Notulen van de vergadering van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum
Datum: 11 september 2018

Aanwezig:
Leden DP

Status: Concept

: Sjanet Treep (vice-voorzitter), René Landman, Rien Hocks
Rob Heikens, Jacob Overeem, Jan Strube, Kees van Veluw,
Kees Ruyter

Namens de instellingen : Babs Heerschop (RvE)
Overige aanwezigen
: Sandre Wurster (GB), Orcar Hollink (VVD), Annemiek Nijeboer (PRD),
Carel Sicherer, Joop Schoneveld
Afwezig:
Leden DP

: Nico van den Ham, Jeroen van Rijn, Clazien Middelbos, IJsbrand
Brandsma, (allen afgemeld), Daaf Kodde

Namens de instellingen : Piet Enklaar (politie), Carlo Hoedt (politie), Florus Smit (gemeente)
allen afgemeld
Overigen afgemeld
:

1. Opening:
Sjanet heet alle aanwezigen welkom als vice voorzitter, Nico is nog op vakantie. Even een
voorstelrondje voor de vele gasten.
2. Vaststellen van de agenda
Ingebrachte agendapunten:
 bouw Dorrestijnplantsoen, door Jan Strube, wordt punt 6a
 Anton Mauvestraat, door Carel Sicherer, wordt punt 7a
 hondenpoep, door Kees Ruyter, wordt punt 7b
3. Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken
Afmeldingen afgemelde DP leden (zie boven bij Afwezig leden DP)
Ingekomen stukken:

 Uitnodiging opening buitengebied Doelum
 Uitnodiging streekconferentie Heelsums beekdal
 Uitnodiging RvE voorzittersbijeenkomst DP-en
Verzonden stukken:



Uitnodiging buurtwandeling 4 september (Renkum)
Uitnodiging voor deze vergadering
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4. Vaststellen verslag en actielijst platformvergadering van 27 maart 2018
Pagina 2, punt 4: spelling naam wethouder niet juist
De notulen van 5 juni zijn met deze wijzigingen vastgesteld.

5. Verslag buurtwandeling Ds. Gewinweg
Sjanet geeft een overzicht van de meest in het oog springende zaken die bij de wandeling naar
voren zijn gekomen:
 Knelpunten boomwortels die trottoir ontzetten.
 Verzakking huizen Brinkweg (gat van Peelen). Er is afgelopen week gesprek tussen
bewovers en gemeente geweest, lijkt positieve uitkomste hebben. Naar aanleiding
hiervan uitgebreide discussie over ontstaan (opvulling bodem met papierpulp) en
gevolgen voor bewoners.
 Niet onderhouden speeltuintje.
 Doorgang tussen huizen afgesloten met hek.
 Nog af te stemmen met afd. Verkeer: eenrichtingsverkeer op deel Frans Campmanweg.

6. Stand van zaken speeltuintje Hogenkampseweg
Voor de vakantie heeft het bestuur daar met de wethouders Marinka Mulder en Joa
Maouche kennisgemaakt en uitleg gegeven. Afgesproken is dat er in het najaar nieuw
overleg over een oplossing komt. De nieuwe wethouders hebben zich dan kunnen inlezen
in de betreffende stukken. Vanuit bewoners is er meer dan voldoende steun voor inrichting
van een speelplaats voor peuters op het veldje tussen de huizen. De basisscholen hebben
overigens ook geen passende speelvoorzieningen voor deze doelgroep.
7. Overlast Dorrestijnplantsoen
Dit agendapunt wordt ingebracht naar aanleiding van gebrekkige communicatie.
Omwonenden krijgen via nieuwsbrieven wel informatie over wat er gebeurd is, maar horen
niets over wat er nog staat te gebeuren. Geen duidelijkheid wie de communicatie
coördineert.
Ergernissen zijn onder andere het langdurig afsluiten van het pad over de groene helling en
het afgraven van de helling ten behoeve van een bouwweg. Dit laatste had overigens
absoluut niet gemogen, het oude beeld op de helling met de karakteristieke zichtlijnen is
hierdoor kapot gemaak.
Verder speelt nog de overlast van bouwverkeer op Dorrestijnplantsoen en
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Doornenkampseweg.
Bij de bouw is een veel groter deel door bouwer in gebruik genomen dan op de kaart van
de gemeente staat aangegeven.
Ook zijn nagenoeg alle bomen gerooid, eer is onduidelijkheid over de herplantplicht hierbij.
Oproep: steeds bij gemeente melden (bellen) bij overlast en afwijking van de plannen en
afspraken. Dit omdat er weining capaciteit bij gemeente beschikbaar is om toezicht te
houden. Projectleiders gemeente + Vivare moeten meer initiatief nemen. Het DP wordt
gevraagd dit bij de gemeente te melden, samen met het zorgpunt over herstellen van de
Groene Helling, daar is nu na de illegale afgraving weinig meer van over.

8. Anton Mauveweg
Twee aanwonenden van deze straat geven een toelichting:
Twee percelen die al jaren niet bebouwd waren, zijn daar in de loop der tijd (20 a 30 jaar)
tot een mooi stukje bos ontwikkeld. Deze percelen zijn een tijdje terug aangekocht door een
bewoner van de Theophile de Bockweg, die zijn grond tegen deze percelen aan heeft
liggen.
Deze percelen zijn onlangs onaangekondigd en tot ontsteltenis van de omwonenden
volledig gerooid. In plaats van een mooi bosje is er nu een lelijke kaalslag. De
aankondiging van de vergunning hiervoor is door slechte bezorging van het blad “Rijn en
Veluwe” niet onder de aandacht van de omwonenden gekomen. Deze vergunning betrof
het kappen van 9 bomen (uitdunnen) en bouwrijp maken. Verder is zonder overleg met de
aanwonenden van de Anton Mauvestraat een lantaarnpaal verplaats.
Bij navraag bij de gemeente blijkt daar niets bekend te zijn, de aanvraag voor vergunningen
loopt via Odra. De aanvraag lijkt overigens wel volgens de regels gedaan te zijn.
Aanleiding tot de onrust is met name de minder goede reputatie van de koper van de
percelen bij de omwonenden. Het lijkt erop dat de nieuwe eigenaar op zijn eigen grond al
meer bebouwd heeft dan er volgens de gemeentelijke kaarten toegestaan was. Ook
veroorzaken deze mense ergelmatig overlast. De omwonenden zijn dan ook bevreesd voor
een voorzetting van deze ontwikkelingen en daarmee overlast op de nieuw aangekochte
percelen.
Gesprekken met de nieuwe eigenaar hebben in het verleden geen prettig verloop gehad.
Aan de bij een buurman gegeven informatie dat er de eerstkomende jaren niet gebouwd
gaat worden (hooguit een garage) en dat het een tuin gaat worden, wordt dan ook
getwijfeld. Hiervoor is het immers volstrekt overbodig om zo rigoureus te rooien en een
lantaarnpaal te verplaatsen.
Vanuit de omwonenden wordt gevraagd hoe hier mee om te gaan. Aangeraden wordt om
goed op te letten als bouwvergunning verleend wordt, daar dan indien nodig bezwaar tegen
te maken. Hiervoor niet vertrouwen op de papieren uitgave van Rijn en Veluwe, maar de
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digitale aankondigingen te volgen (www.renkum.nl/Bestuur/Actueel/Bekendmakingen).
Verder kan men langsgaan bij het spreekuur van wethouder Jasper Verstand om daar de
zaak te bespreken. Ondanks de mindere verhouding van de buurt met de nieuwe eigenaar
is het toch verstandig om hem uit te nodigen en met hem te praten over de plannen die hij
met de percelen heeft. Mochr dit niet lukken, dan kan nog buurtbemiddeling gevraagd
worden om hierbij een rol te spelen.na eerst zelf poging gedaan te hebben.

9. Hondenpoep
ingebracht door Kees Ruyter. Hij is aangesproken door Ria van Toorenburg, die dit
onderwerp ook al in een eerdere vergadering aan de orde heeft gesteld. Ria gaf bij Kees
aan dat zij 400 handtekeningen verzameld had. Nico heeft toen met Ria over dit probleem
gesproken, we zullen dan ook bij ham vragen om dit verder met Ria op te nemen.

10. Overleg buurt/wijkverenigingen
Een paar jaar terug hebben we een dergelijk overleg gehad, daar was toen een goede
opkomst. Een tweede poging als vervolg hierop was echter minder succesvol. Het idee is
om weer een poging te wagen om met zoveel mogelijk wijk/buurt groepen/verenigingen om
tafel te gaan. Doel is om elkaar te kunnen helpen en om zaken die wijk/buurt overstijgend
zijn samen op te kunnen pakken. Lastig is om een goed overzicht te krijgen van de ac tieve
groepen met bijbehorende contactpersonen. Wie kent een vereniging of buurtgroep, dan
graag doorgeven aan de secretaris.

11. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 Gertjan: Parenco, DP zou lid worden van de contactgroep. Wordt nog opgepakt. Rita Weeda melde raadsontmoeting, waar Parenco ter sprake kwam. Hoe is dat gelopen? Rita geeft
aan dat de raadsontmoeting informatief bedoeld is, a.s. woensdag commissievergadering
over dit onderwerp. Parenco ontwikkelt oplossingen, denkt door, overlast is echter nog niet
verdwenen. Het betreft een provincievergunning, overstijgt daarmee de gemeente, dus wat
kan je als gemeente besluiten?
 Babs: Sociale kaart, als Nico terug is van vakantie
 Babs: Beheerders buurtpreventiegroepen aan haar doorgeven
 Website Renkum Helpt, vrijwilliger om mensen te helpen in Renkum gezocht (2 uur per
maand, enige vaardigheid met internet gewenst)
 Oscar: Renkum is een levendig dorp, valt al direct op bij binnenrijden. Springt er ten opzicht
van de andere dorpen goed uit.
 Rob: is er contact met Sterk Renkum? Ja, daar gaan we weer mee verder.
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Kees Ruyter: veel meldingen op Twitter en Facebook worden aardig gedeeld, graag mee
doorgaan.

12. Sluiting
Om 21.36 uur sluit de vice-voorzitter de vergadering met dank voor aanwezigheid en
meepraten.

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

Pagina 5 / 6

Handelsregister nr. 60005661, Arnhem
IBAN NL51 INGB 0006 3927 60

Notulen van de vergadering van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum
Datum: 11 september 2018

Status: Concept

N.b.: de wandeling van 22 mei is niet doorgegaan vanwege onweer. Deze wandeling wordt nog herpland.

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

Pagina 6 / 6

Handelsregister nr. 60005661, Arnhem
IBAN NL51 INGB 0006 3927 60

