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Orgelconcert
in Heelsum
Heelsum

De Orgelstichting organiseert op zondag 24 juni,
vanaf 15.30 uur, een orgelconcert in het Kerkje op
de Heuvel in Heelsum. Er
wordt opgetreden door een
kwartet bestaande uit vier
mannen : Hea(venl)y Voices.
De hoofdmoot van hun repertoire is Barbershop. Dat
houdt in dat de liederen die
ten gehore worden gebracht
gemakkelijk in het gehoor
liggen en veel weg hebben
van close harmonie. Hun
repertoire is breed en is afkomstig uit de hele wereld
en bevat ook geestelijke liederen. Er wordt in allerlei talen gezongen. Voorafgaande
aan de dienst in de kerk die
om 10.00 uur begint, brengt
het kwartet al een ( geestelijk) lied ten gehore.

Workshop Natuurfotografie
Wageningen

Renk Ruiter uit Wageningen
geeft op vrijdag 22 juni van
20.00-22.00 uur een instructieve lezing natuurfotografie
getiteld ‘Gewoon is ook bijzonder!’ Hij doet dit in het
kader van de fotowedstrijd
Beeld van de Regio. De lezing wordt gehouden in ‘t
Venster, Generaal Foulkesweg 42 a in Wageningen. De
lezing is gericht op beginners
en gevorderden. Deze avond
gaat vooral over kiezen en
anders leren kijken. Ruiter is
lid van de gespreksgroep Natuur van de Fotobond. Hij
geeft regelmatig lezingen.
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Alternatief voor
‘weg maïsveld’

Uitvoeringsdienst start in
2013 ook in Wageningen
Wageningen/regio

GroenLinks Renkum praat over plan ontlasten Oosterbeek
GroenLinks Renkum presenteerde op de ‘plaats
delict’ haar alternatief voor
de omstreden ‘nieuwe weg
door het maïsveld’. Die weg
op de grens van Oosterbeek en Arnhem moet de
verkeersdrukte door Oosterbeek Centrum ontlasten.

u Door Peter van Herpen
U Oosterbeek
GroenLinks-raadslid Bas Rodenburg lichtte het plan toe.
“De Taskforce Verkeer noemt
de verbindingsweg tussen
Utrechtseweg en Amsterdamseweg nabij de Schelmseweg als
oplossing om sluipverkeer uit
Arnhem om te leiden. Het plan
is in de ijskast gezet, maar is niet
van de baan. GroenLinks vindt
dat het definitief van tafel moet.
We spraken met omwonenden
en het Geldersch Landschap.’’
Het duurzaam alternatief is volgens GroenLinks een verbinding via Diependaalsestraat en
Heijenoordseweg en een extra
doseerpunt bij Schelmseweg.
De Taskforce Verkeer pleit voor
verkeerdoseerpunten om doorgaand verkeer te ontmoedigen
bij Kievitsdel en nabij de gemeentegrensovergang ArnhemOosterbeek. Op de Utrechtseweg moet ruimte gemaakt voor
een derde doseerpunt bij de

Schelmseweg. Het moet mogelijk worden dat autoverkeer
rechtsaf kan slaan op kruispunt
Utrechtseweg/Schelmseweg.
Er moet meer prioriteit komen
voor OV en fiets. Op de GroenLinks-bijeenkomst op de grens
van Oosterbeek en Arnhem,
waar de bekritiseerde weg door
het voormalige maïsveld zou
moeten komen, waren ook
omwonenden aanwezig. Velen
van hen zien niks in de plannen
voor een nieuwe weg, hoewel
het de verkeersoverlast voor

Verbinding
via Diependaalsestraat en
Heijenoordseweg
hun woning zou verminderen.
Een bewoner van de Julianaweg
denkt dat het gaat om meerdere
regionale verkeersstromen, die
juist hier samenkomen en waarvoor de weg door het maïsveld
de enige oplossing is. “Heel
veel verkeer rijdt door Oosterbeek dat er niet hoeft te zijn,’’
zegt hij. Zijn buurman voelt wel
voor het alternatief van GroenLinks, ook al is hij niet door alle
aangevoerde argumenten overtuigd. Anderen pleiten ervoor
om alvast iets te doen, zoals
bijvoorbeeld de doseerpunten,
om het doorgaande verkeer te

ontmoedigen door Oosterbeek
te rijden.
Een andere aanwonende is
landschapsarchitect en komt op
voor het landgoed Mariëndaal
dat aangetast wordt als de nieuwe weg er doorheen snijdt. “Dat
zou de doodsteek zijn voor het
zuidelijk deel van het landgoed,’’
zegt hij. “Verkeer vraagt altijd
veel ruimte en die wordt vaak
gezocht in de niet bebouwde
omgeving. Het probleem moet
binnen de bebouwde omgeving
worden opgelost. Het gaat om
dagelijks uitloop- en recreatiegebied voor veel Oosterbekers.
Er spelen meer belangen dan
alleen van verkeer. Dan moet
er eerst eens zorgvuldiger en
dieper worden nagedacht over
goede alternatieven.’’
De woordvoerder van Geldersch
Landschap sluit hier op aan.
“Mariëndaal is een Rijksmonument. Aan dit soort grootschalige ingrepen werken we niet
mee. We moeten zuinig zijn op
dit soort plekken. Er spelen veel
meer belangen dan alleen van
autoverkeer dat snel van A naar
B wil.’’ Een bewoonster van de
Schelmseweg valt hem bij. “De
verkeersproblemen mogen niet
ten koste gaan van een stukje
nog redelijk ongerept landschap,’’ zegt ze. “De automobilist hoeft niet altijd en overal
zijn zin te krijgen ten koste van
andere belangen.’’

De colleges van burgemeester en wethouders van de
gemeenten Barneveld, Ede,
Nijkerk, Scherpenzeel en
Wageningen en het college
van gedeputeerde staten
van de provincie Gelderland
stemmen in met het bedrijfsplan voor de Regionale
Uitvoeringsdienst De Vallei
(RUD). Zij stellen geld beschikbaar om de RUD op te
richten. De colleges gaan de
gemeenteraad van hun eigen
gemeente vragen om in principe toestemming te verlenen
voor het oprichten hirvan

Ze smaken weer lekker!
Op de haringparty bij restaurant Campman te Renkum
werd het een smulpartij. Elk jaar houden Paul en Franck
Campman de befaamde haringparty. Vorig jaar ging dat
feest echter niet door omdat het restaurant in februari toen
in vlammen opging. Op de foto Henk Heij, wethouder Pieter van Lent en Paul Campman.
FOTO: GERTBUDDING.NL
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Bouw in
volle gang!
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OPEN HUIS

Geïnspireerd door het verleden
en de woonwensen van nu...

Wat betekent dit voor Wageningen? De RUD gaat zich bezig
houden met het verlenen van
vergunningen en het houden
van toezicht en de handhaving.
Het wordt een uitvoeringsorganisatie met ongeveer 150
medewerkers die gaan werken
vanuit een aantal lokale filialen.
Medewerkers van de gemeentelijke afdelingen Vergunningen,
Toezicht en Handhaving treden
in dienst bij de RUD. De RUD
neemt de uitvoerende taken
voor het verlenen van vergunningen en het houden van toezicht en de handhaving van de
gemeente over.

Bekijk alle foto’s op
dewarande-wageningen.nl

Alle ruimte,
om lekker te leven...

Fraaie vormgeving,
bijzonder en strak...

 extra woningen
in de verkoop!

Vrijstaande woning type Davidia

2-1 kapwoning type Ailanthus

Vrijstaande woning type Betula

Meer weten? Vraag het de makelaars of vraag de brochure aan op www.dewarande-wageningen.nl!
Verkoop & informatie

Tel. (0317) 422 600
www.barten-tiemessen.nl

Ontwikkeling & Realisatie

Tel. (0317) 421 225
www.jeltes-tenhoor.nl

www.grootheest.nl

