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

Status: vastgesteld in de vergadering van 21-01-2019

: Nico van den Ham (voorzitter), Sjanet Treep (vice-voorzitter),
René Landman, Rob Heikens, Jacob Overeem, Kees van Veluw,
Kees Ruyter, Jeroen van Rijn, Daaf Kodde, Clazien Middelbos

Namens de instellingen : Babs Heerschop (RvE)
Overige aanwezigen
: Sandre Wurster (GB), Gertjan Renes (Vijf Dorpen in ‘t Groen),
Luuk Bosscha (PvdA), Peter Snapper (D’66), Jan Streefkerk (GB),
Eveline Vink (GL), Rita Weeda (PvdA)
Afwezig:
Leden DP

: IJsbrand Brandsma, Rien Hocks, Jan Strube (allen afgemeld)

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

:

1. Opening:
Nico heet alle aanwezigen welkom op deze laatste vergadering van dit jaar.
2. Vaststellen van de agenda
Agendapunt 5, presentatie overlast Parenco, komt te vervallen. Daaf geeft aan daar toch wat
te willen zeggen.
Agenda daarmee vastgesteld.
3. Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken
Afmeldingen afgemelde DP leden (afmelding Jan Strube op het laatste moment, daardoor pas
doorgekomen na afloop van de vergadering).
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 11 september 2018
Blz. 3: Anton Mauveweg moet zijn Anton Mauvestraat
Blz. 4 punt 11: Contactgroep moet zijn klankbordgroep.
De notulen van 11 september zijn met deze wijzigingen vastgesteld.
5. Smurfit Kappa, locatie Parenco
Daaf geeft aan in een wat moeilijke positie te zitten, dit vanuit zijn rol als lid van het DP alsook
als bewoner van het gebied waar de overlast ervaren wordt. Hij geeft aan geen last te
ondervinden van de stank. Wel ruikt het af en toe wat muffig naar papierpulp en zijn er trillingen
sinds de start van de tweede papiermachine.
Smurfit Kappa Parenco (SKP) heeft aangegeven de overlast anders te willen gaan aanpakken.
Dit door minderpulp aan te maken (kleinere buffers) en daarmee het productieproces te
versnellen. Vanuit de overname door Smurfit Kappa is er meer kennis en ervaring beschikbaar
gekomen om de overlast aan te pakken.
Van alle politieke partijen en van de Provinciale Staten zijn afgevaardigden bij SKP op bezoek
geweest om bijgepraat te worden. Verontrustend is dat de kloof tussen het bedrijf en de
burgers (en burgers onderling) steeds groter lijkt te worden en dat de sfeer verhard. Mogelijk
dat de uitzendingen van Monitor en van Hart van Nederland hieraan bijgedragen hebben.
Vanuit de gemeenteraad is een motie om tot een oplossing te komen raadsbreed aangenomen,
de gemeente blijft druk zetten op SKP. Ook in de Provinciale Staten zijn vragen gesteld over dit
onderwerp.
Aangetoond is dat in de uitgestoten rook geen giftige stoffen aanwezig zijn, alleen wordt dat
niet door een ieder geloofd. Ook komt het voor dat er as meekomt vanuit de wervelbedoven.
Babs geeft aan dat bij haar bezoek aan het bedrijf het DP ook uitgenodigd is door SKP om te
komen praten.
6. Sociale kaart
Vorige week is een kleine groep vanuit het DP en Renkum voor Elkaar bijeen geweest in
Doelum voor een eerste voorbereidend overleg. Er wordt een avond met vrije inloop
georganiseerd op 11 februari van 19:00 tot 22:00 uur. Er zal een indeling gemaakt worden met
een aantal pleintjes, met elk een eigen thema. Nadere informatie hierover volgt nog. Wel alvast
een oproep om die avond te komen helpen bij het opbouwen, we hebben daar slechts een half
uur de tijd voor.
7. Bijeenkomst buurt/wijkverenigingen
Doel: kennisnemen van wat er leeft in de buurten en onderlinge samenwerking ondersteunen.
Daarbij ook peilen of de buurtverenigingen donateur van het DP willen worden, dit om de
positie van het DP als vertegenwoordiger van de dorpen Renkum en Heelsum naar de politiek
toe te onderbouwen. Niet alle buurtverenigingen zijn een officiële bij de KvK ingeschreven
vereniging
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of stichting, ze zijn daardoor lastig in kaart te brengen. Daarom een oproep aan iedereen om
de bij jou bekende buurt en wijkverenigingen door te geven aan de secretaris, het lieftst met
opgave van een contactpersoon.
Bij buurtwandelingen zullen ook de buurtverenigingen die in het betreffende gebied zitten (voor
zover bekend) aangeschreven worden.
8. BOT overleg
Dit Benen Op Tafel overleg staat gepland voor 17 december einde middag. Alleen kunnen de
werkende bestuursleden dan niet. Er is een oproep gedaan aan de wethouder Rolink om deze
overleggen in de avond te plannen. Voor deze dag lukt dat niet meer, vanuit de gemeente is
aangegeven dat volgend jaar dit overleg ‘s avonds plaats zal vinden. Voor het DP kan Sjanet
op 17 december erbij zijn.
9. Stand van zaken speeltuintje Hogenkampseweg
Het wachten is op de herziening van het speeltuinbeleid. In januari zou hier op teruggekomen
worden door de wethouders Marinka Mulders en Joa Maouche. Babs gaf aan dat de optie om
het binnenterrein te verpachten aan de gemeente nieuw was bij Vivare. Hopelijk komt het in
januari tot een doorbraak in de patstelling tussen de gemeente en Vivare.
10. Wielerronde Heelsum
Het voorstel van het bestuur is om de wielerronde en de dikke bandenrace in Heelsum te
ondersteunen. Deze ondersteuning dan te doen door een prijs beschikbaar te stellen. Unaniem
wordt besloten dit te doen.
11. Herdenkingen in Renkum en Heelsum
Bij de jaarlijkse dodenherdenkingen in Renkum (marktplein) en Heelsum (bij het kanon) leggen
diverse instanties en organisaties een krans. Vraag is of het DP daar ook gevolg aan zou
moeten geven door ook een krans te leggen. Er is even discussie met welk doel we dat dan
doen, vanuit de burgers legt de gemeente ook al een krans. Besloten wordt om ook vanuit het
DP als stichting een krans te leggen bij beide herdenkingen.
12. Overlast door hondenpoep
Mevrouw van Toorenburg heeft aan de burgemeester ruim 900 handtekeningen aangeboden.
Dit als teken van de grote overlast die de inwoners ondervinden. Doel van Mevr. Van
Toorenburg is om meer verbodsbordjes tegen poepende honden geplaatst te krijgen. Bij de
raadsinspraak van februari zal zij dit toelichten.
Aangegeven wordt dat de raad vragen zal stellen hoe de overlast tegen te gaan. Een dergelijke
presentatie in een volle raadszaal kan onwennig zijn, aanbevolen wordt dat het DP mevr. Van
Toorenburg hierbij helpt in de voorbereiding.

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

Pagina 3 / 5

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

Notulen van de vergadering van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum
Datum: 27 november 2018

Status: vastgesteld in de vergadering van 21-01-2019

Kees van Veluw geeft aan dat er vanuit de universiteit in Wageningen groepjes studenten in
het kader van de opleiding onderzoekjes uitvoeren. Een onderzoek uit laten voeren naar
sociale leefbaarheid kan hierbij ook een optie zijn. Kees levert de contactgegevens hiervoor
aan.
13. Overleg met Renkum voor Elkaar d.d. 16 oktober (16 oktober)
Op 16 oktober is er overleg geweest tussen RvE (Antoinette Kat en Peter Bosman) en de
dorpsplatforms. Het bleek voor Antoinette de laatste bijeenkomst te zijn, haar contract wordt
niet verlengd. Gesproken werd over de activiteiten en ontwikkelingen van RvE en de DP-en.
Voor RvE is een belangrijke verbetering dat de website www.renkumvoorelkaar.nu in eigen
beheer is gekomen. Men hoeft nu niet voor elke aanpassing bij de gemeente aan te kloppen.
RvE heeft rond de Nieuwe Keijenbergseweg een buurtonderzoek uitgevoerd. De twee kanten
van de straat (flats enerzijds en koopwoningen anderzijds) bleken een eigen profiel te hebben.
Het onderzoek heeft geleid tot een aantal ondersteuningsvragen en tot de start van een paar
hulpverleningstrajecten. Projecten voor onderlinge hulpverlening en cohesie in de wijk starten
in 2019. Het betreffende rapport mag onder de leden van het DP verspreid worden.
14. Overleg met Winkeliersvereniging Heelsum
Nico heeft overleg gehad met een deel van het bestuur van de winkeliersvereniging, o.a met
de secretaris Gerrit Straatman. Bedoeling is om via een kerngroep verbinding te krijgen tussen
de diverse wijk- en buurtverenigingen en de sportverenigingen. Opzet waaraan gedacht wordt
is om per “sector” (sport, sociaal) dan een afgevaardigde naar de kerngroep af te vaardigen.
Deze afgevaardigde heeft dan weer de verbinding naar de betreffende verenigingen. Het is
allemaal nog prematuur, nog even verdere ontwikkelingen afwachten.
15. Herverkiezing vice voorzitter
Voor de positie van vice voorzitter loopt de zittingstermijn aan het eind van dit jaar af. Voorstel
vanuit het stichtingsbestuur is om Sjanet voor een nieuwe periode van drie jaar te benoemen.
Officieel hoeft deze benoeming door de platformleden niet te gebeuren (het stichtingsbestuur
mag zelf de bestuursleden benoemen en ontslaan), maar als DP willen we dit soort besluiten
samen met de leden nemen. Sjanet wordt unaniem herkozen voor de volgende termijn.
16. Activiteitenschema 2019
Om conflicten met gemeentelijke vergaderingen te voorkomen moeten we uitwijken naar een
dag later in de maand. Daarbij bleek dat de maandag de enige dag was die nog beschikbaar
was bij het Huis van Renkum. We beginnen dan ook een half uur later met de vergaderingen
(20:00 uur). De wandelingen blijven wel om 19:00 uur beginnen, dit met het oog op invallende
duisternis in het voorjaar en najaar.
17. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 Jeroen: De RK kerk in Heelsum wordt waarschijnlijk overgenomen door een Christelijke
organisatie die daar een multicultureel centrum wil opzetten. Achterin de tuin zouden
seniorenwoningen komen, in de pastorie komt opvang voor jeugd.
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De dakbedekking is door de lange en hete zomer zodanig gekrompen dat er lekkage is
ontstaan, dit met nieuwe prijsonderhandelingen tot gevolg.
Gertjan: Over het Heelsum beekdal is een streekconferentie gehouden, georganiseerd door
Natuurmonumenten en de gemeente. Het doel is om tot een geïntegreerd actieplan te
komen. In oktober is een eerste bijeenkomst gehouden (opkomst +/- 150 mensen). In
november opgevolgd door een tweede bijeenkomst (opkomst +/- 75 mensen). Belangrijke
punten die naar voren kwamen zijn onder meer voorkomen van onderlinge overlast tussen
soorten recreanten (mountain bikers, wandelaars, etc.) en de passage van de Heelsumse
beek onder de N225.
Een paar grote spelers zoals Staatsbosbeheer en Vitens waren niet aanwezig, die trekken
-helaas- elk hun eigen plan.
Rob: is het een idee om in kader van NL-Doet SBB en Vitens samen te laten werken? Er
wordt aangegeven dat er al veel overleg is en dat NL-Doet meer op algemene activiteiten
op sociaal gebied gericht is.
Kees van Veluw: Wat is de status rond de verzakte woningen aan de Brinkweg (“put van
Peelen”). De schuurtjes worden op kosten van de gemeente vervangen door houten
exemplaren (volgens een artikel in de krant).
Evelien: In het Renkums Beekdal wordt een rolstoelpad aangelegd. Idee is ontstaan om
ook voor de visueel gehandicapten in dat beekdal een belevingspad te realiseren. Evelien
zet het verhaal hierachter op de mail. Hulp bij realisatie is welkom, aanmelden kan bij het
Renkums Beekdal.
Babs: Het Renkums bedankje voor vrijwilligers. In Renkum-Heelsum op maandag 3
december tussen half zes en half negen bij Doelum.
Rita: Op 11 december organiseert de griffie van de gemeente een bijeenkomst rond het
thema "Ontmoetingen en zorgen voor elkaar". Ook het DP is uitgenodigd, per organisatie
mag één persoon afgevaardigd worden, dit om te grote drukte te voorkomen. Rita geeft aan
dat het geen probleem zal zijn wanneer het DP met twee personen komt.

18. Sluiting
Om 21.02 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank voor aanwezigheid en meepraten.
Een ieder alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling gewenst!
2019
activiteit
datum
locatie
vergadering 21 januari 2019
Huis van Renkum
vergadering 18 maart 2019
Huis van Renkum
vergadering 20 mei 2019
Huis van Renkum
wandeling
27 mei 2019
Jufferswaard, Noordberg
wandeling
17 juni 2019
nog te bepalen
wandeling
1 juli 2019
nog te bepalen
vergadering 16 september 2019
Huis van Renkum
wandeling
23 september 2019
nog te bepalen
vergadering 18 november 2019
Huis van Renkum
LET OP: vanaf 2019 alle bijeenkomsten op MAANDAG
Vergaderingen beginnen dan om 20:00 uur
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