Vergadering van het dorpsplatform Renkum-Heelsum op
dinsdag 27 november 2018
Plaats : Huis van Renkum, Europalaan 11, Renkum
Tijd : 19.30-21.30 uur
Hierbij nodig ik u uit door deze vergadering. Vanaf 19.15 uur is er thee of koffie. Bij verhindering
graag bericht via een e-mail aan René Landman: secretaris@renkumheelsum.nl
VOORLOPIGE AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opening
Vaststellen van de agenda
Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken (zie bijlage)
Vaststellen verslag en actielijst van de vorige vergadering (11 september, zie bijlage)
Presentatie bewonersgroep Parenco *)
Middag / avond Sociale Kaart Renkum
Bijeenkomst buurt/wijkverenigingen
BOT overleg
Stand van zaken speeltuintje Hogenkampseweg
Wielerronde Heelsum
Herdenkingen in Heelsum en Renkum-Heelsum
Overleg met Renkum voor Elkaar d.d. 16 oktober
Overleg met winkeliersvereniging Heelsum d.d. 6 november
Nieuwe termijn vice voorzitter *)
Activiteitenschema 2019 *)
Rondvraag en w.v.t.t.k.
Sluiting

*) Zie toelichting op volgende pagina
Met vriendelijke groet,
Dorpsplatform Renkum-Heelsum

http://www.renkumheelsum.nl/

Toelichting op de agendapunten
Presentatie bewonersgroep Parenco: Vanuit de bewonersgroep is een presentatie gemaakt over de
hinder die in een deel van onze dorpen wordt ondervonden t.g.v. de nieuwe activiteiten bij Parenco.
Daarbij toelichting op de overleggen die gehouden worden en de stand van zaken daarbij.
Nieuwe termijn vice voorzitter: Volgens het rooster van aftreden moet de post van vice voorzitter
per 1 januari 2019 voor een nieuwe periode van drie jaar vastgesteld worden. Sjanet Treep vervult
momenteel deze funktie, zij heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn. Het
bestuur stelt dan ook voor om Sjanet hiervoor te benoemen.
Bijlage: ingekomen en verzonden stukken
Ingekomen stukken:
 Uitnodiging voor BOT overleg
 Uitnodiging streekconferentie Heelsums Beekdal
 Uitnodiging voor lezingen van de Stichting Renkums Beekdal
 uitnodiging voor de Netwerkbijeenkomst Schulddienstverlening van de gemeente Renkum
 Informatie over donateurschap papiermuseum

Verzonden stukken:


Conceptverslag vergadering DP van 11 september



Financieel verslag taalcafé t.b.v. Oranjefonds (afhandeling subsidie via het dorpsplatform)



Uitnodiging voor deze vergadering

Vergaderschema voor 2019
activiteit
vergadering
vergadering
vergadering
wandeling
wandeling
wandeling
vergadering
wandeling
vergadering

datum
21 januari 2019
18 maart 2019
20 mei 2019
27 mei 2019
17 juni 2019
1 juli 2019
16 september 2019
23 september 2019
18 november 2019

2019
locatie
Huis van Renkum
Huis van Renkum
Huis van Renkum
Jufferswaard, Noordberg
nog te bepalen
nog te bepalen
Huis van Renkum
nog te bepalen
Huis van Renkum

Om conflicten met vergaderingen van de gemeente te voorkomen hebben we het schema aangepast.
Voor de vergaderingen in het Huis van Renkum moeten we daardoor uitwijken naar de maandag.
Deze vergaderingen beginnen dan om 20:00 uur.

