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Jaarverslag over 2022 
 

 
 
 
 
Terugblik op beleidsplan 2022 
Terugkijkend moeten we helaas vaststellen dat diverse voornemens zoals in beleidsplan 
2022 opgenomen, niet konden worden waargemaakt:  
• Raad van Advies: de tijd hiervoor werd nog niet rijp geacht. 
• Nul-situatie en overeenkomst terp: deze konden nog niet worden vastgelegd.  
• Overeenkomst over beheer en gebruik toren: deze kon nog niet worden vastgelegd, maar 

wel is overeenstemming bereikt over een andere aanpak, nl. géén pacht- maar één huur-
overeenkomst voor zowel toren als terp. 

• Aanvragen omgevingsvergunning: deze is uitgesteld tot uiterlijk 1 april 2023; wel is alles 
wat daarvoor nodig is nagenoeg gereed. 

• Programma van eisen, subsidies, werkzaamheden in eigen beheer: hier kon niet aan 
worden begonnen omdat de exacte werkzaamheden en financiering nog niet duidelijk is 
geworden. 

De belangrijkste oorzaken van het nog niet kunnen uitvoeren van de voorgenomen taken wa-
ren de nieuwe inzichten voor gebruik en beheer, de ambtelijke molen die wat traag loopt en 
vooral de duidelijk ontoereikende financiële middelen vanwege de zeer sterk gestegen prij-
zen én de andere uitgangspositie bij het beschikbaar stellen van het krediet in november 
2020. Gelukkig heeft de gemeente, op haar initiatief, een herberekening laten uitvoeren van 
de kosten voor het totale project toren en terp. Daaruit bleek inderdaad dat voor een gron-
dige, duurzame restauratie een groter budget noodzakelijk is. Inmiddels wordt binnen de ge-
meente onderzocht hoe het tekort kan worden aangevuld. (Zie verder de website.) 
 
Teleurstellend was ook dat het verkennend en inventariserend archeologisch onderzoek 
leidde tot een dringend advies voor aanvullend onderzoek. Gelukkig blijkt de gemeente be-
reid om dit tot een absoluut minimum te beperken. (Zie verder de website.) 
 
Ook de storm van 18/19 februari bleek een spelbreker: diverse stenen zijn van het dak van 
de traptoren afgewaaid, zonder gelukkig mensen te hebben verwond (of erger). Uit voorzorg 
heeft de gemeente de nog loszittende stenen laten verwijderen. (Zie verder website.) 
 
Gelukkig kunnen er over 2022 ook diverse stimulerende en positieve zaken worden vermeld: 
• De steun van velen, met name van onze 62  vrienden. 
• De hartelijke gesprekken met wethouder De Wildt en zijn medewerkers, 5 keer in de loop 

van het jaar. 
• De op 21 februari goed bezochte informatiebijeenkomst waarin wij onze plannen hebben 

gepresenteerd (zie website) en waarbij door de aanwezigen diverse bruikbare suggesties 
werden ingediend. (Zie verder de website.) 

• Eind oktober is het flora- en faunaonderzoek opgeleverd met een voor ons positief resul-
taat: “Er gelden in het kader van de Wnb [Wet natuurbescherming] geen verdere vervolg-
stappen”. (Zie verder de website.) 

https://oudetorenpuiflijk.nl/2022/12/hoe-nu-verder-2/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2022/06/nog-meer-onderzoek/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2022/03/noodherstel-gevaar-geweken/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2022/02/constructieve-bijeenkomst/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2022/03/aanpassingen-in-schetsontwerp-door-inbreng-buurt/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2022/10/vleermuisonderzoek-positief-afgerond/
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• Het in opdracht van de gemeente uitgevoerd grondonderzoek laat geen problemen zien. 
(Zie verder website.) 

• De afdelingen ‘groen’ en ‘archeologie’ van de gemeente stellen zich constructief op bij de 
voorbereidingen. 

• Van de Rabo ClubSupport-actie ontvingen wij € 349,66. 
• RN7 deed verslag van een bezoek aan de gemeente Druten en deed daarbij ook onze 

toren aan (zie website). 
• Een bijzonder initiatief voor gebruik van de (gerestaureerde) toren verscheen in het de-

cembernummer van Dorpskrant Puiflijk: de ‘Puiflijk Academie’ om “op een kleinschalige 
wijze, rondom kunst en cultuur samen te komen. Voor iedereen en alle leeftijden.” “De 
straks beschikbare ruimtes in de Oude Toren vormen een geweldig decor voor dit soort 
bijeenkomsten, vinden de initiatiefnemers van Senioren Puiflijk.” 

• In 3 van de 4 uitgaven van Dorpskrant Puiflijk werd aandacht geschonken aan ons werk. 
• Op 21 maart en 9 september verscheen in de Gelderlander een artikel over resp. onze 

uitgewerkte plannen en de gezamenlijk Open Monumentendag. 
 
Bestuur 
Het bestuur is 5 jaar actief: op 9 oktober 2017 had zij haar eerste vergadering. (In het voor-
jaar van 2023 zal dit in eigen kring bescheiden worden gevierd; reden tot een echt feest is er 
immers nog niet…) 
Tijdens de eerste vergadering van het jaar, 10 februari, is Thijs van den Hark opnieuw als 
voorzitter benoemd. Aftredend waren Ruud Huisman, Pans Kobus en Gert-Jan Raats. Alle 
drie hebben zich verkiesbaar gesteld en zijn in de vergadering van 19 oktober opnieuw be-
noemd. We verwelkomden tijdens de bestuursvergadering van 10 februari Marc van Hem-
men als nieuw bestuurslid. Gedurende vrijwel het hele verslagjaar bestond het bestuur uit 
onderstaande 8 personen: 

1. Thijs van den Hark, voorzitter 
2. Bert Beuving, secretaris 
3. Gert Megens, penningmeester 
4. Marc van Hemmen 
5. Ruud Huisman 
6. Pans Kobus 
7. Gert-Jan Raats 
8. Jan Reijnen 

Adviseur: Henk van Elk. 
 
Vergaderingen 
Het bestuur van de stichting is 5 keer bij elkaar geweest. De belangrijkste onderwerpen en 
besluiten zijn: 

• Overleg gemeente. 
• Pacht- versus huurovereenkomst. 
• Voortgang bouwcommissie. 

 
Bouwcommissie 
De commissie is 2 keer bij elkaar geweest; daarnaast zijn er op diverse momenten onder-
linge contacten geweest m.n. over de voorgang van onderzoeken en aanpassingen plan. 
Gedurende het verslagjaar bestond de commissie uit: 

1. Louis Nieboer (nms. gemeente Druten), 
2. Bram van Oosteren (Croonen Architecten), 

https://oudetorenpuiflijk.nl/2022/12/sonderingsonderzoek/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2022/03/rn7-toerde-24-uur-door-gemeente-druten-en-bezocht-ook-onze-toren/
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3. Bert Beuving, 
4. Thijs van den Hark, 
5. Ruud Huisman, 
6. Jan Reijnen. 

Van Monique Wolak moest afscheid worden genomen, omdat zij niet meer werkzaam is voor 
de gemeente. 
 
Activiteiten 

• 31 mei: geschiedenisles voor leerlingen van groep 2 en 3 van basisschool ’t Geerke 
(zie website). 

• 11 september: openstelling met lezing in kader Open Monumentendag. Mede op ons 
initiatief werd OMD een gezamenlijk initiatief van de gemeente Druten en West Maas 
en Waal (zie website). 

• 19 november: lezing voor Seniorenvereniging Puiflijk (zie website van deze vereni-
ging). 

• 29 november: overleg op verzoek van aanwonenden over m.n. het bijgebouwtje. Dit 
overleg in combinatie met de sterk gestegen bouwkosten waardoor versobering van 
onze plannen noodzakelijk werd, is besloten het gebouwtje vooralsnog uit de aan-
vraag omgevingsvergunning te laten. Voor de toekomst hebben we nadrukkelijk de 
mogelijkheid open gehouden om het alsnog te realiseren. 

• 25 en 26 december: Openstelling Kerststal. (Zie verder website.) 
 
Gefaciliteerd door Oude Toren Puiflijk: 

• 13 februari: Valentijnswandeling waarbij de sfeervol ingerichte toren werd aangedaan 
(zie website). 

• 26 februari t/m 1 maart: Carnaval-uil verlicht (zie website). 
• 14 t/m 26 november: Dit jaar geen slaapkamer voor Sinterklaas, maar een heuse in-

pakkamer. Helaas moest deze voortijdig worden gesloten wegens vernieling. Geluk-
kig kon nog wel een bezoek van de Sint worden georganiseerd door het Sinterklaas-
comité (zie website). 

 
Bijzonderheden 

• Dankzij Modelbouw Visser hebben wij rechten-vrij de beschikking gekregen over een 
uitbreiding van onze torenbouwplaat met een bouwplaat van het voormalige kerkge-
bouw. 

• Onze achterban is regelmatig via de website en digitale nieuwsbrief op de hoogte ge-
houden van de voortgang (en het gebrek daaraan). 

 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 februari 2023 
 

 
 

E.M. Beuving, secretaris  Th.E.M. van den Hark, voorzitter 
 
    

https://oudetorenpuiflijk.nl/2022/06/leerlingen-groep-2-en-3-op-bezoek/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2022/09/open-monumentendag-geslaagd/
https://seniorenpuiflijk.nl/index.php/2022/11/20/puiflijkse-middag-zeer-goed-bezocht/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2022/12/tweede-kerstdag-veel-bezoek-in-de-stal/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2022/02/valentijnswandelaars-bezoeken-de-oude-toren/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2022/02/torenuilen-fladderen-weer/
https://oudetorenpuiflijk.nl/2022/11/sinterklaas-op-bezoek-bij-inpakkamer/

