Notulen van de vergadering van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum
Datum: 5 juni 2018
Aanwezig:
Leden DP

Status: Vastgesteld in de vergadering van 11 september 2018

: Nico van den Ham (voorzitter), René Landman
Sjanet Treep, Rien Hocks, Rob Heikens, Jacob Overeem,
IJsbrand Brandsma, Clazien Middelbos

Namens de instellingen : Babs Heerschop (RvE), Andrie van Vliet (RvE)
Overige aanwezigen
: Rita Weeda (PvdA), “Peep” Peters, Gertjan Renes
Afwezig:
Leden DP

: Daaf Kodde (afgemeld), Jan Strube (afgemeld),
Jeroen van Rijn (afgemeld), Kees van Veluw (afgemeld), Kees Ruyter

Namens de instellingen : Piet Enklaar (politie), Carlo Hoedt (politie)
Overigen afgemeld
:

1. Opening:
Nico heet alle aanwezigen welkom, waarschijnlijk door mooie weer minder opkomst.
2. Vaststellen van de agenda
Buurtwandeling 3 juli, Van Ingenweg punt 7a
De agenda wordt hierna vastgesteld.
3. Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken
Afmeldingen ontvangen van Daaf Kodde, Jeroen van Rijn, Kees van Veluw en Jan Strube.
Ingekomen stukken:
 Uitnodiging lezing “Waterhuishouding Renkums Beekdal”, Stichting Renkums Beekdal




Uitnodiging Odensehuis voor werkconferentie 20 april
Jaarverslag Adviesraad Participatiewet gemeente Renkum 2017
Steunfonds Kruiswerk Renkum, afwijzing aanvraag subsidie voor buurtwandelingen

Verzonden stukken:






Uitnodiging buurtwandeling 15 mei (Heelsum)
Uitnodiging wandeling buitengebied Jufferswaard / Noordberg 22 mei
Uitnodiging bewoners nieuwbouw Hogenkampseweg t.b.v. afstemming speeltuintje
Uitnodiging voor deze vergadering
Mail over speelvoorziening Hoenlampseweg aan wethouder Mulder
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4. Vaststellen verslag en actielijst platformvergadering van 27 maart 2018
N.a.v. vliegroute Beekdal. Deze route was toendertijd een van de opties, is ondertussen DE
route geworden. Er waren geen geluidsmetingen in onze buurt. Er ontstaan her en der
actiegroepen, Wageningen en Ede heeft een gezamenlijke actiegroep. Wethouder Joa
Maouche heeft het als expliciet aandachtspunt in zijn portefeuille.
Babs Heerschopbij de afwezigen vermelden.
Bij verkiezingscafé ook IJsbrand vermelden.
Hondenpoep, Ria start intekenlijst, gaat daar in aug/sept mee rond. Niet alleen een kwestie van
de inwoners, maar er moet ook gehandhaafd worden. BOA’s juist ‘s morgens en ‘s avonds
ronde laten lopen voor meer effect.
Afval Action, mevr. Blad (niet Bald)
Sociale kaart: over de vakantie heentillen.
De notulen van 27 maart zijn met deze wijzigingen vastgesteld.
Actielijst: geen openstaande acties.

5. Verslag buurtwandeling 15 mei (Heelsum)
Deze middag (5 juni) is de actielijst ontvangen, Nico bewerkt deze voor publicatie op de
website. Informatie over Hoeve Klein Mariendaal (in park Heidestein) is ook ontvangen, staat
eveneens op website. Patrimoniumweg een van de slechtste wegen in de gemeente, maar de
komende jaren blijkt er nog geen budget voor te zijn.

6. Verslag wandeling Jufferswaard (22 mei)
Deze wandeling hebben we helaas moeten afgelasten vanwege het dreigende onweer. Het
was niet verantwoord om met een groep wandelaars het gebied in te gaan. Deze wandeling
wordt na de vakantie herpland.
Gertjan: je mag nu ook weer bij de nieuwe monding van de Heelsumse beek komen.
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7. Ontwikkeling speeltuintje Hogenkampseweg
N.a.v. buurtwandeling is een initiatief gestart om een speeltuintje voor de kleine kinderen te
realiseren. Dit ter vervanging van de speelmogelijkheden die er bij de oude bebouwing waren.
Er is uitleg gegeven over mogelijkheden, o.a. door Kees van Veluw over de inrichting van een
buurttuin.
De bewoners hebben een plan opgesteld. Om dit te berpeken en te zien welke mogelijkheden
er zijn heeft het dorpsplatform een samenkomst met buurtbewoners en 2 dames van Vivare
georganiseerd. Vivare geeft aan geen verantwoordelijkheid voor speeltoestellen te nemen. De
gemeente wilt wel komen keuren, maar neemt eveneesn geen verantwoordelijkheid omdat het
terrein eigendom van Vivare is en geen openbaar terrein.
Nico heeft een brief aan B&W gestuurd, deze is door de coalitiebesprekingen nog niet
opgepakt. De brief is nu opnieuw verstuurd naar wethouder mevr. Mulder.
We wachten nu op reactie om verder te kunnen bemiddelen.

8. Komende wandeling op 3 juli, Van Ingenweg
Rita Weeda geeft aan dat op 3 juli er ook een raadsontmoeting is met als onderwerpen
Parenco en Valleivis (visvijver). De wandeling wordt herpland om iedereen de mogelijkheid te
geven om zowel bij de raadsontmoeting als bij de wandeling aanwezig te zijn.

9. AVG
Gertjan: vraag over vorm waarmee de bezoekers om toestemming gevraagd zijn. Bij de
meeste verzoeken die momenteel rondgestuurd worden moet je reageren wanneer je niet
benaderd wenst te worden. Het dorpsplatform vraagt daarentegen om reactie wanneer je wel
benaderd witl worden. Vanuit de AVG wordt gesteld dat personen toestemming dienen te
geven. Het dorpsplatform heeft gekozen om de “nette” en formele vorm te hanteren. We
moeten nog wel te kijken naar de Facebook en Twitter links op de website, aangezien recent
duideljk is geworden dat via deze links ook gegevens over surfgedrag aan Facebook en Twitter
doorgespeeld wordt.
Het reglement wordt ongewijzigd aangenomen.

10. Renkum op papier
Een nieuw en mooi blad dat 2 keer per jaar uitkomt. Is te koop voor 4,95 te koop bij Plus, AH
en Bruna. Ook interview met Nico over het dorpsplatform.
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11. Sociale kaart
Op de vraag van Nico geeft Babs aan dat het najaar een goede tijd om de bijeenkomst te
organiseren (november).

12. Buurttuinen
Mogelijk bij Hogenkampseweg is hiervoor wat te realiseren, bewoners voelen hier wel wat voor.

13. Huishoudelijk reglement
Daaf heeft aangegeven het erg druk te hebben, komt er niet aan toe. Mogelijk dat iemand dat
over kan nemen, of dat Daaf de opmerkingen op papier/mail kan aanleveren.

14. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 Nico: is op de vergadering van 28 augustus en op de wandeling van 4 september
verhinderd.
 Peep: Komt er nog glasvezel in de dopen? Nee, alleen in het buitengebied zijn bedrijven
bezig met initiatieven.
 Rob: komt minister Van Nieuwenhuijzen ook naar Renkum om uitleg te geven over de
aanvliegroute. Nee, bijeenkomst wordt voor meerdere gemeentes tegelijk georganiseerd.
 Babs: RvE zomerse netwerkborrel is op dinsdag 12 juni in het Veteranenhuis in Heelsum
van 16.00 tot 17.30 uur. Het dorpsplatform is als een van de partners van RvE welkom.
 Babs: volgende week woensdag buitenspeeldag bij Bergerhof, Bram Streeflandweg, Kkwartier in Heelsum. Mogelijk nog meer straten waarvan de initiatieven bij RvE niet bekend
zijn.
 Gertjan: Parenco is verkocht aan Smurfit Kappa Groep. Sinds opstart 2e papiermachine zijn
er klachten over lawaai en geur (stank). Hoe kijkt het DP daar tegenaan? Er is vanuit
Parenco een contactgroep geformeerd met omwonenden en winkeliers. Daarnaast is er
een actiegroep van bewoners, deze heeft ook deelnemers in de contactgroep. Uitgevoerde
metingen geven aan dat de overlast binnen de door de provincie aangegeven normen blijft.
Het dorpsplatform is niet uitgenodigd voor de contactgroep, maar zal contact zoeken of
aanwezigheid gewenst is. Dit punt kan ook bij de raadsontmoeting besproken worden.

15. Sluiting
Om 21:00 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank voor aanwezigheid en meepraten.
Wenst een ieder een fijne vakantie.
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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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