Notulen van de vergadering van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum
Datum: 30 januari 2018

Status: Vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2018

Aanwezig:
Leden DP

: Nico van den Ham (voorzitter), Jan Strube, IJsbrand Brandsma,
Sjanet Treep, Jeroen van Rijn, Rien Hocks, Rob Heikens,
Jacob Overeem, Kees Ruyter, René Landman,
Clazien Middelbos,
Namens de instellingen : Babs Heerschop (RvE)
Overige aanwezigen
: Sandre Wurster - van der Giessen (GB), Gertjan Renes (Vijf dorpen in
‘t Groen), Ton Vaal, Myrna Rook
Afwezig:
Leden DP
: Daaf Kodde (afgemeld), Kees van Veluw
Namens de instellingen : Piet Enklaar (politie), Carlo Hoedt (politie)
Overigen afgemeld
:

1. Opening:
Nico opent de eerste vergadering van het nieuwe jaar met speciaal welkom voor de gasten.
Het wordt een jaar waarin veel te gebeuren staat.
2. Vaststellen van de agenda
Toe te voegen agendapunt: 4b verslag open monumentendagen.

3. Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken
Afmelding van Daaf Kodde.
Ingekomen stukken:
 Mail gemeente aan provincie Gelderland betreffende (fiets) verkeersveiligheid op het
wegvak Heelsum Kievitsdel. Dit n.a.v. gehouden wandeling. (zie bijlage)
 Verslag maatschappelijk gesprek “De kracht van de gemeente Renkum” (zie mail
doorgestuurd)
 Uitnodiging voor workshop “Samen maken we Sterk Renkum”


Uitnodiging Groen Links “Praat mee over empathie in de samenleving”

Verzonden stukken:


Uitnodiging Verkiezingscafé naar de politieke partijen



Uitnodiging voor DP vergadering 30 januari 2018
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4. Vaststellen verslag en actielijst platformvergadering van 28 november 2017
Blad 1 (ingekomen stukken): Parenko moet zijn ParenCo
N.a.v. verslag van Hogenkampseweg, Nico geeft een toelichting op de stand van zaken: er is
een bijeenkomst geweest met een paar bewoners. Kees van Veluw heeft een toelichting
gegeven op de mogelijkheden die er zijn. Hierop een suggestie van Myrna voor een
“natuurlijke speeltuin”, dit heeft lagere kosten. Een kennis van Myrna Rook kan een tekening
hiervoor aanleveren.
N.a.v. gesprek met de burgemeester: Dit heeft een staartje gekregen, het DP mag een factuur
indienen van de gemaakte onkosten. Tip van Sandre: ook voor verkiezingscafé (project) kan je
subsidie aanvragen.
De notulen van 28 november zijn met deze aanpassingen vastgesteld.
Actielijst: geen openstaande acties.

5. Open monumentendagen
Zeven werkgroepen zijn aan de slag gegaan. Verder niet veel aanvullends te zeggen.

6. Collecte Oranjefonds
Vorig jaar was er minimaal animo om te collecteren. Het voorstel is dan ook om hiermee te
stoppen. Vergadering gaat hiermee akkoord. Wel eens over nadenken hoe we aan wat meer
geld kunnen komen.

7. Secretarieel jaarverslag
Project oude steenfabriek: moet zijn project Renkumse open monumentendagen Jufferswaard.
Het stukje over de buurttuintjes loopt niet lekker, wordt opnieuw bekeken voor betere
weergave.
“Kerkje op de Heuvel” moet worden “Commissie Steen Voor Steen”.

8. Workshop Sterk Renkum
Bedoeling was uitleg en vervolgens aan de slag gaan met de eigen inbreng op de website. Dit
liep anders, na de toespraken en uitleg was er geen ruimte meer voor het workshop gedeelte.
Op de site komt aanbod met sociaal karakter. Voor het DP heeft René een account.
De website gaat op 8 februari officieel onthuld worden.
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9. Verkiezingscafé op 7 maart
Half acht gaat zaal open in Doelum, er is nog hulp nodig voor snel inrichten met tafels en
stoelen. Nico geeft een toelichting op de opzet: Per partij een stelling die toegelicht wordt (5
minuten), daarop reactie van een andere aangewezen partij in 2 minuten. De partijen hebben
elk nog 2 mogelijkheden om nog een aanvullende reactie te geven.
Er komen vermeldingen in de kranten, hiervoor gaat een persbericht uit. TIP: Vermeld het
verkiezingscafé ook op Nextdoor. Flyers worden ook digitaal verspreid aan leden en bezoekers
van het DP.
Sandre: op 23 februari is er ook een politiek café van Gemeentebelangen (bij de bar in
Doelum), iedereen is welkom. Kunnen we daar zien wat wel en wat niet werkt.
Kleine briefjes in de zaal leggen voor opgave donateur van het DP of een eenmalige gift,
Clazien biedt aan deze te maken.
10. Buurtwandelingen
Sjanet geeft een toelichting op de wijken waar we vanaf 2014 wel en niet geweest zijn. Myrna:
Bij de Van Ingenweg met achterliggende buurten is geen mogelijkheid voor kinderen om te
spelen. Was wel plan van kinderen voor inrichting, maar buurt moest wel zelf betalen.
Besloten wordt: Wijk 6 rond de Van Ingenweg op 3 juli, op 4 september in de omgeving van de
Waterweg, Ds. Gewinweg e.o. En op 15 mei rondom de muziektent Heelsum.
Voor de jaarlijkse wandeling in het buitengebied: Jufferswaard onder de rijksweg door, naar
Noordberg. Eind mei te plannen. Joël Bergwerff daarbij vragen als gids, Gertjan stuurt de
gegevens op.
11. Voortgang acties
• Sociale kaart, gaat dit jaar lopen.
• Buurttuinen, thema avond is gehouden.
• huishoudelijk reglement, wordt een datum voo geprikt.
12. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 Clazien: de poppen voor snelheidsbeperkingen leven nog.
 Babs: buitenspeeldag / straatspeeldag op 13 juni onder de aandacht brengen. Er is
hiervoor geen subsidie, wel kan een beroep worden gedaan op fondsen zoals Jantje Beton.
‘s Avonds 20 februari komt er een voorlichtingsavond.
Ton Vaals: de weg bij hem wordt wel door de gemeente afgesloten, ook worden er 2
containers met zand gebracht. Na afloop is er een bbq met hele straat.
 Rob Heikens: heeft Renkum voor Elkaar aandacht voor sport voor ouderen. Babs: Ja, daar
zijn sportcoaches meer mee bezig, zij is er zelf niet bij betrokken.
 Jeroen: 1 juli gaat de kerk in Heelsum dicht. De buitenkant van de kerk moet blijven staan,
wel worden er plannen gemaakt om de ruimte achter de kerk te bebouwen.
 Jan: Het is zijn laatste jaar als voorzitter van volkstuin vereniging. Er komt waterleiding via
NL-Doet.
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Gert Jan: bezorging Rijn& Veluwe is zeer slecht, nu al paar maanden helemaal niet meer
bezorgd. Ook andere aanwezigen geven aan dat de bezorging wisselt. Aangeraden wordt
dit te blijven melden bij de gemeente, die betaalt er immers flink geld voor.
Myrna: hoe staat het met parkeren bij Doelum? Je mag er niet meer parkeren, dit moet aan
de weg of op de plaats van de oude tennisvereniging. Ook de fiets kan je er amper
wegzetten. Naar binnen gaan moet tussen een cordon van rokers, terwijl er een rookverbod
geldt

13. Sluiting
Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank voor aanwezigheid en meepraten.

activiteit
vergadering
vergadering
wandeling
wandeling
Vergadering
wandeling
vergadering
wandeling
vergadering

datum
30 januari 2018
27 maart 2018
15 mei 2018
eind mei 2018
5 juni 2018
3 juli 2018
28 augustus 2018
4 september 2018
27 november 2018
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2018
locatie
Huis van Renkum
Huis van Renkum
Muziektent Heelsum e.o.
Jufferswaard, Noordberg
Huis van Renkum
Van Ingenweg e.o.
Huis van Renkum
Wterweg, Ds. Gewinweg e.o.
Huis van Renkum
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