Notulen van de vergadering van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum
Datum: 28 november 2017

Status: Vastgesteld in de vergadering van 30 januari 2018

Aanwezig:
Leden DP

: Nico van den Ham (voorzitter), IJsbrand Brandsma, Jan Strube,
Sjanet Treep, Jeroen van Rijn, Rien Hocks,
Rob Heikens, Jacob Overeem, Kees Ruyter
Namens de instellingen : Babs Heerschop (RvE)
Overige aanwezigen
: Sandre Wurster - van der Giessen (GB), Kees Kalf, Marc Nickel
(Hoog&Laag), Gertjan Renes (Vijf dorpen in ‘t Groen),
Danielle Bond (D’66), Ton Vaal, Burgemeester Agnes Schaap
Afwezig:
Leden DP
: René Landman (afgemeld), Daaf Kodde (afgemeld),
Clazien Middelbos (afgemeld), Kees van Veluw (afgemeld)
Namens de instellingen : Piet Enklaar (politie), Carlo Hoedt (politie)
Overigen afgemeld
: Gijs Beekhuizen en fam. Rook

1. Opening:
Nico van den Ham opent de vergadering om 19.30. Afmeldingen van Clazien, René, Kees van
Veluw, Daaf, Gijs Beekhuizen en fam. Rook. Nico vermeld de opening van MFC Doelum, dat er
prachtig uitziet.
2. Vaststellen van de agenda
Ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken
Gertjan: open monumentendagen: is een verslag van verstuurd. Even nagaan. Volgende keer
op agenda zetten.
Mailwisseling tussen René en gemeente over de opname van de agenda van het
dorpsplatform in Rijn en Veluwe. Er werd gezegd dat ze dat niet meer deden, dat is later na
tussenkomst van de wethouder Jasper Verstand rechtgezet. Er zijn veel klachten over de
slechte bezorging van Rijn en Veluwe. Er wordt ook niet gereageerd op klachten. Misschien
voortaan ook iets in Hoog en Laag zetten.
Ingekomen stukken:
 Informatie mails Partij Renkumse Dorpen (via mail aan DP leden doorgestuurd)







Meldingen en verzoeken t.a.v. buurtwandeling Nieuweweg e.o. (Florus Smit)
Berichten vanuit muziektent Heelsum (via mail aan DP leden doorgestuurd)
Uitnodiging deelname denktank “Platform Sterk Renkum” (via mail aan DP leden
doorgestuurd)
Informatiebulletin Parenco (via mail aan DP leden doorgestuurd)
Onderzoek nieuw vergaderstelsel gemeenteraad (via mail aan DP leden
doorgestuurd)
Uitnodiging Open Monumentendagen, genootschap Redichem (via mail aan DP
leden doorgestuurd)
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Verzonden stukken:


Vaststelling subsidie gemeente Renkum 2016



Uitnodiging voor DP vergadering 29 augustus

4. Vaststellen verslag en actielijst platformvergadering van 29 augustus 2017
Blz 1: Chris Jongboer en Jan Strube waren ook aanwezig.
Oranjefondscollecte: in januari op de agenda of we hier mee doorgaan.
BOT overleg: staat op agenda.
Denktank: op agenda.
Buurtwandeling Beukenlaan: geen opmerkingen.
Blz. 4: Gertjan Renes, correctie op open monumentendagen: eigendom van gebied is
staatsbosbeheer, tweede deel klopt niet. Conservering van de ruines zouden door de provincie
moeten worden betaald. Onderhoud ruines is voor de eigenaar, staatsbosbeheer.
Punt 10, Jan Strube: in ruil voor plaatsing van de rozen. ipv bomen.
De notulen van 29 augustus zijn met deze aanpassingen vastgesteld.
Actielijst: geen openstaande acties.

5. Verkiezing bestuurslid dorpsplatform
Sjanet legt de procedure uit. Elk bestuurslid zit voor een periode van drie jaar en elk jaar loopt
een termijn af. De twee andere bestuursleden hebben Nico gevraagd om zich nog een periode
beschikbaar te stellen. Nico heeft dat toegezegd. Sjanet Stelt de aanwezige leden de vraag of
zij akkoord kunnen gaan met een nieuwe termijn voor Nico. Nico wordt bij acclamatie unaniem
herkozen als bestuurslid van de stichting.
6. Verslag bijeenkomst “denktank Sterk Renkum”
Nico is hierbij de afgelopen twee keer aanwezig geweest. Paar punten:
• Dilemma: vraag en aanbod formuleren van bijvoorbeeld Wij helpen. Wie zet wat ze doen op de
website. Wij vinden dat de organisatie dat zelf moet doen. Dit wordt nog nader besproken.
• Verhouding van website Sterk Renkum en die van de gemeente. Die van de gemeente is
leidend, site van Sterk renkum is daarvan afgeleid maar wel zelfstandig. Hoeveel heeft de
gemeente daarvoor over. Insteek is dat iedereen het eigen verhaal kwijt kan op die site.
• Vraag is wat je kan toelaten op de site. Politieke partij? Meningen verschillen. Besluit: laat
maar gebeuren wat er op komt. Als het fout gaat kan ingegrepen worden. Propaganda wordt
niet op prijs gesteld maar wel aankondigingen voor bijeenkomsten.
• Wie geef je voorrang? Algemene voorzieningen altijd plaatsen, daarna gecontracteerde
aanbieders, daarna andere aanbieders. Anoniem plaatsen? Nee, niet toelaten, organisatie
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vermelden, activiteit melden, toegankelijkheid melden, kosten activiteit melden en organisator
en telefoonnummer. Daarmee voorkom je vervelende dingen.
7. Buurtwandeling 12 september nieuwbouw Hogenkampseweg, bijeenkomst binnenplaats
Bij de buurtwandeling waren heel weinig bewoners aanwezig. Kwam uit dat mensen verbaasd
waren dat bij de nieuwbouw er alleen maar parkeerplaatsen waren. Aantal bewoners willen
daar wat aan doen. Een zelf geplaatst speeltoestel moest weggehaald worden. Bestuur DP
heeft de inwoners uitgenodigd op zaterdagochtend 18 november. We waren met ongeveer 12
mensen en hebben verteld over mogelijkheden voor inrichting van een speeltuin. Er zijn
mogelijkheden voor subsidies (dorpsplatform, gemeente mogelijk nog toestellen, Vivare heeft
gezegd dat er mogelijkheden zijn en er zijn reguliere subsidieverstrekkers). Kees van Veluw
heeft een verhaal gehouden over buurttuinen en de mogelijkheden naast speelgelegenheid.
Mensen waren enthousiast. We hebben ze uitgenodigd om een tekening te maken en daarna
de mogelijkheden bespreken. Wel gezegd dat ze misschien moeten helpen met opknappen
en/of plaatsen.
Peelenplantsoen: klachten over geluidsoverlast. En het trapveldje ziet er slecht uit voor de
doelen. Daar zal een oplossing voor moeten komen. Dat gaan we bespreken met Floris.

8. Verslag bijeenkomst over Dorpsstraat (6 november)
Deze bijeenkomst vond plaats bij Bij Campman. Bij een eerder gehouden bijeenkomst is
geïnventariseerd wat de wensen zouden zijn. Die ideeen werden samengevat en er was teveel
aan idee voor het budget dus is geprioriteerd door de aanwezigen. De meningen waren nogal
verdeeld. De opzet op basis van de gehouden prioritering ligt nu bij de gemeente. Nu
afwachten wat ervan komt. Aantal niet dorpsstraatgebonden mensen was in de meerderheid.
Dat was jammer. Er zijn veel reacties na de avond gekomen. Die zijn rechtstreeks naar de
gemeente gegaan. Uitvoering staat gepland voor voorjaar 2018. Stond ook in verbetering van
de stegen. Misschien is verbetering zichtlijn De Beijerstraat al door er niet meer te parkeren.
9. Opzet verkiezingsbijeenkomst begin maart in Doelum
Opzet is om een forum te organiseren waar de uitgangspunten van het DP centraal staan.
Uitnodiging zijn naar de politieke partijen gestuurd. Er wordt opgemerkt dat de verstuurde
uitnodigingen mogelijk niet bij alle fracties aankomen, advies om deze via de griffie te
versturen.
10. Kennismaken met burgemeester Agnes Schaap
Nico geeft uitleg over DP. Heikel punt is burgerparticipatie, dit komt nauwelijks van de grond.
Mw. Schaap vindt het leuk om zo kennis te maken. Ervaringen vanuit Wychen: 8 jaar
gemeenteraadslid geweest en lid van de stuurgroep wijkraden. Ieder dorp een
dorpontwikkelingsplan om te kijken wat de toekomst is van nu tot 2030. Deze plannen zijn
samengesteld door bewoners en ambtenaren, ondersteund door Stichting Kleine Gemeenten.
Vervolgens zijn er werkgroepen gekomen van bewoners die stap voor stap de leefbaarheid
aan de hand van de plannen verwezenlijken.
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Niet alles hierbij was realiseerbaar, maar soms met een klein budget wel. Eerst was er geen
geld om uit te werken, later is overgegaan op een startbudget om uit te voeren, € 5000 per jaar
voor kleine uitvoerbare dingen. Dit werd vooral ondersteund door de griffie.
Leefbaarheidsgroepen waren gesprekspartner voor de gemeente. Dit zijn mensen vanuit de
wijken en die een schouw door de wijken doen.
Op dat moment begon de discussie bij de aanwezigen. Mevrouw Daniëlle Bond
(fractievoorzitter van D’66) gaf aan waarom er 5 jaar geleden bezuinigd moest worden, dat
Jasper Verstand goed had gehandeld om de subsidie in drie jaar af te bouwen, zodat we ons
werk voort konden zetten, maar dat nu de tijd is om weer te overwegen de dorpsplatforms
financieel tegemoet te komen.
Daniëlle gaf aan dat de burgerparticipatie best wel werkte en gaf als voorbeeld de werkgroep
het Europaplein. Door Nico werd toegelicht dat de werkgroep is ontstaan na een
buurtwandeling en thema-avond georganiseerd door het dorpsplatform en dat we dit ook
financieel hebben ondersteund door € 500,- ter beschikking te stellen voor eventuele kosten
van vergaderen enz. Ook ondersteuning bij de uitvoering (verzorgen subsidie van o.a. de
provincie en andere instellingen). Ook is door het DP ook zo gehandeld met o.a. de muziektent
in Heelsum en de volkstuinvereniging Airborne.
Alle aanwezigen vonden dat het dorpsplatform tussen burgers en gemeente(ambtenaren) een
belangrijke functie vervult en moet worden gesteund door de gemeente.

11. Voortgang acties
• Sociale kaart: Als Sterk Renkum de kaart heeft, willen we in februari bijeenkomst
organiseren. Het DP nodigt dan instellingen uit die hun verhaal kunnen doen.
• Buurttuinen, zie ook verslag bij binnenplaats Hogenkampseweg.
• Huishoudelijk reglement: Daaf en René lopen dit samen door. Bespreking in volgende
vergadering.
12. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 Ton Vaals: Hoe gaat het verder met contributie / donaties? Hier komt binnenkort nader
bericht over.
 Kees Ruyter: wat doet een dorpsplatform: in elke gemeente heet het anders. Ook
dorpsraad of zo. Zit verschil in. Politiek wil dat ze gekozen worden door de bewoners. Dat
gaat in onze dorpen niet lukken.
 Chris Jongboer: benadrukt dat het belangrijk is om het DP in stand te houden. Weg zoeken
bij probleempjes is haast onmogelijke opgave. Ambtenaren werken goed maar geen
affectie met de leefomgeving hebben. DP lukt het dan wel.
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13. Sluiting
Om 21:15 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank voor aanwezigheid en meepraten.

activiteit
vergadering
vergadering
wandeling
Vergadering
wandeling
vergadering
wandeling
vergadering

datum
30 januari 2018
27 maart 2018
15 mei 2018
5 juni 2018
3 juli 2018
28 augustus 2018
4 september 2018
27 november 2018

Stichting Dorpsplatform Renkum-Heelsum
info@renkumheelsum.nl
p/a Tamboer 163, 6866 EH Heelsum

2018
locatie
Huis van Renkum
Huis van Renkum
Nog te bepalen
Huis van Renkum
Nog te bepalen
Huis van Renkum
Nog te bepalen
Huis van Renkum
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