Notulen van de vergadering van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum
Datum: 21 januari 2019
Aanwezig:
Leden DP

Status: Concept

: Nico van den Ham (voorzitter), Sjanet Treep (vice-voorzitter),
René Landman, Rob Heikens, Jacob Overeem, Kees van Veluw,
Kees Ruyter, Daaf Kodde, Clazien Middelbos,
IJsbrand Brandsma, Rien Hocks, Jan Strube

Namens de instellingen : Babs Heerschop (RvE)
Overige aanwezigen
: Sandre Wurster (GB), Gertjan Renes (Vijf Dorpen in ‘t Groen),
Luuk Bosscha (PvdA), Rita Weeda (PvdA), Chiel Vigter, Tom Vaal,
Ria van Toorenburg, Aris v.d. Peppel, Janneke Mijnhart (D’66)
Afwezig:
Leden DP

: Jeroen van Rijn, René Landman (beiden afgemeld)

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

: J. Kok

1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering. Voor het eerst op andere tijd en dag. Beste wensen voor
2019.
2. Vaststellen van de agenda
Punt 5 vervalt, de klankbordgroep heeft een vergadering dus er kan niemand hier aanwezig
zijn.
Doelum uitnodiging bedrijfsmiddag wordt verplaatst.
Agenda daarmee vastgesteld.
3. Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken
Afmeldingen afgemelde DP leden (afmelding Jeroen van Rijn en René Landman).
Mededeleingen zijn gedaan, ingekomen stukken zijn in de bijlage. Geen vragen over de
ingekomen post. Vanavond was op televisie een stukje over het Beekdal.
Ingekomen stukken:
 Informatie Renkums Beekdal (lezingen, via mail aan DP leden doorgestuurd)







Reacties op uitgestuurde uitnodiging voor Wegwijs 11 februari
Zienswijzen Lelystad Airport in januari van start (via mail aan DP leden doorgestuurd)
Uitnodiging Smurfit Kappa voor overleg
Doelum, uitnodiging bedrijvenmiddag met workshops
Doelum, uitstel bedrijvenmiddag
Informatie Alzheimer café (via mail aan DP leden doorgestuurd)
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Verzonden stukken:







Conceptverslag vergadering DP van 27 november
Uitnodiging voor deze vergadering
Informatie Renkums Beekdal (lezingen, via mail doorgestuurd)
Verslag buurtonderzoek Nieuwe Keijenbergseweg
Uitnodiging voor deelname aan Wegwijs 11 februari
Wenskaart 2019 aan donateurs

4. Vaststellen verslag en actielijst platformvergadering van 27 november 2018
Alle punten komen in de agenda terug. Verslag ongewijzigd vastgesteld.

5. Presentatie bewonersgroep Parenco
Dit punt is geschrapt, omdat niemand van de bewonersgroep aanwezig kon zijn.

6. Overleg met Parenco 9 januari
Vier personen zijn namens DPF naar Parenco gegaan. Eigenlijk is het vreemd dat het DPF niet
in eerste instantie ter kennismaking was uitgenodigd. Gesproken is over de fabriek en wat ze
doen en gedaan hebben onder andere aan de stank. Met behulp van technici vanuit Smurfit
Kappa zijn aanpassingen gedaan aan de te gisten liggende pulp. Nu zijn ze bezig om de
hoeveelheid opslag terug te brengen tot dagelijks gebruik. Dat zou minstens 50 procent minder
reukoverlast moeten geven. Het duurt wel even voordat dat proces afgerond is. Ze hebben een
reukgroep ingesteld, en zodra ze een app hebben, zullen ze mensen uit het dorp uitnodigen
om deel te nemen aan de app waarop je kan aangeven wanneer er overlast is. De reuk zal
nooit helemaal weg zijn.
Daarna is over andere zaken gesproken: de verandering van energie. Er gaat veel warmte
verloren. Er wordt 1 miljoen kuub gas per week verbruikt. Dat proberen ze te verminderen.
Gert Jan vraagt of er gepraat is over de roetoverslag. Daar heb je geen last van dichtbij de
fabriek, maar juist wat verder weg in de gemeente. Daar zijn klachten over geweest. Nee, dat
is niet besproken.
Het was een open gesprek. Er is wel wat veranderd sinds de laatste overname. Er is veel
ervaring in papier bij Smurfit Kappa.
Daaf: er waait dus een wat frissere wind daardoor. Nico zegt dat er bereidheid is om flink te
investeren in de verbetering van de processen. Het geurplatform heeft ook een Belgische
snuffelaar in dienst. Deze loopt regelmatig rond in het dorp.
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De vraag van de manager was of wij als DPF ook in de klankbordgroep wil zitten. Dat willen we
wel. Vergaderen is 3, 4 keer per jaar. Wie heeft belangstelling hiervoor. Vorige vergadering is al
besproken dat we hier belangstelling voor hebben. Vraag: moeten we in de klankbordgroep
zitten? De aanwezige leden zeggen dat we hieraan mee doen. Belangstellenden zijn Daaf en
IJsbrand. Het gaat om geur, geluid en trillingen. De bewonersgroep zou komen vanavond,
maar die konden niet. Als er 2 mensen voor de klankbordgroep contact met hen willen hebben,
dan kan dat. In de klankbordgroep zit de bewonersgroep in, winkeliersvereniging etc. Er is ook
een website van gemeente en Smurfit Kappa samen.
7. Wegwijs 11 februari 2019
De sociale kaart. Met een groep mensen wordt door het DPF in samenwerking met Renkum
voor Elkaar een avond georganiseerd in Doelum om de sociale kaart te laten zien. Bedoeling is
dat organisaties en instellingen aanwezig zijn om te laten zien waar ze mee bezig zijn. Het is
een informatiemarkt. hoofdthema’s: mobiliteit, Huis van Renkum, Hulpdienst voor elkaar,
Financiën, Dienstverlening en de Wegwijzers. Van 19.00 – 21.00 uur.
De grote affiches worden verspreid in Renkum. De kleine flyers worden ook neergelegd bij
huisartsen etc. De digitale sociale kaart van de gemeente zelf (www.sterkrenkum.nl) blijkt vrij
beperkt te zijn, deze is zelfs voor digitaal vaardigen niet handig om mee te werken.
De organisaties die komen op 11 februari zijn erg enthousiast. De organisaties komen om
18.30 uur. We moeten dan tafels en stoelen neerzetten vanaf 18.00 uur. Graag aanwezige
DPF-leden om te helpen.
Huis van Renkum: Nico kreeg mail van Leonie Rolink dat het praktisch rond is dat het Huis van
Renkum hier kan blijven. B&W moet het nog aftikken.
8. Verslag bijeenkomst ontmoetingen en zorgen voor elkaar
René is hier geweest, dus dit punt vervalt omdat René afwezig is. Rita Weeda: Veel raadsleden
wisten van veel dingen niet dat ze er waren. Ze kijken naar gemeente Rheden waar ze een
sociaal café hebben waar initiatieven elkaar ontmoeten. Behoefte is breder dan alleen
ontmoeting. Er gebeurt in de dorpen heel veel. Het is goed als die mensen elkaar leren
kennen. We hopen dat Renkum voor Elkaar hier iets in kan betekenen.
9. Verslag BOT-overleg 17 december
Nico: Dat is het overleg (benen-op-tafel overleg van de voorzitters met B&W). Dit keer met
Leonie Roling gehad. Het was een kennismaking. Er zijn verschillen tussen de dorpsplatform.
Wij nemen niet zelf de initiatieven maar ondersteunen mensen om initiatieven te nemen. Zij
moeten het doen. In de buurtwandelingen komen we daar achter. Wij hebben contacten met
B&W en de raad. Er is wel verandering in de gemeente. Men wil meer dorpsgericht werken,
afhankelijk van de wensen van de dorpen. Dit moet nog ontwikkeld worden. Daarin hoort ook
het blijven van Huis van Renkum. In februari komt een nieuw BOT-overleg.

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: 21 januari 2019

Status: Concept

10. Planning overleg met wijk- en buurtverenigingen
Nico: we willen de wijkverenigingen betrekken bij het DPF. Dat is vrij lastig. Het is al lastig om
te weten welke verenigingen er zijn en dan nog wie in het bestuur zit.
Mocht iemand iets weten, dan laat het weten aan Nico.

11. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 Overlast hondenpoep: Nico: Cees van Veluw heeft vorige keer gezegd dat misschien een
studentengroep onderzoek kan doen. Kosten blijken 500 euro te zijn. De gemeente wil er
niets aan doen. Er staan overal bakken en zakjes. Ria van Toorenburg heeft 900
handtekeningen ontvangen en er is nog niets mee gedaan. De gemeente zou eigenlijk
contact moeten opnemen met haar. Rita adviseert haar zich aan te melden voor de
raadsontmoeting.
 Nico draagt het nog een keer aan bij B&W. Nico biedt aan om mee te gaan naar een
raadsontmoeting.
 Daaf: op het kruispunt Achterdorpstraat/Kerkstraat wordt een verkeersplateau gemaakt. Op
de De Beyerstraat komt ook een plateau. Verbazing hierover. De pallets staan half voor de
hoofdingang van de kerk aan de kerkstraat waardoor de toegang slecht bereikbaar is. Nico:
De plateaus zijn afgesproken met de Centrumgroep. Dat is om de toegang tot het centrum
te verbeteren.
 Babs: bankgiroloterij heeft de 70-plus inwoners van Renkum een dagje uit aangeboden
naar een museum in Enschede. Ze moeten wel hun lunch zelf betalen. Er gaan ook
vrijwilligers mee. Mensen kunnen zich nog aanmelden. Het is op 7 maart. Museum
Enschede is de moeite waard. Museum de Fabriek.
 Babs: Renkum voor Elkaar heeft geteld of er vraag is naar maatjesproject en komt op een
gemiddelde van 11 per maand. Ze proberen hier een goede oplossing voor verzinnen.
Uitvraag komt binnenkort. Wie van DPF wil hierover meedenken? Er gaat een mail naar de
leden zodra de datum bekend is. Groot deel van de vragen gaat om eenzaamheid. Maar
ook om activering. Deel is voor dementerenden. Hierop wordt nu niets gecoordineerd.
Odensehuis is in staat om trainingen hierop te geven. In Wageningen zit voldoende kennis.
 Gert Jan: bericht gehoord dat je een zienswijze kan indienen op de vergunning om te
kunnen vliegen. Hij gaat dit met iemand van GroenLinks samen doen. Het landelijk idee
over vliegen is aan het kantelen. Zienswijze Lelystad Airport.
 Rob: wanneer is de volgende wandeling? Staat op de agenda.
 Nico vraagt aan Jan of er een wachtlijst is voor een tuin. Jan weet dat niet, hij is geen
voorzitter meer. Hij heeft er ook geen tuin meer.
 Hanneke: leuk om een keer een vergadering mee te maken.
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12. Sluiting
Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank voor aanwezigheid en meepraten.

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, inloop vanaf 19.45 uur
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