Vergadering van het dorpsplatform Renkum-Heelsum op
maandag 18 maart 2019
Plaats : Huis van Renkum, Europalaan 11, Renkum
Tijd : 20:00 – 22:00 uur
ATTENTIE: GEWIJZIGDE DAG EN TIJD
Hierbij nodig ik u uit door deze vergadering. Vanaf 19.45 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.
9.
10.
11.
12.
8.
9.

Opening
Vaststellen van de agenda
Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken (zie bijlage)
Vaststellen verslag en actielijst van de vorige vergadering (21 januari, zie bijlage)
Presentatie bewonersgroep Parenco *)
Jaarverslag en financieel verslag 2018
Adviesraad Social Domein
Evaluatie ‘Wegwijs, Wie, Wat, Waar in Renkum-Heelsum’
Verslag bespreking FysioFitActief in Heelsum, beweegveldje aan Bart Crumstraat *)
Inbraak in ‘Huis van Renkum’
Buurtwandelingen en wandeling buitengebied *)
Aanbod zitbank door “Vijf Dorpen in ‘t Groen” *)
Rondvraag en w.v.t.t.k.
Sluiting

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

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.
FysioFitActief in Heelsum, beweegveldje aan Bart Crumstraat: Het DP is uitgenodigd door deze
fysio praktijk in Heelsum. Men wil via het dorpsplatform een beweegveldje met een aantal
toestellen plaatsen op het veldje achter hun praktijk aan de Bart Crumstraat.
Buurtwandelingen en wandeling buitengebied: Zie de bijlage voor de voorgestelde
buurtwandelingen. Hierbij is ook het overzicht gevoegd van de wandelingen die in de laatste jaren
gehouden zijn.
De wandeling van 27 mei in het buitengebied zal plaatsvinden onder leiding van de boswachter,
mw. Jaël Bergwerff. Zij geeft hierbij het volgende aan:
De wandeling zal ongeveer 1,5 uur in beslag nemen. We maken een ronde door de Jufferswaard
en ik zal proberen de Noordberg er ook in mee te nemen, een beetje afhankelijk van de
belangstelling en de vragen die er komen. We zullen over de zomerdijk langs de steenfabriek
lopen, naar de oude monding van de Heelsumsebeek, dan naar de Noordberg een ronde langs het
uitkijkpunt en weer terug langs het raster van het vee naar de Jufferswaard. Na het klaphek gaan
we via de nieuwe loop van de Heelsumsebeek terug richting de Melkdam en uiteindelijk naar de
veerstoep. Als het regenachtig weer is en de grond nat is het slim om goede wandelschoenen of
laarzen aan te doen tegen de modder.
Aanbod zitbank door “Vijf Dorpen in ‘t Groen”: Hiervoor hebben wij het volgende bericht van deze
vereniging ontvangen:
De vereniging Vijf dorpen in ’t Groen kent het zgn. Bankenproject waarbij aan elk van de dorpen
een houten zitbank wordt geschonken. In overleg wordt daarvoor een plek bepaald op een
aantrekkelijke locatie. De bank is bedoeld voor wandelaars die tijdens hun rondwandeling door
het landschap in alle rust daarvan willen genieten. Vorig jaar is een bank geplaatst in Wolfheze.
Zie onze website: www.vijfdorpen.nl De kosten van plaatsing zijn geheel voor rekening van
onze vereniging.
Graag hoor ik van u of er belangstelling bestaat voor een dergelijke bank.

Bijlage: ingekomen en verzonden stukken
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”
Verzonden stukken:


Conceptverslag vergadering DP van 21 januari



Uitnodiging voor deze vergadering



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

