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Voor u ligt een geheel vernieuwde “Tussen Boom 
en Stroom”. Het oude boekje was wel een beetje 
sleets geworden en wij vinden dat dit formaat en 
een beetje mooier papier prettiger leest. Verder zal 
het u niet ontgaan zijn dat dit nummer in kleur is 
gedrukt. Dat komt omdat het een gecombineerde 
“Boom en Stroom” en “Nieuwsbrief van de Dorps-
werkgroep” is.  
 
U vindt in deze uitgave de vertrouwde rubrieken 
plus uitnodigingen voor twee  ledenvergaderingen 
van de BG, waarover u verderop kunt lezen. 
 
Wij horen graag wat u vindt van Tussen Boom en 
Stroom nieuwe stijl. U  kunt mailen of schrijven 
naar het secretariaat van de BG.  
 

Van de redactie 

UITGAVE APRIL 2009, NUMMER 94 

Dorpsvisie aangeboden aan BG en wethouder 

24 januari was het dan zover, de dorpsvisie werd aangeboden. In het Wapen van Athlone waren zo’n 40 be-
langstellenden verzameld om het aanbieden van de dorpsvisie mee te maken. De projectcoördinator Frans van 
Elk hield een inleiding met een powerpointpresentatie waarin hij de hoofdpunten van de visie de revue liet pas-
seren. Duidelijk werd dat de leden van de dorpswerkgroep een jaar lang met veel plezier veel tijd gestoken 
hadden in dit project en ook trots waren op het resultaat. Henk Derks bood het eerste exemplaar namens de 
dorpswerkgroep aan aan Henny van Woerkom, voorzitter van de BG. Deze bood op zijn beurt het exemplaar 
aan aan de wethouder Hans Elsenaar die Dorps en Wijkgericht Werken in zijn portefeuille heeft. De eerste 
horde is genomen. Op 14 april  a.s. wordt er een presentatie verzorgd over de dorpsvisie aan de gemeenteraad. 
Op een extra ledenvergadering wordt de dorpsvisie met de dorpsbewoners besproken en worden de vervolg-
stappen verder ingevuld. 
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In deze Tussen Boom en Stroom 

9 APRIL: BIJZONDERE LEDENVERGADERING  
   IN HET PARKHUIS OM 20.00 UUR OVER DORPSVISIE 
 
21 APRIL:  JAARVERGADERING IN HET PARKHUIS 19.30 UUR 
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Voorzitter 
Henny van Woerkom 
Moeckenkamp 5 

 026-4955251 
h.f.vanwoerkom@hetnet.nl 
 
Secretaris 
Els Brandsen 
Hoofdstraat 48 

 026-4951194 
elsbrandsen@hotmail.com 
 
Penningmeester 
Harry Smittenberg 
Goddart van Reedelaan 11 
  026-4954130 

harrysmittenberg@hotmail.com 
Girorekening BG: 3442342 
 
Lid 
Frans van Elk 
Hoofdstraat 106 
 026-4955333 

fransvanelk@vanelkadvies.com 
 
Lid 
Arie den Bakker 
Parkweg 2A 
  026-4954153 

arie.denbakker@chello.nl 
 
Lid 
Marianne Berton 
Hoofdstraat  134 
 026-4953004 

Marcel-Marianne@wanadoo.nl 
 
 
Website 
www.bgdesteeg.nl 
 
Copy voor volgende nummer Tus-
sen Boom en Stroom mailen naar  
elsbrandsen@hotmail.com 
 
 
Oranjevereniging 
Contactpersoon Hans Agelink 
Cafetaria De Linde 
 
 
 

Bestuurssamenstelling  
Belangengemeenschap 

Het is de bedoeling, dat een aantal concrete punten uit de dorpsvisie 
nader uitgewerkt wordt in zogenaamde uitwerkgroepen. We nodigen 
u als dorpsbewoner uit om daaraan deel te nemen. U kunt uw belang-
stelling daarvoor ofwel alvast per mail kenbaar maken bij het secreta-
riaat van de BG ofwel op de bijzondere ledenavond op 9 april a.s. in 
het Parkhuis. Op die avond willen we graag met u de dorpsvisie op 
hoofdlijnen bespreken en vervolgens gezamenlijk met u bekijken met 
welke uitwerkgroepen we van start willen gaan.  
 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de Dorpsvisie: 

Wonen en werken 

Visie: Het bouw- en huisvestingsbeleid voor De Steeg garandeert 
dat er gebouwd wordt in harmonie met de omgeving. Zo 
wordt het voor een brede groep mensen mogelijk om te wo-
nen en werken in De Steeg. 

 
Aandacht- c.q. verbeterpunten: 
• Meer gebouwen moeten de monumentstatus krijgen (5%); 
• Ontwikkelen van starters- en seniorenwoningen; 
• Karakteristieke huizen behouden voor De Steeg; 
• Creëren van kleinschalige werkgelegenheid. 

Welzijn, zorg en voorzieningen 

Visie: De Steeg is in de toekomst een vitale dorpsgemeenschap. 
Daarom moeten er condities gecreëerd worden om 
‘ontmoeting’ te bevorderen en wordt de nadruk gelegd op 
verbetering van de kwaliteit van het ‘dorpsleven’. 

 
Aandacht- c.q. verbeterpunten: 
• Inhaalslag maken om welzijn te verbeteren; 
• Versterken van de emotionele binding tussen bewoners en land-

goederen; 
• Realiseren van multifunctioneel centrum (Kulturhus) inclusief 

een winkel(tje); 
• Speelvoorzieningen voor de jeugd tot 12 jaar opnieuw inrichten 

Verkeer, vervoer en veiligheid 

Visie: De wegen en vervoersinfrastructuur zijn zo ontwikkeld en 
onderhouden dat de dorpsbewoners en recreanten van bui-
ten, gezond en veilig kunnen genieten van De Steeg en haar 
omgeving. 

 
 

Uitnodiging om deel uit te maken van de  
UitWerkGroepen 

Op zaterdag 24 januari is de 
dorpsvisie door de Dorpswerk-
groep gepresenteerd aan de 
BG.  
 
Het gedrukte exemplaar kunt u 
binnenkort in uw brievenbus 
verwachten. 
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Aandacht- c.q. verbeterpunten: 
• Voetpad langs Middachterallee; 
• Fietspad door Havikerwaard naar Doesburg; 
• Fiets- en wandelverbinding langs de IJssel naar 

Rheden; 
• Verbeteren parkeermogelijkheden Hoofdstraat en 

Oversteeg; 
• Herinrichting Prinses Amaliahoek; 
• Ideeën uitwerken verplaatsen spoorlijn; 
 

Toerisme, sport en recreatie 

Visie: Voor inwoners, dagrecreanten en bezoekers 
heeft De Steeg en haar omgeving voldoende 
sportieve en recreatieve potentie. Maar deze 
kan beter worden benut en dient verantwoord 
en duurzaam te worden ontwikkeld. 

 
Aandacht- c.q. verbeterpunten: 
• Verbeteren van toeristische informatiepunten; 
• Stimuleren uitbreiding toeristische verblijfsac-

commodatie; 
• Ideeën uitwerken eenvoudige eetgelegenheid of 

café met terras; 
• Grotere spin off Outdoor Gelderland; 
• Voordelen dode IJsselarm beter uitnutten; 
• Mogelijkheden van strandje uitwerken; 
• Aanwezige wandel- en fietsroutes beter in kaart 

brengen; 
• Ideeën uitwerken voor betere ruiter- en koetspa-

den. 
 
Landschap en buitengebied 
 
Visie: De Steeg is overwegend een 'groen dorp' en 

draagt daarmee bij aan het woongenot van de 
bewoners. Het buitengebied, het landschap  

 en de landgoederen worden zodanig beheerd 
dat de bewoners van De Steeg daarvan blij-
vend kunnen genieten en dat recreanten en 
bezoekers het aantrekkelijk vinden om in het 
dorp en omgeving te verblijven. Hiervoor is 
het noodzakelijk dat landgoederen en onder-
nemingen in het landelijk gebied vitaal blij-
ven. 

 
Aandacht- c.q. verbeterpunten: 
• Verbeteren van de entrees van het dorp; 
• Mogelijkheden van hondenlosloopgebied onder-

zoeken; 
• Verbetering toegankelijkheid Havikerwaard. 
• Mogelijkheid :”rondje Middachten” 
 
De BG stelt voor om de volgende concrete zaken na-
der uit te werken in de uitwerkgroepen: 
� Realiseren van een multifunctioneel centrum 

(Kulturhus) 
� Herinrichting Amaliaplein inclusief idee van een 

overdekte markt 
� Kiosk met terras bij de IJssel en beter benutten 

IJsselarm 
� Realiseren van gewenste fiets- en voetpaden 
 
Maar u kunt zelf ook voorstellen doen om met anderen 
een uitwerkgroep te starten. 
 
Op 9 april zullen wij nadere informatie geven over 
deze uitwerkgroepen. 
 
Wij hopen u in grote getale te treffen in het Parkhuis 
om met elkaar van gedachten te wisselen over het con-
cretiseren van de uitwerkgroepen. 
 
Het bestuur van de BG. 
 

Even voorstellen 

Mijn naam is Marianne Berton en ik ben sinds januari 
j.l. bestuurslid van de BG. Ik heb vorig jaar deelgeno-
men aan de Dorpswerkgroep (DWG) en vond het erg 
leuk om een bijdrage te leveren aan de totstandko-
ming van de dorpsvisie. Het werk van de dorpswerk-
groep is nu afgerond, maar daarmee zijn we er als 
dorp nog niet. 
Vanuit de DWG is gevraagd of ik bestuurslid van de 
BG zou willen worden. Ik heb daar ja op gezegd, om-
dat ik het belangrijk vind dat we met de uitkomsten 
van de dorpsvisie verder aan de slag gaan. Ik woon 
sinds drie jaar met veel plezier in De Steeg en wil 
graag mijn steentje eraan bijdragen dat het een prettig 
woon- en leefomgeving blijft; niet alleen voor nu, 
maar ook voor de toekomst.  
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Procurator B.V.  
Rentmeesterskantoor 
 
 
 
Rondweg 35 
6679 AS Oosterhout 
tel. 024 - 3488884 
Fax 024 - 3488885 
E-mail: info@procurator.com 

• Advies bij pacht, huur en erfpacht 
• Begeleiden van aanpassingen van bestemmingen 

en bestemmingsplannen 
• Exploitatie van historische gebouwen als  

kastelen en landhuizen 
• Beheer van landgoederen, bos en natuurterrein 
• Bemiddeling bij aan- en verkoop van grond en ge-

bouwen 

Kapsalon “De Oude Post” 
       Joop Beumer 
 

Vrijdag en zaterdag volgens afspraak 
Ansichtkaarten - rookartikelen 
Postzegels - telefoonkaarten 
Parfumerie - staatsloten - kopiëren - faxen 
 

Hoofdstraat 28, De Steeg, tel. 026 - 4952041 
‘s maandags gesloten 

 
 
  Marga Brok      
  Remedial teaching en bijlessen 
  Dalweg 14, De Steeg 
  Telefoon: 026-4955979 
  Email: m.h.m.brok@planet.nl 

schoonwater 
parketvloeren 

Hoofdstraat 56 
  6994 AK  De Steeg 
      Telefoon (026) 495 11 73 
    Telefax (026) 495 49 65 
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Bestuurssamenstelling 
Het lopende jaar bestond het bestuur uit: 
Henny van Woerkom, voorzitter 
Monique van Berkel, secretaris 
Harry Smittenberg, penningmeester 
Frans van Elk, lid 
Els Brandsen, lid 
Arie den Bakker, lid sinds september 
 
De voorzitter, secretaris en penningmeester hebben 
allen aangegeven te stoppen met hun werkzaamheden, 
na de Algemene Ledenvergadering van april 2009. 
Els Brandsen, nu gewoon lid, is bereid gevonden om 
het secretariaat over te nemen. Er worden dus nog een 
voorzitter en penningmeester gezocht. Omdat de sta-
tuten aangeven dat er minimaal 7 bestuursleden moe-
ten zijn, zoekt het bestuur ook nog aanvulling van 
gewone leden. Eén kandidaat bestuurslid heeft zich al 
aangemeld: Marianne Berton, lid van de Dorpswerk-
groep die de Dorpsvisie heeft gemaakt. 
 
Voor bestuursvergaderingen kwam het bestuur in 
2008 vier maal bij elkaar.  De Algemene Ledenverga-
dering werd op 24 april gehouden   in het Parkhuis, 
waar 36 leden zich geregistreerd hebben. De indruk is 
dat er meer personen aanwezig waren. Op 21 januari 
werd een zeer goed bezochte (80 leden) buitengewone 
ledenvergadering gehouden in Rhederoord. Hier wer-
den de leden van de Dorpswerkgroep benoemd. Ge-
meenteambtenaar Maarten van der Leeden lichtte het 
bestemmingsplan buitengebied toe aan de hand van 
enkele kaarten. Ook werd de ontwikkeling rond het 
kloosterterrein uitgebreid besproken. Op deze avond 
werden de plannen voor het maken van de Dorpsvisie 
officieel. 
 
Dorpswerkgroep 
Op 12 februari werd de Dorpswerkgroep (DWG) offi-
cieel geïnstalleerd op het gemeentehuis. Van deze 
DWG maken 2 bestuursleden van de BG deel uit 
(Frans van Elk als projectcoördinator en Els Brandsen 
als lid werkgroep) Deze DWG is in 2008 12 maal bij 
elkaar gekomen. Eindresultaat: De Dorpsvisie, die in 
januari 2009 aangeboden wordt aan de wethouder. In 
2009 zullen uitwerkgroepen de verschillende ideeën 
gaan uitwerken. 
 
Contacten 
• Het bestuur heeft werkcontact gehad met de VKK 
(Vereniging Kleine Kernen) over de samenwerking en 
de methode die gehanteerd zou gaan worden bij het 
ontwikkelen van de Dorpsvisie. Bovendien bezocht 
het bestuur de ledenvergaderingen van de VKK. 
• Met de Oranjevereniging is goed samengewerkt; 
de penningmeester van de BG is tevens penningmees- 
ter van het vernieuwde bestuur van de Oranjevereni-
ging geworden en heeft het bestuur van de BG op de  
hoogte gehouden van de activiteiten. 

• Er was contact met de Alliantie over het kunst-
werk dat op de Prinses Amaliahoek moet komen . 
• Met Outdoor Gelderland is intensief contact ge-
weest in de periode voor, tijdens en na het evenement. 
Piet van der Poel van Outdoor heeft op de ledenverga-
dering van 24 april weer informatie gegeven over de 
organisatie. 
• De werkgroep Noordtak houdt het bestuur van de 
BG op de hoogte van de ontwikkelingen in deze en 
een bestuurslid heeft een vergadering van de werk-
groep bezocht. 
• Wethouder Kuiper en Wethouder Jansen hebben 
enkele keren bezoek van een delegatie van het bestuur 
gehad, waarbij de ontwikkelingen rond Hoofdstraat 
14 en het klooster besproken werden. 
• Met de gemeenteambtenaar voor wijk- en dorps-
gericht werken René Arentshorst was intensief mail- 
en persoonlijk contact, waarbij allerlei zaken geregeld 
zijn, zoals snoeibeleid, hondenpoepbeleid, parkeerpe-
rikelen, afspraken met wethouders en collega-
ambtenaren, beleidsplannen etc. Dit contact wordt 
door het bestuur als zeer prettig en nuttig ervaren. 
Het bestuur van de BG heeft contact gezocht met het 
bestuur van het Parkhuis en samenwerking aangebo-
den. Dit heeft in eerste instantie als resultaat gehad 
dat de BG medeorganisator is geworden van de jaar-
lijks nieuwjaarsrecepties. 
 
Tussen Boom en Stroom 
Het boekje kwam ook dit jaar weer drie maal uit. Het 
blad hield de inwoners van De Steeg en de Haviker-
waard op de hoogte van de komende activiteiten en 
gaf een terugblik op wat er de afgelopen periode is 
gebeurd. Ledenvergaderingen werden in het blad aan-
gekondigd. 
 
Overige activiteiten van het bestuur 
• Natuurlijk heeft de BG ook in 2008 deelgenomen 
aan de kranslegging op 4 mei 
• Er is veel tijd besteed aan  procedures rond het 
kloosterterrein. De BG vindt dat huisvesting van bui-
tenlandse werknemers  in strijd is met het bestem-
mingsplan, en dat er gedoogd wordt zonder een ge-
doogbeschikking. Er zijn twee bezwaren ingediend: 
één tegen het gebruik van het klooster als kamerver-
huurbedrijf en één tegen  afgifte van de gebruiksver-
gunning. 
• Het bestemmingsplan buitengebied werd nauw 
gevolgd: het bestuur heeft een zienswijze ingediend 
aangaande het bouwplan voor een kantoorgebouw 
met twee dienstwoningen naast Hoofdstraat 14 en is 
in drukke correspondentie hierover verwikkeld. 
 
 

Jaarverslag 2008 
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   Kapsalon 
 
 

“Jannie van Santen” 
 

Bergweg 4 
tel: 026-4953206 
De Steeg 

• Bovendien was de BG als partij aanwezig bij een 
informatiebijeenkomst voor omwonenden van het 
klooster. 
• Tijdens de ledenvergadering van 24 april is een 
werkgroep ingesteld om vorm te gaan geven aan het 
kunstwerk op de Prinses Amaliahoek. Deze werk-
groep is nog niet actief, aangezien er besloten is om 
de Dorpsvisie af te wachten. 

• De BG was aanwezig  bij een bijeenkomst op het 
Gemeentehuis betreffende de WMO, 
• Bestuursleden zijn meerdere malen bij een raads-
vergadering aanwezig geweest 
•  Er  is door de BG commentaar gegeven tijdens 
een bijeenkomst over de inrichting als 60-km zone van 
de Hoofdstraat. 

 
Aanwezig: 36 geregistreerde leden 
Afmeldingen: Sybrecht Bosker, Joop 
Brink 
 
1. Ingekomen stukken:  
via de website zijn er veel reacties binnen-
gekomen op klooster en kunstwerk Ama-
liahoek. 
2. Notulen ledenvergadering 2007: 
zonder wijzigingen vastgesteld 
3. Jaarverslag 2007: vastgesteld 
4. Financieel jaarverslag: de kas-
commissie bestaande uit Gerrit v.d. Velde 
en José Wundering keurt dit goed. Vol-
gend jaar bestaat de kascommissie uit José 
Wundering en Ton Kock. 
4a.   Gebiedsagent Henk Bolhuis stelt 
zich voor. Hij noemt als zijn belangrijkste 
taak het boevenvangen. Hij hecht aan een 
goede communicatie met het dorp (over en 
weer) en wijst op de eigen verantwoorde-
lijkheid wat betreft de veiligheid van de 
buurten. Bolhuis zal binnenkort eens 
langsgaan bij de Poolse bewoners van het 
klooster en zal ons informeren als er iets te 
melden valt. 
5. Bestuursaanvulling. Er zijn drie 
vacatures: Henny v. Woerkom wil stoppen 
en Monique van Berkel doet nog maar 
enkele werkzaamheden voor de BG. Er 
melden zich 2 kandidaten: Arie den Bak-
ker en Harri Brandsen. 
6.   Verslag Sinterklaascommissie; 
Tom Welling vertelt over de activiteiten 
van het nieuwe bestuur: De intocht was 
geslaagd. De financiële positie van de 
commissie is gunstig mede door de  kos-
tenloze inzet van Sint en het niet doorgaan 
van een activiteit. De collecte heeft € 1396 
opgebracht en er is nu ruim € 1000 in kas. 

Notulen algemene  
Ledenvergadering 

24-04-2008 
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7.  Outdoor Gelderland/Kasteelfair: Piet v.d. 
Poel meldt dat dit de 4e maal wordt dat het evene-
ment in De Steeg wordt gehouden en dat het voorlo-
pige contract van drie jaar is omgezet in een van on-
bepaalde tijd. Het bezoekersaantal is van 25.000 in 
2006 tot 35.000 in 2007 gestegen en men verwacht 
meer groei. Piet en Walter van de gemeente vertellen 
dat de parkeerterreinen aan beide zijden van de Mid-
dachter Allee (in de weilanden) komen en alle ver-
keer via Ellecom wordt geleid. Zo hoopt men het 
dorp te ontlasten. Alleen de stallen en paardenwa-
gens zullen via de Oversteeg binnenkomen. Er wordt 
weer éénrichtingverkeer ingesteld, en er komen weer 
parkeerverboden langs de v. Aldenburg, Godard, 
Ursula en Oversteeg. Parkeerkaarten worden voor 
die straten weer via de gemeente verstrekt plus 2 
gratis terreinkaarten. Henk Bolhuis belooft dat fout-
parkeerders voortaan bekeurd zullen worden. 
8. Bouwterrein het Klooster: Frans v. Elk: de 
BG heeft uitgezocht dat een woonbestemming zich 
niet verhoudt met commerciële kamerverhuur. De 
oude bestemming, bijzondere woonvormen, noemt 
wel buitenlandse werknemers, maar niet op de ma-
nier zoals het nu gebeurt: via een commercieel woon/
uitzendbureau (Jobhousing). In Amsterdam is hier-
over door de rechter een beslissing genomen. De BG 
heeft in een brief aan de gemeente gemeld dat zij 
vindt dat er in strijd met het bestemmingsplan wordt 
gehandeld, dat er gedoogd wordt zonder een gedoog-
beschikking, en vraagt om een voor beroep vatbare  
beslissing: of bestemmingsplan wijzigen, of onthef-
fing verlenen. Er had al antwoord moeten zijn, de 
brief is een tijdlang zoek geweest. 
Vraag uit de zaal: Had de gemeente toestemming 
kunnen weigeren? Antw: Ja, maar dan was er gevaar 
voor schadeclaims. 
Rob Koekoek: De gemeente vindt blijkbaar dat dit 
gebruik van het klooster wel kan. Hij suggereert dat 
de BG teveel tegen de haren instrijkt van de gemeen-
te en vindt het beter om in gesprek te gaan met de 
wethouder.  Antw: Er is constant overleg geweest; de 
afgetreden wethouder Wilschut heeft tijdens zo’n 
overleg aangegeven een woonbestemming te willen, 
ook de raad heeft dit destijds beslist. Er volgen steke-
lige opmerkingen over en weer. 
GeaVerkerk: Afgelopen dinsdag heeft de raad al 
besloten om binnen 2 weken een gebruiksvergunning 
voor 200 bewoners af te geven. 
Martien Cox: de Werkgroep Omwonenden Klooster 
heeft geen vertrouwen meer in de gemeente. 
Cindy Brandsen:  Er  is net weer een brief van de 
Werkgroep naar de gemeente met klachten. 
Jan Saaltink: we hebben zelf het plan van v. Bekkum 
afgewezen, maar het beste voor het dorp is toch 
woonbestemming. 
Frans v. Elk: De BG wacht op een reactie op haar  
brief in de vorm van een brief in de vorm van een 
uitnodiging bij de nieuwe  wethouder. Met Wilschut 
zijn afspraken gemaakt dat de BG een besluit door de 
rechter laat toetsen.   

Frans vraagt de vergadering of deze het ermee eens is 
om bezwaar te maken en de rechter om een uitspraak te 
vragen. De vergadering gaat akkoord. 
9.    Dorpsplan: Peter Overstegen brengt verslag uit 
van de activiteiten van de Dorpswerkgroep. Er waren  
70 tot 90 dorpsgenoten op de startbijeenkomst. Daar 
zijn veel ideeën aangedragen. In de 2e Nieuwsbrief zal 
een aantal stellingen worden geponeerd, waarop ieder-
een ja of nee kan zeggen. Op 17 mei komt er een pre-
sentatie van de uitkomst, 22 mei in het Parkhuis wor-
den de laatste ideeën verzameld. Iedereen kan ook via 
de website reageren. Tom Welling wil weten of er ge-
noeg tijd is om alles klaar te krijgen. De DWG ver-
trouwt erop dat alles lukt. 
10. Kunstwerk Prinses Amaliahoek: De stem-
ming via de website geeft duidelijk aan dat de meeste 
mensen geen van de drie ontwerpen geschikt vinden. 
De vergadering is het hiermee eens. Frans v. Elk zit 
namens de BG in de werkgroep van De Alliantie, die 
door de gemeente is aangewezen om een keuze te ma-
ken. Hij meldt dat er nu € 21000 beschikbaar is, dat is 
te weinig om een kunstenaar een opdracht te geven. Dit 
geld blijft beschikbaar en hij stelt voor om nog een jaar 
of twee te wachten en intussen fondsen te werven. Hr. 
Brok: wil een paard en stelt voor om Outdoor Gelder-
land om geld te vragen . Martien Cox: wil de jeugd 
betrekken bij de totstandkoming van het kunstwerk. 
Henk Steinvoort wil weten welke kunstenaars zijn be-
naderd. Antwoord: alle kunstenaars in een grote cirkel 
om De Steeg. Iemand suggereert een boom met een 
bankje, dat kan niet vanwege drainage in de onder-
grond. Peter Overstegen wil  dat het pleintje een func-
tie krijgt. Henk Steinvoort stelt voor om samen met 
kinderen iets te maken dat gebruikt kan worden (erin 
kruipen o.i.d.) Tom Welling : de Hogeschool der Kun-
sten inschakelen. Henny v. Woerkom stelt voor om 
verder fondsen te werven, er is al wat geld beschikbaar 
via de Kleine Kernendag, dat kunnen we er aan beste-
den. Ook de Alliantie heeft nog wat geld over. Er 
wordt een werkgroep samengesteld om de plannen uit 
te werken. Hiervoor geven zich op:  Henk Steinvoort, 
Dinie Beltman, Martien Cox, Henk Eggelte, Sybrecht 
Bosker, Jorieke Saksen. 
11. Rondvraag:  Hilde Brekelmans kondigt een 
aktie voor de kerkklok aan. Deze moet gereviseerd 
worden. Zij vindt dat dit het hele dorp aangaat. Kan er 
op een donatie van de BG gerekend worden? Henny v. 
W. zegt een bijdrage toe.Peter Overstegen wijst der op 
dat de hele zone ten noorden van de Hoofdstraat een 
30-km zone is. Er wordt nog te hard gereden. 
Tom Welling klaagt over hondenpoep. Er is momen-
teel een project binnen de gemeente over hondenpoep. 
De Bg moet dit daar aan de orde stellen. Ook paarden-
poep is een ernis, vooral op de stoep. 
Iemand vraagt of de braamstruiken aan de Bentinklaan 
gesnoeid kunnen worden. De BG zal dit aan de ge-
meente doorgeven. Ook zijn er al putten verzakt in de 
Waldeck Limpurglaan. 
12.  Sluiting om 22.15 uur, waarna de Oranjevereni-
ging met haar jaarvergadering verdergaat. 
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Coaching en P&O  
advies, 

maar net anders 
 

Meer informatie? 
 

www.kohlerconsulting.nl 
 
 

info@kohlerconsulting.nl 
 
 
 

Ook in 2008 heeft de BG een positief resultaat weten 
te behalen. Extra kosten zijn gemaakt en subsidies 
zijn ontvangen oor het opstellen van de Dorpsvisie. 
In 2009 zijn hier kosten en opbrengsten voor te ver-
wachten. 
De BG heeft in 2008 een bijdrage overgemaakt aan 
de Oranje vereniging voor het organiseren van de 
kleine kernendag en de aankoop van een geluidsin-
stallatie voor de dorpsverenigingen. 
 
Het lidmaatschap van de Belangen Gemeenschap is 
voor 2009 weer vastgesteld op € 5,- 
Het  afschrift van uw betaling is uw bewijs van lid-
maatschap van de BG. 
Voor de betaling van uw lidmaatschap kunt u de bij-
gaande acceptgirokaart gebruiken. 
Vermeld hierop duidelijk uw naam, adres, reke-
ningnummer en handtekening!! 
Helaas zijn er de afgelopen jaren veel betalingen ge-
annuleerd door het ontbreken van de nodige gege-
vens! 
Uiteraard kunt u uw betalingen ook met internetban-
kieren aan ons overmaken: 
 
Rekeningnummer 3442342 van Belangengemeen-
schap De Steeg en Havikerwaard te De Steeg. 

Schuld St Nicolaas rekening  
heeft betrekking op het geld dat voor de St. Nicolaas 
commissie wordt beheerd. 
Opbrengst contributie en subsidie  
is inclusief de basissubsidie van € 500,- van de Ge-
meente en de subsidie van  € 1.500,-van de Gemeente 
voor het organiseren van de Kleine Kernen Dag. 
Lasten diversen  
is inclusief de bijdrage van  € 1.500,- voor het orga-
niseren van de Kleine Kernen Dag en een bijdrage 
van  € 1.000,- voor de aanschaf van een geluidsinstal-
latie te gebruiken door de diverse dorpsverenigingen. 
Kosten dorpsplan 
Dit zijn betalingen volgens het projectplan voor de 
uitvoering van de Dorpsvisie. Hiervoor ontvangt de 
BG subsidie van de gemeente en de provincie.  
Resultaat 2008 
Het resultaat van 2008 is inclusief het voorschot van 
de Gemeente voor de te maken kosten voor het 
dorpsplan. 
 
Met vriendelijke groet, 
Harry Smittenberg 
Penningmeester BG 
 
 

Van de Penningmeester toelichting op de balans 

‘t Parkhuis 

Vorig jaar heeft de bovenzaal een flinke opknap-
beurt gekregen en is in de gymzaal een nieuwe vloer 
gelegd. Volgens ons bestuur was het nu tijd om 
de benedenzaal aan te pakken. 
Er is hard gewerkt en het resultaat mag er zijn. Pla-
fond, verlichting, geluid en schilderwerk zijn onder-
handen genomen. Maar het meest opvallend is de 
nieuwe keuken en de "toonbank". Het geheel heeft 
een ander gezicht gekregen en wij denken dat er de 
komende jaren met meer plezier gebruik zal worden 
gemaakt van de benedenzaal. Ook de hal van het 
gebouw is geschilderd zodat de entree er weer stra-
lend bij ligt. 
 
Omdat 't Parkhuis eind april 15 jaar bestaat organi-
seren wij op vrijdagavond 17 april a.s. van 20.00 - 
22.00 uur een inloopavond. Dat is dan meteen een 
mooie gelegenheid om de metamorfose van de zaal 
te bewonderen. 
U bent van harte welkom.                           
 
Het bestuur 

HUUR ‘T PARKHUIS 
Hilde Brekelmans    026-495 24 80 
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EINDBALANS 2008 

 
ACTIVA         PASSIVA 
 

 

SALDO BATEN EN LASTEN 
 
BATEN         LASTEN 
 

 
 
RESULTAAT 2008        VERLOOP EIGEN VERMOGEN 
 

 

Saldo Girorekening 3.681,11   Schuld St. Nicolaas rekening 652,26 

Saldo Renterekening 9.050,65       

Kasgeld contanten 89,93   Eigen Vermogen 12.169.43 

          

   

 

     

 
  12.821,69     12.821,69 

Opbrengst contributies en donaties 3.317,04   Kosten Boom & Stroom 494,54 

Opbrengst advertenties 1.261,50   Vergaderkosten en  zaalhuur 180,00 

Opbrengst diversen (rente) 50,65   Porti en kantoorkosten 392,98 

Subsidie dorpsplan (gemeente) 6.000,00   Kosten Website 142,80 

Ronde van Gelderland (2007) 950,00   Diversen 2.752,48 

      Kosten Dorpsplan 2.857,74 

      Ronde van Gelderland (2007) 163,86 

   

 

     

 
  11.579,19     6.984,40 

Totaal baten 11.579,19   Eindbalans 2007 7.574,64 

Totaal lasten 6.984,40   Toename Eigen Vermogen 2008 4.594,79 

   

 

     

 
Resultaat 2008 4.594,79   Eindbalans 2008 12.169,43 

DRINGEND BESTUURSLEDEN GEVRAAGD!! 
 
Nu er drie bestuursleden vertrekken heeft het bestuur van de BG dringend aanvulling nodig. De voorzitter en  pen-
ningmeester treden af, maar gewone bestuursleden zijn welkom. U kunt zich aanmelden bij één van de  bestuursle-
den en  tijdens de algemene ledenvergadering. Het bestuur vergadert 5 à 6 maal per jaar. U kunt er verder zoveel 
tijd in steken als u zelf wilt. 
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De groei van het bezoek aan de website van 2007 zet zich ook het afgelopen jaar door. Hier zal on-
getwijfeld mee te maken hebben dat er in het afgelopen jaar ook de ontwikkelingen van de Dorpsvi-
sie via de website konden worden gevolgd.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Paginabezoeken per maand van januari 2008 tot en met december 2008 
 

 

Bezoekgegevens 2006 2007 2008 
Totaal aantal paginabezoeken 1.033 4.768 6.099 

Totaal aantal bezoeken 282 1.400 2.317 
Unieke bezoekers dit jaar 228 1.017 1.841 

Eerste bezoekers 228 1.013 1.801 

Gemiddelde pageviews per maand 114 397 508 

Pageviews per bezoek 3,66 3,41 2,63 

Website De Steeg en Havikerwaard 
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Hoofdstraat 14 
In de vorige Tussen Boom en Stroom hebben we al 
melding gemaakt dat het bestuur van de Belangenge-
meenschap bezwaar had ingediend tegen het plan om 
een kantoorgebouw te bouwen naast Hoofdstraat 14. 
Een zeer uitgebreid en goed onderbouwd bezwaar-
schrift heeft onze argumenten kracht bijgezet. Op 17 
maart j.l. is dat bezwaarschrift behandeld in de gemeen-
telijke Commissie bezwaarschriften. De gemeentelijke 
vertegenwoordigers bleven bij hun opvatting dat de 
bouwvergunning niet geweigerd kon worden op grond 
van het bestemmingsplan dat daar nog gold uit 1954. 
Het bestuur van de BG bracht daar tegenin dat dat niet 
het geval was omdat de bestemming toentertijd speci-
fiek was bedoeld voor het toen nog aanwezige Rivier-
huis een vakantieoord voor groepen jeugdigen. 
Verder zou de procedure, die gevolgd is door de ge-
meente, een groot aantal onzorgvuldigheden bevatten.  
De commissieleden hadden vanwege de uitgebreide 

schriftelijke toelichting op de argumenten weinig in-
houdelijke vragen. Wel vroegen zij zich af of de BG 
wel bevoegd was om zich bezig te houden met be-
zwaarschriften op het gebied van de ruimtelijke orde-
ning. Om zich daarover een oordeel te vormen hadden 
ze zelfs de statuten van de BG opgevraagd. Pas over 
enkele weken zal de Commissie bezwaarschriften ad-
vies uitbrengen aan het College van B&W die vervol-
gens over dat advies een beslissing zal nemen. 
 
Het Klooster 
De procedures rond het klooster beginnen langzamer-
hand het karakter te krijgen van een langdurige soap. 
Op het bezwaarschrift tegen de verleende gebruiksver-
gunning hebben de omwonenden en de BG een uit-
spraak ontvangen van de gemeente dat de bezwaren 
niet ontvankelijk zijn bevonden omdat ze te laat zouden 
zijn ingediend. De BG heeft daarop besloten dat besluit 
aan te vechten bij de bestuursrechter in Arnhem en de-
ze om een uitspraak te vragen. Ook hier had de ge-
meente al diverse procedurefouten gemaakt zoals het 
zelf fors overschrijden van de termijnen. Gelijk met de 
vraag om uitspraak te doen tegen deze niet ontvanke-
lijkheid heeft de BG ook een uitspraak gevraagd bij de  

Procedures bestuursrechter tegen de weigering van de gemeente 
om handhavend op te treden tegen de huidige eige-
naar van het klooster. De gemeente had het bezwaar 
dat tegen die weigering was ingesteld na ruim een 
half jaar nog steeds in behandeling en gaf nadat zij 
waren gemaand nu eindelijk eens een besluit te ne-

men niet eens antwoord. De BG is de mening dat het 
huidige gebruik als hotel voor Polen en andere Oost-
Europeanen in strijd is met het bestemmingsplan uit 
1981. Reguliere huisvesting is volgens dat bestem-
mingsplan wel toegestaan maar niet een hotelfunctie 
is de mening van de BG. Om die reden heeft het be-
stuur van de BG eveneens het college van B&W ne-
gatief geadviseerd over een verzoek dat de eigenaar 
van het klooster had gedaan om, in plaats van Oost-
Europese werknemers, asielzoekers in het klooster 
onder te brengen die in afwachting zijn van een be-
slissing op hun eerste aanvrage voor toelating. Het 
bestuur van de BG vond dat ook daar sprake was van 
een oneigenlijk gebruik van het klooster als hotel-
functie. 
 
Bestemmingsplan Landelijk gebied 
Bij Gedeputeerde Staten zijn bedenkingen ingediend 
tegen het bestemmingsplan Landelijk gebied. Hier 
gaat het met name om het bouwplan bij Hoofdstraat 
14 dat door de gemeente alsnog is opgenomen in de 
plankaart. Verder heeft het bestuur aangegeven het 
niet eens te zijn met het legaliseren van de bestem-
ming van slechts twee van de drie woonboten die aan 
de Oversteeg liggen. Gelijke monniken, gelijke kap-
pen is daarbij de mening van het bestuur. Ook het feit 
dat de gemeente in dat bestemmingsplan geen reke-
ning heeft willen houden met de opgestelde dorpsvi-
sie geeft reden tot bedenkingen. Het gaat dan met 
name om de mogelijkheid om eventueel woningen te 
bouwen bij Oud Middachten en omgeving. 
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Hoofdstraat 48, 6994 AJ  
De Steeg 
Tel: 026-4951194 
 
Oude en antieke meubels en 
voorwerpen uit onder andere de 
Art Deco- en  
Jugendstilperiode. 
 
Open: donderdag, vrijdag en  
Zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur  
(aanbellen)  
 

 
ASSURANTIEKANTOOR 

 

LAMMERS 
 

VERZEKERINGEN—FINANCIERINGEN 
 

* 
Parkweg 2A  DE STEEG 

026-4952541 
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Oranje Vereniging       19.30  

 
1. Opening Jaarvergadering BG 2009    19.50        Henny van Woerkom 
2. Notulen jaarvergadering BG 2008    19.55        Henny van Woerkom 
3. Jaarverslag BG 2008      20.05        Els Brandsen 
4. Financieel jaarverslag BG 2008    20.10        Harry Smittenberg  
 a. Verslag kascontrolecommissie    José Wundering/Ton Kock 
 b. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie  Henny van Woerkom 
5. Bestuursaanvulling en afscheid 3 bestuursleden 20.25  
6. Verslag Sinterklaascommissie    20.35         Sinterklaascie 
 
Pauze          20.40 

 
7. Outdoor Gelderland en Kasteelfair Middachten 20.50        Piet v.d. Poel 
8. Dorpsvisie*               21.30        Frans van Elk 
9. Bezwaarprocedures Hoofdstraat 14 en klooster  21.40        Frans van Elk 
10. Rondvraag en sluiting      22.00        Henny v. Woerkom 
 
*  Vaststellen van het activiteitenplan dat op de Bijzondere Ledenvergadering van 9 
 april j.l. is gemaakt.  
     Plus vaststellen van leden van de uitwerkgroepen en hun taakopdrachten. 

 

Agenda jaarvergadering BG  op 21 april 2009  

 
Heet u van harte welkom bij schoonheidssalon 
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1. Opening     20.00 uur 
2. Presentatie Dorpsvisie   20.10 uur 
3. Pauze     20.50 uur 
4. Uiteengaan in discussiegroepen  21.00 uur 
5. Samenstellen werkgroepen  21.45 uur 
6. Sluiting      22.00 uur 

Agenda Bijzondere  
Ledenvergadering op    

9 april a.s. in het Parkhuis 
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Er is een tijd van komen.. er is een tijd van 
gaan… en de tijd van gaan is nu gekomen. 
 
Zoals al eerder aangekondigd zal ik mijn functie als 
voorzitter en bestuurslid van de belangengemeenschap  
tijdens de komende jaarvergadering neerleggen. 
De belangengemeenschap heeft zich de afgelopen jaren 
ontwikkeld tot een vereniging  waar rekening mee 
wordt gehouden en die duidelijk heeft aangegeven waar 
zij voor staat.  Als  vertegenwoordiger en  spreekbuis 
van het  dorp De Steeg en de Havikerwaard richting de 
gemeente en andere organisaties is veel vooruitgang 
geboekt. Daarnaast zijn we vooral een bindende factor 
voor de inwoners met hun dagelijkse beslommeringen 
als het gaat om voorzieningen, verenigingen, onderwijs, 
tradities, evenementen etc. Deze ontwikkeling heeft als 
prachtig resultaat een dorpsvisie opgeleverd die door de 
dorpswerkgroep op 24 januari is aangeboden aan het 
bestuur van de BG, die de visie vervolgens aan wethou-
der Hans Elsenaar van de gemeente heeft aangeboden. 
U heeft  kennis kunnen nemen van de inhoud en ik ben 
ervan overtuigd dat u zich in het algemeen kunt vinden 
met de inhoud van deze visie. 
 

Maar ook als u andere inzichten hebt of alternatieven  
mogelijk acht nodigen wij u uit deze kenbaar te ma-
ken en / of  deel  te nemen aan de uitwerking van de 
dorpsvisie in concrete projecten. 
De actualiteit van vandaag is wederom het klooster 
waarvoor plannen worden ontwikkeld om er asiel-
zoekers in te huisvesten. De gemeente heeft aangege-
ven dat zij hier vooralsnog niet aan meewerkt, maar 
zal indien aan de orde, toch een aanvraag serieus 
moeten behandelen en beoordelen. Maar de verande-
rende situatie biedt ook kansen. Door de  teruglopen-
de vraag naar huisvesting van Poolse werknemers 
ervaart de huidige eigenaar de economische crisis en 
ziet zich wellicht genoodzaakt het gebouw te verko-
pen. Welnu, de Provincie heeft 100 miljoen beschik-
baar voor het aanjagen van de economie dus waarom 
niet het klooster als project hiervoor indienen? Kun-
nen de plannen en ideeën uit de dorpsvisie voor het 
realiseren van woningbouw en Kulturhus  gelijk wor-
den opgepakt.  
 
Ik wens het bestuur veel succes met de verdere ont-
wikkeling van de BG en bedank een ieder voor de 
prettige samenwerking en.. tot ziens . 
Henny van Woerkom 

Van de Voorzitter 

Toen en nu 

  

 
Eind 1800 

 
Kostschool rond 1930 

  
Villa Benvenuta 

  
We willen in elke 
Boom en Stroom 
aandacht besteden 
aan de ontwikkelin-
gen in ons dorp. 
Hebt u dus ook ou-
de foto’s, laat het 
ons weten. 

 
Café restaurant rond 1960 

 
Thans ingang Moeckenkamp 
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NOZILI 
                               Bloemisten **** 

  Nieuwe collectie, nieuwe actie 
 
Bij iedere besteding van €10,= een stempel. Met 15 stempels hebt u 
een volle kaart en krijgt u €10,= korting op uw volgende aankoop. 

Welkom! 
 

Hoofdstraat 126  De Steeg,  
  geopend: woe/vrij 10.00-18.00 uur, za. 10.00-17.00 uur                

   

Assink ERA  Makelaars 

 

 STERK DOOR SERVICE 

Hoofdstraat 104 
6881 TJ  VELP GLD 
Postbus 59 
6880 AB  VELP GLD 
Telefoon: 026 - 361 70 23 
Fax: 026 - 363 40 44 
E-mail: assink@era.nl 

www.assinkera.nl 
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