatie’, 
maar meer aan de wijze waarop buurt en 
gemeente hiermee de afgelopen ander-
half jaar zijn omgesprongen.

ron Brouwer
Oud voorzitter werkgroep Nieuwbouw
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in december 2007 is de structuurvisie voor arnhems Buiten vastgesteld door de gemeente renkum en arnhem. Hiermee 
werd een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van het businesspark. sinds eind 2007 is door tCn, BaM en 
giesbers gebiedsontwikkeling verder gewerkt aan de ontwikkeling en transformatie van het park. Hierbij gelden nog 
steeds de uitgangspunten van de structuurvisie. Hieronder een overzicht van de laatste stand van zaken:

ontWiKKelingen 
arnhems bUiten
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Mariëndaal
Het deelgebied Mariëndaal zal worden 
herontwikkeld. Er zijn inmiddels vergun-
ningen afgegeven voor de sloop van 
de bestaande gebouwen en de ontwik-
keling van het kantoorgebouw Mariën-
daal Center of Excellence. Dit deel van 
Arnhems Buiten zal in de toekomst niet 
openbaar toegankelijk zijn. Als gevolg 
hiervan dienen de huidige huurders op 
Mariëndaal te worden verplaatst. Het 
kantoor van TCN is recent verhuisd van 
gebouw M01 naar gebouw H29. TCN 
heeft met huurder NRG overeenstem-
ming bereikt over de bouw van een 
nieuwe bedrijfshal op Den Brink en 
tijdelijke huisvesting in gebouw R42 
(Nelelectrum). Uiteindelijk zal NRG 
zich in medio 2013 concentreren op 
Den Brink. De nieuwe bedrijfshal wordt 
momenteel gebouwd en is eind januari 
2011 gereed. Ook Kema zal uiteindelijk 
worden verplaatst van Mariëndaal naar 
andere delen op het terrein.

ontwikkeling Hes-west
Momenteel zijn TCN, BAM en Giesbers 
Gebiedsontwikkeling plannen aan het 
maken voor het deelgebied Hes-West. 
Het betreft nieuwbouw voor kantoor-
functies van Kema. Een van de doelstel-
lingen van deze ontwikkeling is om het 
parkachtige karakter van dit deel van 
het businesspark te versterken. Tevens 
zal een groot deel van de bestaande 
bedrijfshallen worden gesloopt. 
Om deze ontwikkeling mogelijk te 
maken is het opstellen van een nieuw 
bestemmingsplan noodzakelijk. Het 
zal in de eerste helft van 2011 worden 
opgesteld en in procedure worden 
gebracht. Over de inhoud van het 
bestemmingsplan zal ook afstemming 

plaatsvinden met omliggende buurten, 
waaronder Hoogstede. 

woningbouw
De structuurvisie maakt ook woning-
bouw op Arnhems Buiten mogelijk. 
Vooralsnog zijn er nog geen concrete 
plannen, vanwege de huidige markt-
omstandigheden, maar ook doordat 
Arnhems Buiten voor een groot deel 
is verhuurd en er nog geen plaats kan 
worden vrijgemaakt voor toekomstige 
woningbouw.

relatie met de buurt
Bij de ontwikkeling van Arnhems 
Buiten wordt rekening gehouden met 
de omliggende buurten. De uitgangs-
punten, die hiervoor in de structuurvisie 
zijn geformuleerd, zijn nog steeds van 
kracht. Dit gaat oa om het behoud en 
versterken van het parkachtige karakter, 
een grotere toegankelijkheid van het 
park, en relaties tussen toekomstige 
woningplannen op Arnhems Buiten, 
met name Hes-oost en Nelelectrum, en 
Hoogstede. Ook wordt in elke nieuwe 
ontwikkeling zorgvuldig gekeken naar 
de verhouding tussen het bebouwd 
oppervlak van nu en na de ontwikke-
ling, wat niet of nauwelijks zal toe-
nemen en op het deelgebied Hes west 
zelfs behoorlijk daalt. 

Verbindingsweg
De gemeente Arnhem en TCN 
Arnhems Buiten hebben overeenstem-
ming bereikt over de verkoop van een 
strook grond aan de gemeente die 
nodig is voor de aanleg van de nieuwe 
verbindingsweg. De gemeente infor-
meert de bewoners van Hoogstede 
over de verdere voortgang en planning 
van het project.

tot slot
TCN en een vertegenwoordiging van 
de buurt Hoogstede Klingelbeek zullen 
geregeld afstemming houden over de 
voortgang van ontwikkelingen op het 
Arnhems Buiten.

raymond stijkel
TCN Arnhems Buiten 
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verslag wijkschoUw/
persbericht
Begin april 2010 heeft de  wijkschouw in de wijk Hoogstede/Klingelbeek plaats-
gevonden. Voor de aanwezige functionarissen en leden van de wijkvereniging 
was het een hele uitzoekklus gezien de vele reacties. Het heeft dan ook even 
geduurd voor onze mensen op alle verander- en verbeterpunten hun reactie 
konden geven.

Verkeer
•	 Geluidshinder/verkeerssnelheden	Utrechtseweg:
De gemeente Arnhem heeft een actuele kaart met de gemiddelde snelheden, waaruit 
blijkt dat op een kort wegvak voor verkeer richting Oosterbeek gemiddeld 
iets te had wordt gereden. Dit is een acceptabel beeld voor een verkeersader in 
Arnhem en geen aanleiding om maatregelen te treffen. Binnenkort komt er bij de ver-
nieuwing van het asfalt een dubbele vrij gesloten asmarkering. Inhalen mag dan nog 
wel. In afwachting van de resulaten worden er voorlopig geen inhaal verbodsborden 
geplaatst.
Er kan wel met regelmaat opzichtig gecontroleerd worden door de politie. Het plaat-
sen van flitspalen is een zaak van het Openbaar Ministerie: de gemeente participeert 
in een handhavingsoverleg met meerdere partijen.
•	 De	rotonde	Utrechtseweg/	KEMA	hoort	niet	bij	de	renovatie.	In	het	groot	onder-
houd is in principe alleen de hoofdrijbaan opgenomen. De losse band/betonrand 
wordt opgeknapt.
•	 Hoek	Utrechtseweg/Rosandelaan:	de	afdeling	Verkeer	onderneemt	actie	omdat	de	
kruising verkeerstechnisch onvolledig is, de voorrangsmarkering ontbreekt waardoor 
auto’s voor het stoppen geen geleiding hebben. De draai vanuit de Rosandelaan 
richting centrum is voor een gemiddeld voertuig goed te nemen.
•	 De	verkeersafwikkeling	op	de	kruisingen	Utrechtseweg	met	de	Hulkesteinseweg,	
Oranjestraat en Onderlang is één verkeersregelprogramma en zeer complex. Ook bij 
de aanstonds te vervangen regelautomaat zal geen extra tijd voor de overstekende 
voetgangers en fietser gevonden kunnen worden.
•	 De	suggestie	op	de	Utrechtseweg	meer	geleiders	te	maken	waar	men	veiliger	kan	
oversteken is gegrond, maar de mogelijkheid is er niet: er is geen ruimte en er zijn 
geen middelen. 
Aan de lange oversteektijd fietspad Utrechtseweg richting Rosandelaan zullen fietsers 
ook in de nieuwe verkeersregeling moeten toegeven als het druk is of als er een bus 
aankomt. Bij de Hulkesteinseweg komt een bord ‘fietsers rechtaf vrij’.
•	 De	suggestie	om	het	fietspad	Utrechtseweg	te	verhogen	is	ook	bij	groot	onder-
houd aan het asfalt niet haalbaar. Het is ruimtelijk moeilijk inpasbaar en de middelen 
hiervoor ontbreken. 
•	 Foutief	geparkeerde	auto’s	op	de	ventweg	naast	de	Utrechtseweg:	het	verzoek	
voor een kruismarkering bij een inrit kan helaas niet gehonoreerd worden. Dit is over-
bodig en geeft een lage beeldkwaliteit. Weliswaar is handhaving relevant, omdat het 
hier heel vaak om dezelfde blokkerende voertuigen gaat. U kunt direct met de politie 
bellen: 3775 911.
•	 De	verkeerssituatie	aan	de	“korte”	Klingelbeek	is	bij	de	gemeente	bekend	en	zal	
in de toekomst tot een onderhoudmaatregel leiden. 
•	 Vrachtverkeer/voorrangssituatie	Hoogstedelaan:	onduidelijk	is	of	navigatiesyste-
men, hier een verband mee hebben. Er wordt geen extra bebording toegevoegd. 
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Met betrekking tot de kruising Hoogstedelaan/weggetje van Kromkamp. Ook is het 
onwenselijk om in een verblijfsgebied voorrangsregelingen toe te passen. Het is  
overigens duidelijk dat hier sprake is van een kruising, zeker ook door de witte 
punaise in de weg en de borden. Hier is geen maatregel nodig.

Defensiehaven
Het (kostbare) verzoek voor verbetering van het fiets/wandelpad naar de haven wordt 
door de wijkvereniging opgenomen als wijkspeerpunt.
Het pad naar de boten is eigendom van de gemeente Arnhem. De afvoerpijp/over-
stort van het riool halverwege het pad is bekeken. De gemeente was hiervan al op  
de hoogte en dit wordt nogmaals onder de aandacht gebracht van de bewuste  
functionaris.
De politie meldt dat de ingang van pad officieel geen inrit is, maar dat in de huidige 
situatie wordt gedoogd dat auto’s via deze inrit naar de haven rijden. Overigens  
liggen de boten daar niet illegaal. De tuintjes bij de boten zijn door de gemeente 
Arnhem aan de bewoners verhuurd. De status van het pad en de grootte van de 
tuintjes met betrekking tot de toeëigening wordt nogmaals door de dienst SB op-
genomen.

overig
- Op de Klingelbeekseweg is het bord ‘hondenpoep’ al verplaats naar het nieuw 
voetbalveldje;
- De toegangen tot het uitloopgebied blijven open. In de linkerhoek wordt opnieuw 
groen ingeplant. Er wordt bezien of bij de toegangen bij het hondenuitlaatveld klap-
hekken en/of boomstammen kunnen worden geplaatst;
- Er staan inmiddels banken en afvalbakken, er wordt gekeken of de bank omge-
draaid kan worden, dus geen uitzicht op de hondenuitlaatplaats maar precies 
andersom over het veld;
- De paddenpoel is beslist géén zwemplek voor honden. Zowel de poel als het 
uitloopgebied worden door de gemeente onderhouden. Er wordt een bord geplaatst 
‘Pas op, paddentrek!’
- Op de Hoogstedelaan ter hoogte van nr. 51 wordt een nieuwe boom ingeplant. De 
plantsoenen voor de huisnummers 1 t/m 25 worden opgerooid en opnieuw ingeplant 
in het kader van de uniformiteit. Dit wordt uiteraard met de bewoners gecommuni-
ceerd.
Ook ter hoogte van nr 43/45 wordt uniformiteit voor de boomspiegels aangebracht.
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Tijdens de optocht naar het St. Euse-
biushuis werd er nog gegrapt over wie 
de nieuwe Koning zou worden en wat 
dat met zich meebrengt. En dat er ook 
keizers bestaan. Daar had ik nog nooit 
van gehoord maar het bleek al snel dat 
sommige gildes dit doen. Je moet dan 
opeenvolgend drie keer de papegaai 
naar beneden schieten. Maar zoals iedere 
schutter weet: het is een kwestie van 
kunde en een ‘klein’ beetje geluk om de 
Papegaai überhaupt al naar beneden te 
schieten, dus dat zal wel voor de zeer 
kundige (of gelukkige) gereserveerd zijn.

Na de opening van de 20ste schutters-
dag ging het dan van start. De kop van 

schUtterij 
van de 
clingelbeecK

Hallo beste buurtgenoten,
Namens de ‘Schutterij van Clingelbeeck’ 
wil ik graag een bijdrage in de Klingel-
stee leveren over hoe ik mijn Koning-
schap tot nu toe heb ervaren. Juist omdat 
het een aparte ervaring is wil ik deze 
graag met u delen.

“Koning Hans, hoe laat was het ook 
alweer verzamelen?” riep ik door het 
open raam terwijl ik de laatste kreukels uit 
mijn witte blouse streek. Zo begon voor 
mij de 20ste Schuttersdag op 29 augustus 
2010. Een zeer bijzondere dag naar later 
zou blijken, maar dat wist ik toen nog 
niet.

de Papegaai was er snel af. De rechter-
vleugel (voor de kijkers links) was behoor-
lijk hardnekkig maar moest uiteindelijk 
ook wijken. De linkervleugel bood echter 
minder weerstand. En toen begon het 
koningsschieten met (vreemd genoeg?) 
een aanzienlijk kortere deelnemerslijst 
dan het prijsschieten. Na een tweetal 
schietrondes schoot mijn voorganger de 
rechterkant van de romp eraf. OEI! Mijn 
beurt. Aanleggen, mijn dochter Anoushka 
tot kalmte manen en nogmaals aanleg-
gen (jaja, zij heeft bij elk schot op mijn 
linkerarm gezeten). Als ik hem daar raak.. 
dan gaat ie naar beneden... Doen?.... 
Koningschap...wat houdt dat in???? 
Doen?....Ja… nee… ja, waarom ook niet. 
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Elke Koning voor mij heeft het toch ook 
overleefd dus waarom ik niet. Adem in, 
adem uit, vasthouden, richten en Beng... 
ik zag hem vallen. YESSSSSSS gelukt!!!! 
OOOOOHHHHHOH..... Nee.... wat gaat 
er zo allemaal gebeuren???? Felicitaties, 
uitroepen van: “ik zei het je toch”, enz 
enz. Gelukkig kom je de mensen van het 
schutterijbestuur al snel tegen. Plezier 
en geruststelling. Zij hebben duidelijk al 
vaker met dit bijltje gehakt. Dus geef je 
over en geniet!
De huldiging was fantastisch. Je krijgt de 
eeuwenoude schuttersketting omgehan-
gen, de Koningin kreeg haar kroon’tje’, 
fotosessies, de wisseltrofee, de vlaggen-
huldiging en er staan opeens heel veel 
mensen breeduit glimlachend naar je te 
kijken. Het overvalt je dan allemaal wel 
een beetje maar het is zeker een moment 
in je leven om niet te missen en of te 
vergeten.

Na een ietwat onrustige eerste nacht 
begint het leven weer normale vormen 
aan te nemen maar dan hoor je plots op 
de meest onverwachte plaatsen “Hallo 
Koning” of “Gaat u voor, Koning”, tegen 
je gezegd worden. “Hé, wacht even, daar 

bedoelen ze mij mee”, bedenk je dan en 
dat is heel erg leuk.
 Inmiddels zijn wij alweer een paar 
maanden verder. De taak van Koning valt 
eigenlijk best mee, ik zeg niet dat het 
niets voorstelt maar dat komt omdat het 
Schutterijbestuur je bewust veel uit han-
den neemt. Het Koningschap is vooral 
ceremonieel gericht, je bent het gezicht 
van de ‘Schutterij van Clingelbeeck’ 
tijdens bezoeken en bijeenkomsten waar 
je natuurlijk ook de relikwieën dient te 
tonen. 
Al doende kom je er achter dat er heel 
wat achter de Schutterij schuil gaat. Dat 
kan ook haast niet anders want het feno-
meen wordt al een eeuw of vier, zo niet 
langer, gebezigd. Zo heeft mijn Konings-
ketting een Papegaai onder het borst-
schild hangen. Tijdens de viering van het 
derde lustrum van het St. Maartensgilde 
te Epe werd mij gevraagd of onze schut-
terij ook lid was van de ‘Orde van de 
Nobele Papegaai’. “Eeuh… dat moet ik 
even navragen” was toen mijn antwoord 
maar nu weet ik het wel.

Terugkijkend op afgelopen jaar heb ik 
er geen spijt van dat ik de Papegaai 

eraf heb geschoten. Het Koningschap 
is interessant en goed te doen (mede 
dankzij het ervaren team van schutterij-
bestuursleden!) en ik verwacht dat 2011 
nog interessanter gaat worden. Zo is er 
behalve de schuttersfeesten ook een 
’Battlefield Tour Hoogstede, Klingel-
beek, Lombok’ in de maak, waar wordt 
ingegaan op wat er in onze wijk tijdens 
Operation Market Garden allemaal is 
gebeurd.

Om het ‘kleine’ stukje toch nog enigs-
zins klein te houden wil ik afsluiten om 
u allen namens de ‘Schutterij van de 
Clingelbeeck’ Prettige Feestdagen en 
een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. 

Marco Bakker
Koning van de ‘Schutterij van de Clingel-
beeck’ 2010/2011

Hans Kap en Mary Kap: Koningspaar van de ‘Schutterij van de Clingelbeeck’ 2009/2010 De eeuwenoude schuttersketting



bUUrtbarbeque 



sinterKlaas 
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de nieuWe 
website
De vernieuwde website draait nu al 
ongeveer klein half jaartje. en naar 
tevredenheid van menig bezoeker, 
mocht ik zo nu en dan vernemen.

Gertie Beurkens, onze vormgeefster 
van Hoogstede Klingelbeek, heeft een 
nieuw logo ontworpen voor de banner 
van de website van onze buurt. Deze is 
samengevoegd, zoals u ziet, met een 
overzichtsfoto van onze wijk. Zelf ben ik 
erg tevreden mee. Het geeft mooi de 
verbondenheid en samenwerking in onze 
groene wijk weer.

De opzet van de website is zodanig, 
dat iedereen die dat wil kan meewerken 
aan de invulling daarvan. Je krijgt dan 
een inlognaam en wachtwoord (som-
migen hebben dat inmiddels), waarna je 
een artikel kunt plaatsen voor een club 
waarbij je meedoet, een nieuwsbericht 
(bestuur) of een artikel voor de Nieuw-
bouw (Werkgroep Borging Participatie-
resultaat - WBP) bijvoorbeeld. Helaas is 
er tot op heden nog geen gebruik van 
gemaakt. Hierbij dus een uitnodiging, 
mee te werken aan de website van onze 
buurt.
Edwin Buisman en Joop van Osch zijn 
graag bereid enthousiastelingen op weg 
te helpen met de eerste stappen om een 
artikel te kunnen plaatsen. Het is niet erg 
moeilijk.

joop van osch
webmaker Hoogstede Klingelbeek

 

 Hieronder volgt een opsomming van een aantal aanvullingen / nieuwe 
 onderwerpen op onze website in het tweede half jaar van 2010.

1. nieuws
➢	 27-06-2010	•	Grondverkoop	gaat	niet	door
➢	 22-07-2010	•	Vertraging	werkzaamheden	CE-onderzoek
➢	 17-09-2010	•	Klingelberg	wijn	ligt	lekker	op	Arnhemse	tong
➢	 12-10-2010	•	HK	in	de	media	wordt	doorverwijzing
➢	 13-11-2010	•	Plan	Hoogstede	
➢	 13-11-2010	•	Bestemming	landgoed	Klingelbeek	
➢	 26-11-2010	•	Vaststelling	Bestemmingsplan	Hoogstede	Klingelbeek	

2. fotoreportages
➢ Sinterklaas op bezoek (+ filmpje) 
➢ Open dag wijngaard (filmpje) 
➢ Daar komen de schutters 
➢ Barbecue

3. Berichten uit de media
➢➢	 22-10-2010	•	Cold	case	in	Hoogstede?
➢	 26-09-2010	•	Over	bestemmingsplannen	en	procedures...
➢	 23-07-2010	•	Hoopje	roest	laat	de	aarde	trillen

4. opmerkelijk in 2010 
➢	 29-10-2010	•	Oeps!	
➢	 07-10-2010	•	Hoogstede	west	“in	onderzoek”
➢	 29-09-2010	•	Een	rondje	door	de	wijk
➢	 17-09-2010	•	Verplaatsen	speeltuin	

5. nieuwbouw
➢	 27-11-2010	•	Reactie	op	argumenten	wethouder	op	BP
➢	 27-11-2010	•	Brief	aan	raads-	en	commissieleden
➢	 13-11-2010	•	Ontwikkelaars	melden	zich
➢	 09-11-2010	•	Werkzaamheden	CE-onderzoek
➢	 22-07-2010	•	Vertraging	werkzaamheden	CE-onderzoek

 Al deze onderwerpen kunt u vinden op
 www.hoogstede.nl

 

WWW.hoogstede.nl
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Koning winter 
alWeer gesignaleerd in onze WijK! 

Het kan jullie niet ontgaan zijn: Koning 
Winter heeft onze wijk al vroeg bezocht. 
De officiële winter was nog niet eens be-
gonnen! Al in november werd onze wijk, 
net als de rest van Nederland, bedekt 
met een mooie witte deken. Het kale 
binnenterrein zag er opeens heel mooi en 
schoon uit.

Hoewel die deken inmiddels ook weer 
is verdwenen, weten wij welhaast zeker 
dat dit niet het enige teken van Koning 
Winter kan zijn geweest.

Wij willen dan ook weer, net als in 
februari 2010, met zoveel mogelijk  
kinderen naar hem op zoek gaan. We  
verwachten dat we dat gaan doen op 
vrijdagavond 4 februari 2011. (als alter-
natieve datum houden we vrijdag 11 
februari 2011 achter de hand)

Houd de berichtgeving in de gaten!

erik van den Heuvel
pieter Bas lalleman
remy ten Hoedt

20 november was het weer zover: 
sinterklaas bracht onze buurt weer een 
bezoekje. Hij kwam met zijn drie pieten 
naar de Hulkesteinflat waar meer dan 
40 kindjes met hun ouders op hen 
zaten te wachten. Voordat de sint zijn 
intrede deed mochten de kinderen 
pietenmutsen maken en waren ze ook 
druk bezig met de kleurplaten die er 
lagen. 

Nadat de kinderen een aantal Sinter-
klaasliedjes hadden gezongen kwamen 
de Sint en zijn Pieten binnen. Het was 
weer bijzonder om te zien hoeveel die 
goede oude heer weet van alle kinderen 
uit de buurt. Nadat alle kinderen bij de 
Sint langs geweest waren was het tijd om 
cadeautjes uit te delen. Helaas was het 
hierna alweer tijd voor de Sint om ons te 
verlaten en onder een luid “Dag Sinter-
klaasje” gingen Sinterklaas en zijn Pieten 
weer verder, op weg naar andere kindjes. 
Het was weer een geslaagd bezoek en 
we hopen uiteraard dat Sinterklaas en 
zijn Pieten volgend jaar ons buurtje weer 
zullen aandoen! 

astrid westers

sinterKlaas 
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een Pareltje 
op de geitenWei
Heuglijk feit
In het zomernummer van deze Klingelstee werd verslag gedaan 
het heuglijke feit dat het ondersteuningspunt op de Geitenwei 
er zou komen! Het fonds Maatschappelijke Ondersteuning had 
een flink subsidiebedrag toegekend voor een kleine accom-
modatie om de activiteiten in het natuurlijke hart van de buurt 
te ondersteunen. Een keukentje, toilet, schuilplaats en lichtpunt 
voor de jeu de boulers, luifel en podium om huis/buurtcon-
certjes mogelijk te maken, berging voor de strobalen voor de 
dieren van de Geitenwei, berging voor de volkstuiners en een 
flinke berging voor de spullen van de Schutterij. Wat een ver-
schillende functies voor zo’n kleine uitspanning.

Duivels dilemma
Nog geen week na het verschijnen van de Klingelstee pakten 
zich donkere wolken boven het nog niet eens gerealiseerde 
ondersteuningspunt samen. Er kon voorlopig niet gebouwd 
worden en de deadline van de subsidie zou in juni 2011 af-
lopen.

Het niet kunnen bouwen had alles te maken met één van de 
afspraken die de werkgroep Nieuwbouw tijdens het participa-
tieproces met de gemeente Arnhem had gemaakt: al het bouw-
verkeer zal worden afgewikkeld via het bouwterrein naar de 
nieuwe ontsluitingsweg. Dus niet via de bestaande straten. Het 
ondersteuningspunt zou dus het bouwverkeer blokkeren van en 
naar het oostelijk deel (tegen de korte Klingelbeekseweg). Een 
duivels dilemma.

Verlossend antwoord
Op ambtelijk nivo kon dit dilemma niet worden opgelost, dus 
werd vanuit het bestuur van de buurtvereniging wethouder Kok 
benaderd om dit probleem op te lossen.
Op 17 november kwam het verlossende antwoord: vanwege de 
bijzondere omstandigheden wordt uitstel van de verantwoor-
ding van de subsidie verleend. Deze verantwoording moet 12 
weken na afloop van de bouw worden ingediend. Er worden 
geen begin- en einddatum meer genoemd. Dit betekent dat 
het subsidiebedrag is veiliggesteld en wanneer de bouw-

schetsontwerp  |  perspectief optie 1 |  25-06-2009
Hoog s t ede -K l i n ge l beek  on tmoe t i n g sp l e k

schetsontwerp  |  perspectief optie 1 |  25-06-2009
Hoog s t ede -K l i n ge l beek  on tmoe t i n g sp l e k

schetsontwerp  |  perspectief optie 1 |  25-06-2009
Hoog s t ede -K l i n ge l beek  on tmoe t i n g sp l e k
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Beste mensen.
Eindelijk weer iets vertrouwds in de 
buurt. Na maanden van heel veel her-
rie (soms al vanaf ‘s morgens zeven uur), 
een afgesloten veld en alle bijbeho-
rende ongemakken, is er nu weer een 
geitenweitje! Rosa en Juul staan weer 
op een mooi stukje grond en kinderen 
kunnen weer schommelen en even bij 
de beestjes kijken. Begin juli verhuisden 
de dieren naar een andere plek. Daar 
hadden ze een heel aardig onderkomen 
met een container om in te slapen en 

een afdakje om te schuilen tegen de zon. 
Toch stonden ze daar een beetje verloren 
op het grote veld. Het vangen van de 
beesten was nog wel een klusje, maar 
met hulp van wat mensen uit de buurt 
lukte dit uiteindelijk heel aardig. Dank je 
wel Frank, Mieke en Koos (een eersteklas 
schapenvanger). 

In oktober was eindelijk het nieuwe wei-
tje met hun eigen vertrouwde hok klaar. 
Ze hebben het daar naar hun zin. Nu het 
zo koud is slapen ze samen in het stro en 

Juul speelt nog altijd de baas over het 
eten. Toch kunnen ze het goed samen 
vinden.

Hoe lang ze op deze plek blijven is niet 
bekend, maar iedereen is er weer heel 
blij mee dat er weer een geitenweitje is. 
Rosa en Juul wensen iedereen dan ook 
fijne feestdagen en een gelukkig Nieuw-
jaar.

namens de verzorgers 
Caroline, roos, giel en Herma  

schetsontwerp  |  concept |  25-06-2009
Hoog s t ede -K l i n ge l beek  on tmoe t i n g sp l e k

schriKKen en vervolg

ontwikkelingen dat toelaten zal het 
ondersteuningspunt gerealiseerd kunnen 
worden.

werkgroep
Er is een werkgroep gevormd vanuit de 
belanghebbende groepen in de buurt, 
met als taak  het bouwproces te bege-
leiden. Naast de feitelijke bouw zal er 
ook een huishoudelijk reglement moe-
ten worden opgemaakt met daarin de 
spelregels hoe het ondersteuningspunt 
te gebruiken en te onderhouden.

De werkgroep bestaat uit:
- Herma rozenboom namens de 
verzorgers van de dieren
- wim temming namens de jeu-de- 
boulers

de geitenWei

- joop Klein namens de moestuinders
- joop van Muilekom namens de Schutterij
- Meindert rudolphi namens het initiatief van de oude werkgroep nieuwbouw.
Het bestuur van de buurtvereniging zal ook nog een werkgroeplid leveren.

Meindert rudolphi
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...... altijd in de buurt

reprografische dienstverleners

2 februari

woensdag 2 februari 2011
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nieuWs van 
de wijngaard
Beste buurtbewoners. De wijngaard is momenteel onderweg 
op de jaarlijkse Winterreise. Een route die haar weer gereed 
moet maken voor de voorjaarsgroeidrift, als ongeduldig bor-
relende sappen zich weer uit de diepten van de Klingelbergse 
ondergrond omhoog stuwen en in onze wijnstokken een 
voortreffelijke bestemming proberen te vinden. De kijk op de 
wijngaard heeft afgelopen seizoen een behoorlijke verandering 
ondergaan. Beschutting biedend en vrolijk rommelig struweel 
is volledig verwijderd. En waar voorheen na de snoei allerlei 
gewas, zoals de braam, alras weer opkwam is nu te verwachten 
dat er een gazonachtig, doorkijk-golfterrein het landschap zal 
domineren, nu zeefmachinerie het terrein volledig heeft uitge-
schud en uitgekamd. Maar de wijngaard, nu ruimschoots in het 
blikveld, biedt gelukkig nog een vertrouwde aanblik. Komend 
jaar willen we dat nog eens accentueren met een mooie toe-
gangspoort.

In 2010 zijn de grenzen van de wijngaard duidelijk geworden 
en gemarkeerd met een liguster hegafzetting. Een deel van de 
oude volkstuinen valt (nog) binnen deze begrenzing en wordt 
sinds deze zomer benut door een drietal buurtbewoners. Dit 
in afwachting van een definitieve plek voor nieuwe volkstuin-
tjes. De wijngaard zal dan haar definitieve beplanting krijgen. 
Waarschijnlijk zal het dan vrijkomende areaal gebruikt worden 
voor de aanvulling van het aandeel witte druiven (Bianca en 
Johannieter), zodat onze productie van rood (Regent) en wit 
beter in balans komt. Op de jaarlijkse proeverij/open dag blijkt 
de waardering voor en daarmee de vraag naar onze witte wijn 
toe te nemen. Met de huidige productie kunnen we daar spijtig 
genoeg te weinig aan tegemoet komen.   

De wijngaardeniers, nog acht in getal, hebben er de afgelopen 
maanden voor gezorgd dat de wijngaard weer winterklaar is 
gemaakt: schoonmaak, bemesting (o.a. kalk) en snoei. De snoei 
wordt in december/januari afgerond. En dat levert het fraaie 
beeld op van de teruggetrokken, verstilde wijnstokken die met 
hun gespreide armpjes een collectieve winterslaap beleven. 

De open dag/proeverij van september was weer succesvol, 
veel belangstelling en een vlotte verkoop. De wijnen van 
2009 zijn ook erg goed van kwaliteit. De langdurige en warme 
nazomer van dat jaar heeft het suikergehalte opgestuwd tot 
voor ons ongekende waarden. De zomer van 2010 vertoonde 
een andere opbouw, na een warme en heftige start en een 
lauw middengedeelte was de nazomer bepaald een tegen-
valler. Toch is ons bijzondere biotoopje in staat om ook onder 
deze beproevende condities nog goed werk af te leveren: de 
oogst was op behoorlijk nivo en de trossen hingen er gemid-
deld krachtig en vol bij. Terwijl in andere wijngebieden (onder-
meer in de Achterhoek) flinke delen van de oogst verloren zijn 
geraakt door schimmel en rot. De kwaliteit van de wijn 2010 
gaat nu nog afhangen van het vinificatieproces. En daar heb-
ben we, gelet op de ervaringen van afgelopen jaren, alle ver-
trouwen in. De proeverij in september 2011 zal het uitwijzen. 
overigens er is nog regent 2009 te koop! Zoals gezegd, wijn 
van prima kwaliteit, gelagerd op eiken, goed enkele jaren te 
bewaren. Maar ook nu al met een volle smaak en eigengereid, 
gebiedseigen van karakter. Een aanrader en niet misstaand als 
bijzonder geschenk in de decemberperiode, toch?  Contact-
persoon verkoop: Martin Souer, Hoogstedelaan 75. 

Het groepje wijngaardeniers is de afgelopen jaren enigszins 
uitgedund. We willen het graag weer aangevuld zien tot 
tenminste tien personen!! Vast pandoer: iedere zaterdag-
ochtend van 10.00-12.00 uur werken we gezellig samen, 
onderbroken door een half uurtje koffiekeuvelen in ons zit-
hoekje. Mocht er interesse zijn gewekt, kom gerust eens kijken 
op een zaterdagochtend! Vanaf eind maart zijn we weer iedere 
zaterdagochtend aanwezig op ons buurtdomeintje. In de  
winterperiode is het ongewisser. 

fijne kerstdagen en een voortreffelijk 2011, namens 
de wijngaardeniers Klingelberg

geïnteresseerd in de wijngaard? 

Kom dan gerust een keer op zaterdagmorgen buurten, want 
dan wordt er hard gewerkt. 

Langskomen met een grotere groep, bijvoorbeeld als leuke 
excursie met een tuinclub? Kan ook, op afspraak zelfs ook op 
een andere dag. Contactgegevens staan op de website van 
onze wijkvereniging (www.hoogstede.nl)
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komt,  die natuurlijk bij voorkeur op de 
direct stilgevallen Peter afkwispelt, die 
dan vervolgens weer rap moet draven 
om de verzuring voor te blijven. Loper 
Ludo is mogelijk de verstandigste, hij 
gaat niet roekeloos ver de bossen in en 
denkt aan het op tijd weer thuis zijn. 
Schrijver van dit stukje loopt ook nog 
steeds. Niet meer zo gedreven als wel-
eer, maar nooit met spijt in de benen de 
Utrechtseweg weer naar boven na zo’n 
ommetje langs de grafheuvels en een 
verrassend ijsvogeltje. Laatst nog een 
paar nieuwe grafheuvels ontdekt, trou-
wens. Ze lagen er natuurlijk al even, zo’n 
drie-en-een-half duizend jaar, maar toch 
boeiend. Mochten mensen in de buurt er 
belangstelling voor hebben, dan is een 
excursie te organiseren: in wandeltempo 
wel te verstaan. Zal dan wel een paar 
uren vergen, in tegenstelling tot draven 
in een stief uurtje. Over het uitbreiden 
van het rolstoelpad in Mariëndaal en over 
de toename van het aantal ‘alle terreinen 
fietsen’, die je op letterlijk elk bospad 
tegenkomt,  wil ik het nu niet hebben, 
het was zomaar weer wat gewauwel van 
een ouder wordende bosloper, die u een 
prettige jaarwisseling toewenst met een 
verlicht (zonnewende) nieuw jaar voor de 
boeg. Santé!

Ben gotink. 

Loper Guus is het in zijn voet geschoten, 
zodat hij even is uitgelopen. Wellicht 
nog wel een stukje van zijn hand in de 
Klingelstee over tennis, mits er niets mee 
aan die hand is, natuurlijk. Loper Herman 
heeft zijn hondje niet altijd onder con-
trole, zodat Bea hem met een bos goed-
maakbloemen op ziekenbezoek stuurde 
naar een gevallen vrouw. Loper Joop 
oefende voor de halve marathon en liep 
die ook, voor de hele is echter nog een 
lange weg te gaan, want hij begon aan 
de tweede helft. Zijn dochter Jos liep wel 
de ruim 42 km, maar zij is nou eenmaal 
onvermoeibaar, zowel in lopen als in 
spreken, liefst tegelijkertijd en in beide 
is zij net te volgen. Het was wel even 
schrikken toen zij met de fiets op de dijk 
werd staande gehouden door slechte 
jongemannen, die het op haar fiets en 
mobiele telefoon hadden gemunt. Afge-
lopen week waren er arrestaties, zodat 
de reeks berovingen op die dijk mogelijk 
is beëindigd. Dan besef je weer waarom 
je die telefoon meeneemt, als we op de 
zondagochtenden de bossen en die paar 
heideveldjes  betreden. Verder kan er 
dan niets gestolen worden en zeg nou 
eerlijk: het is zo sneu voor het geboefte, 
als je niks bij je hebt. Loper Peter zweert 
bij duurlopen. Hij zegt altijd daarmee 
zijn verzuring te bestrijden en inderdaad 
kun je wel met hem lachen. Vooral als in 
de verte een dartelende hond in beeld 

de jogging-
clUb

wederwaardigheden van het ‘jogging’-clubje, of in gewoon neder-
lands dravers, danwel hardlopers.
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we zijn in oktober weer gestart met 
de nieuwe reeks bijeenkomsten en kun-
nen nu opnieuw vaststellen dat er bij 
onze leden nog steeds behoefte is aan 
ondersteuning en /of aanvulling van de 
ervaring bij het gebruik van onze pc’s. 
In de praktijk blijkt dat de gebruiksvrien-
delijkheid van computers voor velen nog 
ver te zoeken is, ook al zijn ze al jaren niet 
meer uit ons huis weg te denken.
Toch merken we dat er nog steeds leden 
van onze buurtvereniging zijn die de weg 
naar ons nog niet hebben gevonden.
U kent de homepage www.hoogstede.nl 
van de buurtvereniging.
Daar vindt u voor wat de PC-club aangaat:  
•	De	wetenswaardigheden	en	agenda’s	
 van onze activiteiten.
•	De	contactpersonen	voor	uw	 
 specifieke vragen met telefoon-
 nummers en/of  e-mail adressen.

de clubs

Pc-clUb 
hoogstede

noteer de volgende data 
van bijeenkomsten:

17 januari 2011

14 februari 2011 

21maart 2011

18 april 2011 

•	 En	ook	de	rubriek	‘PC-weetjes’.
Dus een warme aanbeveling is op zijn 
plaats!

Overigens, de gebruikelijke activiteiten 
bij de PC-club lopen op rolletjes. Samen 
gaan we de PC problemen te lijf en leren 
elkaar nieuwe technieken. Onze leden 
zijn hobbyisten met ervaring en gewoon 
gebruikers die nog van alles willen leren.
Vanuit de PC-club blijven we regelmatig 
assistentie verlenen aan buurtgenoten.
Onze eigen club-PC is intussen aange-
past, want we moeten met de ontwikke-
lingen meegaan zoals we allen weten.
We zijn bevoorrecht dat we nog steeds 
gebruik kunnen maken van de gelegen-
heid die Huis en Haard ons biedt als het 
gaat om de vergaderruimte, het gebruik 
van hun beamer en natuurlijk de koffie of 
thee met een koekje.

wij wensen u namens de pC-club fijne 
feestdagen toe en een ‘probleemloos’ 
computerjaar 2011.

de mUziek-
club
De Muziekgroep begon in 1978 heel 
bescheiden: de eerste avond zaten 
we met z’n zessen rond de piano.  
Maar in snel tempo groeide de club: 
hele gezinnen gingen meedoen - we 
speelden alleen nog in de grootste 
huiskamers en hebben zelfs even een 
ledenstop gekend. nu zijn we 32 jaar 
verder.

De bloeiperiode is voorbij - het aantal 
musicerende leden is klein geworden - 
en al  houden we er nog steeds van om 
samen muziek te maken, toch hebben we 
besloten dat:
Huisconcert nr.154 het laatste zal zijn.  

Het wordt gehouden op zondagavond 
23 januari om 20.00 uur bij Aatje en 
Wouter Voors, Bato’sweg 4, 6862 ET 
Oosterbeek  (tel. 026 7370131)
 
We hopen erg dat ook de oud-leden 
deze laatste gelegenheid zullen aan-
grijpen om te laten horen wat ze nog 
steeds van plan waren samen  te spelen 
of te zingen.

neem initiatief en kom die zondag, 
om zoveel jaren muziekplezier met 
elkaar feestelijk af te sluiten. 

23 januari 2011

 
laatste Huisconcert
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ingezonden bericht

Het lijkt Kathmandu wel!!!
Dat riep Ghopal naar zijn vrouw Usha en 
de rest van zijn familie toen hij voor het 
eerst in zijn leven overal om zich heen 
licht uit de huizen van zijn buren zag 
komen. Ook zijn bergdorp Narayanthan 
is sinds een paar weken aangesloten op 
het elektriciteitsnet. Het enthousiasme 
van de mensen over deze ontwikkeling is 
voor ons nauwelijks voor te stellen.  
De eerste keer dat het na zonsondergang 
niet meer overal aardedonker is. Het 
effect daarvan op mensen en dieren is 
enorm. Ons werd verteld dat kinderen de 
hele avond zingend en dansend door de 
dorpen gaan. En de beesten weten ook 
niet wat ze overkomt. De hanen begon-
nen spontaan te kraaien, de geiten wer-
den onrustig en de buffels begonnen te 
loeien toen voor het eerst overal lampen 
aangingen en hun vertrouwde avondlijke 
duisternis werd verstoord. Het zal niet 
lang duren voordat mensen en beesten 
gewend zullen zijn aan deze nieuwe ver-
worvenheid.

Op 25 november hebben we met de 
bewoners van de hele regio Timal 
(bestaande uit 7 dorpen) en de hoogste 
baas van de Nepalese Elektriciteits-
maatschappij gevierd dat ons elektrici-
teitsproject na ruim 5 jaar succesvol was 
afgerond. Ongeveer 5.000 gezinnen 
gaan een toekomst tegemoet die nooit 
meer hetzelfde zal zijn als de tijd voordat 
sprake was van elektriciteit. De ouderen 
kunnen nog nauwelijks geloven dat ook 
hun dorp er nu over beschikt. Het heb-
ben van elektriciteit wordt beschouwd als 
een teken van vooruitgang. Het voelt als 
het verkrijgen van een nieuwe status: ze 
horen er nu ook bij en zijn niet meer dat 
achterlijke gebied ver van de ontwikkelde 
wereld.

Natuurlijk zijn we heel erg benieuwd of 
de beschikbaarheid van elektriciteit de 
mensen ook zal helpen in hun ontwikke-
ling, hen nieuw perspectief zal bieden en 
zal bijdragen aan vooruitgang. Bekend  
is dat door de komst van elektriciteit  
kinderen ’s avonds huiswerk kunnen 
maken. Maar zal het ook bijdragen aan 
nieuwe bedrijvigheid en inkomsten? 
Zoals overal elders in de wereld is een 
televisie het eerste dat Nepalezen kopen 
zodra er elektriciteit is. Gelukkig heb-
ben we in het voorjaar in Sarshukharka al 
gezien dat een timmerman een cirkel-
zaag had gekocht en in Thulo Parsel 
hebben een paar lokale teashophouders 
direct een koelkast gekocht. De eerste 
signalen dat de komst van elektriciteit 
ook bijdraagt aan nieuwe bedrijvigheid 
en nieuwe inkomsten.

onze uitdaging voor  
de komende jaren
In de afgelopen jaren hebben 3.000 
vrouwen deelgenomen aan 116 alfabe-
tiseringsklassen en zijn ongeveer 3.500 
vrouwen lid geworden van een microfi-
nancieringsgroep. Om die investeringen 
duurzaam te maken (te kunnen laten 
voortbestaan zonder onze hulp) zijn al  
30 bibliotheekjes gestart en volgen er 
volgend voorjaar mogelijk nog eens 30 
en zijn de voorbereidingen begonnen 
voor de oprichting van een SACCOS 
(een regionale saving and credit co-
operative society) waarvan alle 63 lokale 
microfinancieringsgroepen lid zullen 
worden. Zo ontstaat een regionale bank 
van en voor vrouwen. Ook in Nepal een 
bijzondere ontwikkeling.

Kunnen lezen en schrijven en kunnen 
sparen en lenen zijn natuurlijk prachtige 
verworvenheden, maar leveren de gezin-

nen van de vrouwen van Timal nog geen 
(extra) inkomen op. Sathsathai is daarom 
begonnen met een ambitieus project om 
vrouwen te stimuleren tot en te onder-
steunen bij het realiseren van nieuwe 
inkomengenererende activiteiten. Dat is 
niet makkelijk.

We gaan als volgt te werk.
Tijdens een rondgang van bijna 20 dagen 
door Timal is met ongeveer 800 vrouwen 
gesproken over hun wensen ten aanzien 
van nieuwe bedrijvigheid. Daar is een lijst 
uitgekomen van een twintigtal wensen 
over nieuwe vaardigheden; wensen dus 
voor cursussen en trainingen. Deze lopen 
uiteen van kaarsen en wierook maken, tot 
breien, kleding maken, kleden knopen, 
manden maken, (ecologische) groenten 
verbouwen en geiten, buffels en kippen 
fokken.

Na heel veel discussie is begin decem-
ber een trainingsprogramma vastgesteld 
dat tussen half december en begin april 
wordt uitgevoerd. In die periode krijgen 
zo’n 1050 vrouwen in Timal de kans om 
deel te nemen aan ongeveer 60 cursus-
sen en trainingen. We zijn er trots op dat 
het is gelukt om met het beschikbare 
budget zoveel vrouwen zo’n kans te 
kunnen bieden. En we zijn verschrikkelijk 
nieuwsgierig hoeveel vrouwen met de 
nieuw verworven kennis en vaardigheden 
ook echt aan de slag gaan en in staat 
zullen zijn om iets extra’s te verdienen. 
Bovendien zijn we uiterst nieuwsgierig 
hoeveel vrouwen met een plan voor een 
eigen bedrijfje zullen komen en zullen 
vragen om meer kennis en aanvullende 
trainingen. Als ze serieus zijn en met 
serieuze plannen komen, willen we ze die 
extra steun ook graag kunnen geven. 

nieuWs van de stichting sÃthsÃthai:
hollandse koU belemmert de kansen 
van vroUwen in nePal 
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Gerrit Snijders
t 06-42515816
Klingelbeekseweg 20, Arnhem
info@snijdersmeubelmakerij.nl
www.snijdersmeubelmakerij.nl

Hart voor hout
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rutte i zorgt voor winterse 
taferelen
Tijdens ons laatste bezoek aan Nepal 
van eind oktober tot begin december jl. 
hoorden we niet alleen dat in Nederland 
sprake was van een vroege periode van 
vorst en sneeuw. Steeds duidelijker werd 
ons ook wat de effecten zijn van het 
beleid van het nieuwe kabinet Rutte voor 
ons werk in Nepal. De nieuwe staatsse-
cretaris voor ontwikkelingssamenwerking 
heeft een beleid ingezet dat inhoudt dat 
(1) er veel minder geld beschikbaar is 
voor ontwikkelingssamenwerking, 
(2) het aantal landen dat nog kan rek-
enen op nederlandse steun fors wordt 
verminderd en 
(3) het aantal thema’s waarvoor geld 
be-schikbaar aanzienlijk minder wordt. 

Concreet betekent dit voor ons werk 
in Nepal dat we veel meer afhankelijk 
worden van giften van particulieren. In 
het verleden konden we deze giften laten 
verdubbelen door onze vaste medefinan-
cier Impulsis, die daarvoor geld uit een 
budget van de regering kreeg.
Het wordt kil in ontwikkelingsland. 
Nederland had een naam op te houden 
in de wereld, maar zakt weg onder druk 
van de PVV en de VVD en de zwakke 
knieën van het CDA. 

Grote internationale organisaties houden 
Nederlandse steun, daar blijft belasting-
geld naartoe gaan. De kritiek op hun 
strijkstokken van hoge salarissen en 
dure overhead van mooie gebouwen en 
dure auto’s met chauffeur doet kennelijk 
minder ter zake. Kleine vrijwilligersorga-
nisaties, zonder salarissen, gebouwen 
of auto’s, zijn de klos. En dat is nog het 

minste. Veel erger is dat rechtstreekse 
steun aan de allerarmsten, zonder lek-
ken naar corrupte overheidsdienaren, 
in gevaar komt. De stichting Sathsathai 
wil haar werk graag afmaken voor de 
40.000 inwoners van de bergregio Timal 
in Nepal. We voelen ons daarin gesteund 
door de bevolking zelf. Zoals de “dok-
ter” (healthworker) van het grootste dorp 
Mechchhe begin december tegen ons 
zei: “het werk van Sathsathai heeft onze 
samenleving echt veranderd. Toiletten en 
rookvrije kooktoestellen zorgen voor een 
schone omgeving, waarin mensen min-
der ziek worden. Mijn healthpost heeft 
daardoor dit jaar bijna geen medicijnen 
tegen diarree meer ingekocht, omdat 
ze niet meer nodig zijn. Elektriciteit en 
de vrouwenprojecten geven de mensen 
nieuwe kansen op een betere toekomst”. 

Dat werk willen we graag kunnen volhou-
den tot we daarmee eind 2012 klaar zijn. 
We willen er alles aan doen om te zorgen 
dat de bevolking de verbeteringen 
daarna op eigen kracht kan voortzetten. 
Dat vergt veel investeren in opleiding 
van mensen, vooral jonge vrouwen, en 
van een sterke organisatie en met name 
van een sterke vrouwenbeweging. 
Gedwongen door de Haagse kilte, 
voelen wij ons voor het eerst in ons ruim 
zesjarige bestaan gedwongen steun te 
vragen voor ons werk. Zonder Hollandse 
Euro’s lukt dat niet. 

Namaste,
Ben en tanja Kruk

stichting sathsathai
www.sathathsai.com 
info@sathatshai.com  

sÃthsÃthai
vervolg
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KerstBooMVerBranDing of nieuwjaarsreCeptie *
zoNDag 9 jaNuari

Koning winter      
vrijDagavoND 4 of 11 fEBruari

paasfeest      
zatErDag 23 april

KoninginneDag     
zatErDag 30 april

straatspeelDag     
WoENsDag 1 juNi

VolleyBal toernooi Calluna Cup 
juNi / juli 2011

BBQ       
EEN zatErDag iN juNi of juli

* afhankelijk van de weersomstandigheden

bUUrtactiviteiten 
eerste helft 2011
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