Notulen van de vergadering van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum
Datum: 18 maart 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, Clazien Middelbos, Rien Hocks, Jan Strube,
IJsbrand Brandsma

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

: Daaf Kodde, Jeroen van Rijn

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

:

1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering, op een wat bijzondere dag vanwege de aanslag in Utrecht.
2. Vaststellen van de agenda
Punt 5 vervalt, de klankbordgroep is voor de derde keer op rij niemand aanwezig. Het DP gaat
hier niet langer actief achteraan.
Vanuit de Adviesraad Sociaal Domein is i.v.m. uitloop van een vergadering geen
vertegenwoordiger aanwezig. Jan Strube zal dit nu toelichten.
De agenda is hiermee vastgesteld.
3. Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken
Mededeling van Sjanet: enige informatie over het kabouterpad en het honden losloopgebied.
Sjanet is naar een infirmatiebijeenkomst hierover geweest. Er worden over deze onderwerpen
nadere plannen gemaakt, verdere informatie volgt.
Ingekomen stukken:
 Uitnodiging FysioFitActief voor bespreking beweegveldje




Aanemeldingen voor deelname aan ‘Wegwijs, Wie, Wat, Waar in Renkum-Heelsum’
Informatie over Alzheimer Café regio Renkum (via mail doorgestuurd)
Aanbod zitbankje door “Vijf Dorpen in ‘t Groen”
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Verzonden stukken:


Conceptverslag vergadering DP van 21 januari



Uitnodiging voor deze vergadering



Correspondentie over ‘Wegwijs, Wie, Wat, Waar in Renkum-Heelsum’

4. Vaststellen verslag en actielijst platformvergadering van 21 januari 2019
Een paar typo’s worden opgemerkt:
• pagina 1: mededelingen (e teveel); Hanneke i.p.v. Janneke; Giel Vegter ipv Vigter
• pag. 4, 4e bolletje van onderen, vergunning over laagvliegen, enkel contact met groenlinks,
geen samenwerking met 5DIHG.
• Rolink met een K, Cees van Veluw = Kees

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

6. Jaarverslag Dorpsplatform
Het concept jaarverslag bleek niet in de bijlage bij de agenda opgenomen te zijn. Dit punt
verschuift naar de volgende vergadering, inclusief behandeling van het financieel verslag.
7. Adviesraad Sociaal Domein
Jan Strube geeft een toelichting op deze raad:
De Adviesraad Participatiewet en de WMO raad zijn hierin samengegaan, dit als reactie op
geschreven adviezen. De taak van de nieuwe raad is om proactief vanuit de inwoners zelf
advies te geven over bij te stellen beleid . Uitgangspunt is hierbij het belang van de inwoners.
Men zoekt contact met de dorpsplatformen om signalen op te kunnen pikken. De raad is nu 10
man sterk, streven is een bezetting van 14 personen. Men komt een maal per maand bij elkaar,
wel was er een lange opstart door de samenvoeging.
Vraag vanuit de Advesraad: kom met punten en signalen van inwoners.
Is er samenwerking met RvE? Nee, maar zou wel goed kunnen. “Werk aan de winkel” van
woonzorgnet ook een optie daarvoor.
Er zijopen vergaderingen, aankondigingen hiervan staan op de gemeentepagina. In de
vergadering wordt aangegeven dat dit ook kan op de websites van RvE, de dorpsplatformen en
Sterk Renkum. Vanuit Renkum-Heelsum hebben drie personen zitting in de raad.
Kees Ruyter draagt een punt aan voor behandeling bij de Adviesraad: krantbezorgers,
probleem bij uitval om bezorging van de krant door te laten gaan, hij mailt een toelichting aan
Jan.
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8. Terugblik op “Wegwijs, wie, wat, waar in Renkum”
Er waren 21 stands en flink wat bezoekers (+/- 70 mensen) die zich kwamen oriënteren. Ook
tussen de organisaties was er veel kennismaking en uitwisseling. Naar onze mening een
geslaagde avond, binnenkort wordt een enquête naar de deelnemers uitgestuurd.
De doelgroep van deze avond waren de inwoners van Renkum en Heelsum. Wel wat
teleurstellend dat er vanuit de gemeente slechts een raadslid langs kwam. Wel waren er een
aantal commissieleden, ook een paar mensen van het DP Oosterbeek kwamen op bezoek.
9. FysioFitActief
Vanuit de fysiotherapeur van FysioFit in Heelsum is het initiatief gekomen om in Heelsum op
het grasveld aan de Bart Crumstraat een beweegveldje te realiseren. Hier zouden dan
beweegtoestellen moeten komen waar de buurt, scholen en sportverenigingen gebruik van
kunnen maken. Voor de uitwerking heeft hij contact met Jesse Bosgraaf van Norwell Outdoor.
Hij heeft hier al contact over gehad met de buurtsportcoaches.
Het bestuur van het DP is vrij kritisch, we willen wel ondersteunen, maar niet zoals door hen
bedoeld het hele project dragen en er verantwoordelijk voor zijn (totale kosten rond de €
70.000). Er is nu weer door hen bij ons neergelegd of wij (DP) bij de gemeente toestemming
willen regelen. Dit hebben we weer teruggelegd, afwachten hoe dut nu verder gaat lopen.
Er zal ook een overleg met de omwonenden georganiseerd moeten worden, deze mensen
dienen hier ook positief tegenover moeten staan.
10. Inbraak bij Huis van Renkum
Babs licht dit punt toe: vorige maand is er ingebroken, daarbij is € 1.000 aan contanten
buitgemaakt en is er het dubbele hiervan aan schade ontstaan. Bij het buurthuis in Doorwerth
is dit ook al eens gebeurd, daar is met een crowdfundingactie geld ingezameld. Zou dat hier
ook kunnen?
11. Buurtwandelingen / buitengebied
Er zijn dit jaar weer vier wandelingen, waarvan een in het buitengebied. De wandeling in het
buitengebied is bij de Jufferswaard op 27 mei. Voor de wandelingen in de buurten wordt
besloten om die te doen in de Airbornebuurt (actie Clazien), de Nieuweweg (actie Daag en
Ijsbrand) en bij de nieuwbouw rondom het MFC Doelum / 3B4 (actie René)

12. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 Peter: kruising Ms van Damweg en Hogenkampseweg is erg onduidelijk geworden, er
gebeuren regelmatig bijna-ongelukken.
 Rob: is de oude bushalte bij de meester Van Damweg weer in te voeren? Dit moet bij
Breng aangekaart worden.
 Ton: Opmerking vanwege de slechte bezorging van de krantjes “Hoog en Laag” en “Rijn en
Veluwe”, deze zijn op 6 plaatsen op te halen. Echter, de gemeente betaalt Rijn & Veluwe
om overal te bezorgen.
 Rien: Joan Beukermonument, wat gebeurt daar? Er is woningbouw gepland voor 3
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vrijstaande huizen.
Ria, heeft mail van Nico gekregen voor uitnodiging door gemeente voor aanpassing beleid
rond hondenpoep. Woensdag is de opening van de vernieuwde Dorpsstraat, Nico kaart het
daar aan bij de wethouder.
Sandre: Deze vergadering is voor haar de laatste keer, zij stopt met fractie ondersteuning
voor GB. Hartelijk bedankt voor het trouwe bezoek en inbreng bij de vergaderingen en
wandelingen.
Babs: ook voor haar de laatste keer in een DP vergadering, zij gaat naar Doorwerth. Teuni
neemt de contacten over. Cadeautje vanuit DP.
René: Geeft aan te willen stoppen met het secretariaat, het bestuur zoekt een opvolger
voor deze post.

13. Sluiting
Om 21.24 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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