Belangrijke zaken uit de vergadering van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum
Datum: 21 februari 2022

Status: concept

Aanwezig:
Leden: Sjanet Treep (voorzitter), Nico van den Ham, IJsbrand Brandsma, Kees van Veluw,
Rien Hocks.
Belangstellenden: Rita Weeda (PvdA), Hanneke Mijnhart (D’66)
Afwezig met kennisgeving:
Leden: René Landman (penningmeester/secretaris), Jacob Overeem, Kees Ruyter
1. Opening
Sjanet opent de vergadering, Het dorpsplatform is weer begonnen. Er is intern gesproken
over wel of niet doorgaan als platform. De meeste leden wilden wel doorgaan. Nico is
intussen bedankt voor al zijn werk voor het dorpsplatform. Er is een kerngroep geformeerd
waar we de werkwijze verder vormgegeven hebben. We werken duidelijker met
werkgroepen. In elke werkgroep zit minimaal één dorpsplatformlid. De anderen in een
werkgroep kunnen uit het platform komen maar ook uit de buurt waar het onderwerp mee te
maken heeft. Door deze werkwijze denken we als dorpsplatform meer te kunnen doen voor
Renkum en Heelsum. Het dorpsplatform heeft er zin in.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda blijft ongewijzigd.
3. Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken
Er is vanuit het AD een verzoek binnen gekomen voor een gesprek over de vaccinatiegraad
in een wijk in Heelsum (de hoogste van Nederland). De informatie heeft inmiddels in de krant
gestaan.
Het verzoek is om in eigen netwerk te zoeken naar leden voor het platform en ook naar
bestuursleden. Dat is hard nodig. Er komt ook een stukje in de krant.
4. Rondje langs de werkgroepen
Parenco: IJsbrand:
Er is een bijeenkomst gewest en 2 webinars. De volgende keer wordt gepraat over geluid en
trillen. Het overige is gepasseerd: geur, verbrandingsoven. Het RIVM geeft in een rapport
aan dat de geur/stank overlast geen gevaarlijke stoffen bevat. Mensen blijven last houden
van stank, maar het blijft binnen de vastgestelde waarden.
De vraag is hoe verder gegaan kan worden als omgevingsdialoog. Men zou creatiever
moeten worden in het vinden van oplossingen. Parenco heeft een aanvraag gedaan voor
een tweede lijn. Er zijn 33 zienswijzen ingediend. Er is een uitgebreide MER. Parenco moet
hierop reageren. De omgevingsdialoog trekt samen met de BOP op.
Zoals het eerder was, twee machines met krantenpapier was acceptabel voor omwonenden.
Maar zoals nu verpakkingsmateriaal en glossy’s is heeft de omgeving verslechterd.
Bovendien wordt gesproken over versnelling van het proces, in plaats van 1100 meter per
minuut naar 1800 p.m. Er zijn warmtewisselaars geplaatst, die het geluid zouden
verminderen en warmte terugleiden. De GGD heeft gesteld dat de situatie
gezondheidskundig onwenselijk is. De aanwezigheid van fijnstof is niet onderzocht.
De provincie heeft de grenzen in de vergunningen relatief ruim opgesteld. Er is nu discussie
om deze strakker te maken. De wateronttrekking uit het land is hoog. De discussie van de

omgevingsdialoog met Parenco heeft niet veel opgeleverd. Het is wel belangrijk om met
elkaar in gesprek te blijven
Heelsums Buiten: Kees:
Er komt een presentatieavond op 3 of 10 maart. De kinderboerderij krijgt de grond voor niks
van de gemeente. De andere plannen zijn nog in ontwikkeling.
Europaplein: Nico:
Er is aanstaande donderdag 24 februari een informatiebijeenkomst. De bedoeling is om in de
hoek van het plein een bewegingstuin te maken. De groep wil ook een jeu-de-boules-baan
op het plein, maar daar wordt nog een mogelijke plek voor gecreëerd. Nico zegt dat het
belangrijk is om omwonenden te betrekken omdat de inrichting van het plein zoals het er nu
uitziet in samenwerking met omwonenden is gerealiseerd. Er is wat geld van de gemeente
voor de uitvoering.
Wie, wat, waar: Sjanet:
Dit is een activiteit die nog niet begonnen is. Het is een bijeenkomst over de sociale kaart
van Renkum. De bijeenkomst is eerder ook gehouden. De vraag is of dit in de tweede helft
van dit jaar weer gaat gebeuren. Sjanet gaat overleggen met Teunie.
5. Rondvraag en w.v.t.t.k.
IJsbrand vraagt of het nieuwbouwplan voor Evert en Weijman bekend is bij de gemeente.
Rita zegt dat ze het kent. Binnenkort worden de omwonenden gevraagd.
Kees stelt voor om als platform te overleggen met Renkum leeft of andere groepen die ook
met de leefbaarheid van de dorpen bezig zijn.
Nico zegt dat de buurtwandeling van mei ook langs het gebouw van v.d.Born zal gaan. Het is
er een grote rotzooi.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur.
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