Notulen van de vergadering van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum
Datum: 27 maart 2018
Aanwezig:
Leden DP

Status: Vastgesteld in de vergadering van 5 juni 2018

: Nico van den Ham (voorzitter), Jan Strube, Kees van Veluw,
Sjanet Treep, Rien Hocks, Rob Heikens, Jacob Overeem,
Kees Ruyter, Clazien Middelbos,
Daaf Kodde (tegen einde vergadering)

Namens de instellingen :
Overige aanwezigen
: Marian Blad-de Weerdt, Fedor Cuppen (D’66), Peter Snapper (D’66),
Ria van Toorenburg
Afwezig:
Leden DP
: Daaf Kodde (afgemeld), IJsbrand Brandsma (afgemeld),
René Landman (afgemeld), Jeroen van Rijn (afgemeld)
Namens de instellingen : Piet Enklaar (politie), Carlo Hoedt (politie), Teunie Monster (afgemeld),
Babs Heerschop (afgemeld)
Overigen afgemeld
: Henk Boon, Rita Weeda,

1. Opening:
Nico heet alle aanwezigen welkom en laat de gasten zichzelf voorstellen.
2. Vaststellen van de agenda
Op verzoek van mevr. van Toorenburg wordt als punt 6a. hondenpoep toegevoegd.
Op verzoek van mevr. Blad-de Weerdt wordt als punt 6b. Afval achter de Action toegevoegd
De agenda wordt hierna vastgesteld.
3. Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken
•

•

•

Dit jaar konden door het platform gemaakte onkosten ingediend worden bij de gemeente.
Dat leverde 641 euro op. Hier hebben we veel voor gelobbyd bij wethouders en
burgemeester.
Er is een tweede gesprek geweest met Cora van Nieuwenhuizen (minister) over het
Beekdal. Nico was bij het eerste gesprek, maar kon bij dit gesprek niet aanwezig zijn. Het
Beekdal is één van de opties om overheen te vliegen op 2.750 meter vanuit vliegveld
Lelystad. Er komt nog een vervolgsessie omdat in de vorige rapportage enorme fouten
zaten. De fouten zijn gemaakt in de MER berekening, deze zijn door bewoners ontdekt.
Herindeling luchtruim komt in 2023. Het Beekdal is op dit moment de enige alternatieve
route. D66 heeft een petitie op hun site staan die je kan ondertekenen als je ertegen bent.
Tijdschrift Sterk Renkum is met reclame mee huis aan huis rondgebracht. Nadeel is dat
deze daardoor bij veel mensen niet bezorgd wordt (nee-nee en ja-nee stickers).
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Ingekomen stukken:
 Uitnodiging RvE voor vervolgbijeenkomst voorzitters dorpsplatformen
 Kamerbrief n.a.v. bijeenkomst vliegroutes Lelystad
Verzonden stukken:


Persbericht naar lokale kranten t.b.v. verkiezingscafe



Factuur naar gemeente betreffende onkosten DP over 2017



Uitnodiging voor deze vergadering



Financieel overzicht DP over 2017

4. Vaststellen verslag en actielijst platformvergadering van 28 november 2017
De notulen van 30 januari zijn ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst: geen openstaande acties.

5. Verkiezingscafé
De aanwezigen vonden het heel goed gedaan, leuke stellingen, goede opzet. Volgens de
aanwezigen was Eveline Vink (GroenLinks) de beste en het meest enthousiast. Nico legt nog
uit dat er expres geen katheder was. Nico heeft meer reacties gehad dat het goed
georganiseerd was, ook de steentjes. Verder commentaar was dat er wel wat meer gewone
inwoners hadden kunnen zijn.
Nico bedankt Kees voor de fotos, Jacob en Rien en IJsbrand voor het inrichten van de zaal en
Clazien voor de visitekaartjes. De mensen in de zaal waren ook erg tevreden.

6. Financieel overzicht Dorpsplatform
Nico geeft aan dat het eind er niet goed op staat. De totaalplaatjes 2016 en 2017 staan er nog
niet bij (volgt nog). In ieder geval staan we er gezond voor. We zijn zuinig geweest.
Schenkingen van donateurs en de reclames brengen geld binnen. 4 jaar geleden was er meer
geld van de gemeente. Daar hebben we veel mee gedaan. We kunnen nu niet veel meer
doen. Benieuwd wat de nieuwe raad gaat doen.
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7. Hondenpoep
Mevr. van Toorenburg zegt dat ze al vanaf vorig jaar bezig is om de toestand van de
grasvelden aan te kaarten. Ze heeft een brief aan B&W gestuurd op 10 maart en kreeg op 19
juli antwoord. Sommige gemeenten hebben een hondenpoepzuiger. Een juridisch medewerker
geeft antwoord namens college.
Mevr. van Toorenburg heeft voorgesteld om net als Waddinxveen honden aan de lijn te houden.
En gevraagd of het opruimen van poep strakker aan gepakt kan worden. De vaag of dat
juridisch mogelijk is, is door de gemeente nog niet beantwoord.
Alle hondenbezitters aanschrijven mag niet vanwege privacy. Op internet staat dat de
gemeente weinig bericht krijgt over overlast. Bij buurtwandelingen horen we ook altijd deze
klachten. Deze worden doorgegeven. Argument van de gemeente is dat de bewoners dit zelf
veroorzaken. Nico zegt toe het opnieuw aan te kaarten.
Idee dat naar voren kwam was om de controle te versterken door bijvoorbeeld wijk voor wijk
heel actief aanwezig te zijn en eventueel mensen te beboeten.
8. Afval achter Action (Wilgenpas)
Mevr. Blad zegt dat het vooral om de PMD zakken gaat. Deze worden op donderdagochtend
opgehaald en diezelfde middag hangt de eerste er alweer voor de volgende week. Zij heeft
gebeld naar de servicelijn en brieven geschreven maar ze hoort er niets over terug.
Er is een extra bord aan de lantaarn gehangen met haken eronder, maar dat heeft geen effect.
Probleem zou kunnen zijn dat mensen die in de appartementen wonen niet veel ruimte hebben
om volle zakken op te slaan. Voorgesteld wordt om de schone buurtcoach hierover te bellen.
Nico zegt toe hier achteraan te gaan.
9. Buurtwandeling mei
Punten waar in ieder geval langs gelopen moet worden zijn de muziektent, de RK kerk,
benzinepomp De Bovenkamp en het hoekpunt bij de chinees en afgebroken kroeg. Verzoek
was om ook langs de drie scholen en het wandelpad te lopen, maar dat is net een andere
buurt.
Clazien informeert bij de snackpoint. Sjanet gaat de wandeling tekenen.
Aandachtspunt is dat mensen rondom Doelum erg veel last van het bouwen hebben.
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10. Voortgang acties
•
•

•

Sociale kaart: Nico zegt dat we nu kunnen gaan kijken of we een thema avond gaan
houden waarin de deelnemers zich kunnen presenteren.
Buurttuinen: Nico neemt contact op met mensen van de Hogenkampseweg. Misschien zijn
er meer plekken voor een prikactie op mogelijkheden voor een buurttuin. Kees had een lijst
gemaakt met mogelijkheden. Kees kijkt de lijst na op mogelijkheden..
huishoudelijk reglement: Nico vraagt aan René en Daaf de stand van zaken na.

11. Rondvraag en w.v.t.t.k.

Daaf Kodde gaat contact opnemen met René over het huishoudelijk reglement.
 Daaf zegt dat het pontje weer gaat varen op 5 mei. Dit komt als bericht op de website. Er
komt een glossy uit in Renkum: Renkum op papier. Daar staat ook iets over het pontje in.
 Nico zegt dat op de site van Sterk Renkum deze vergadering niet staat aangekondigd. Hij
neemt contact op René hierover.
 Sjanet zegt dat het aantal hits op de website vorig jaar ruim 12000 was. Dat is een score
om door te gaan met de website.
 Jan Strube stopt eind van het jaar als voorzitter van de volkstuinen en start als vrijwilliger bij
de Ommuurde tuin. Er is nog geen nieuwe voorzitter.
 Kees van Veluw vraagt of de gasten tevreden zijn met de antwoorden. Beide dames gaven
aan niet niet speciaal voor antwoorden te zijn gekomen maar omdat het openbaar is.

12. Sluiting
Om 20.50 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
22 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
Waterweg, Ds. Gewinweg e.o.
Huis van Renkum
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