Stichting Dorpsplatform
Renkum-Heelsum
Secretarieel jaarverslag
2017

Opgesteld door
Datum

: René Landman
: 14 januari 2018

Vastgesteld door bestuur van de Stichting op datum: 31-01-2018

Stichting Dorpsplatform Renkum-Heelsum
info@renkumheelsum.nl
p/a Tamboer 163, 6866 EH Heelsum

Pagina 1 / 4

Handelsregister nr. 60005661, Arnhem
IBAN NL51 INGB 0006 3927 60

Secretarieel Jaarverslag Stichting Dorpsplatform Renkum-Heelsum 2017

Algemeen
Voor u ligt het vierde jaarverslag van de Stichting Dorpsplatform Renkum-Heelsum.
In dit verslag over het boekjaar 2017 wordt verantwoording afgelegd over de in dat jaar door en
namens de stichting uitgevoerde activiteiten.
Leden van het DP en hun functies
In 2017 hebben de volgende personen deel uitgemaakt van het dorpsplatform:
Nico van den Ham
Sjanet Treep
René Landman
Rien Hocks
Jacob Overeem
Kees Ruyter
IJsbrand Brandsma
Daaf Kodde
Jeroen van Rijn
Kees van Veluw
Clazien Middelbos
Rob Heikens
Jan Strube

(Stichtingsbestuur: voorzitter)
(Stichtingsbestuur, vice-voorzitter)
(Stichtingsbestuur: secretaris en penningmeester)
(lid DP)
(lid DP)
(lid DP)
(lid DP)
(lid DP)
(lid DP)
(lid DP)
(lid DP)
(lid DP)
(lid DP, per 29 augustus 2017)

Gelieerde contactpersonen namens andere organisaties
Antoinette Kat (Renkum voor Elkaar)
Babs Heerschop (Renkum voor Elkaar)
Teunie Kleijer (Renkum voor Elkaar)
Erik Boer (politie)
Piet Enklaar (politie)
Carlo Hoedt (politie)
Florus Smit (gemeente)

Door het DP ingestelde werkgroepen
Groene Helling: Deze werkgroep is opgeheven. Er was onvoldoende animo voor de
werkgroepleden om het werk voort te zetten na de geplande nieuwbouw op de plaats van De
Hucht en het appartementengebouw. Het ontbreken van medewerkng van de gemeente bij de
verhuizing van de buurttuin werd daarbij als breekpunt ervaren.
Maatweg – Lijn50: Eind 2016 is deze werkgroep opgericht naar aanleiding van een
buurtwandeling. De bewoners hebben in 2017 verder overleg gehad met de gemeente over de
invulling van de twee gebieden. Dit wordt nu door de bewoners zelfstandig voortgezet, de
werkgroep vanuit het dorpsplatform is daarmee opgeheven.
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De Hucht: Na de sluiting van het buurthuis eind 2016 heeft de verder (financiële) afwikkeling
begin 2017 plaatsgevonden. De exploitatie en de opbrengst van de verkochte inventaris gaf een
positief saldo. Een groot deel hiervan is uitgekeerd aan een aantal goede doelen in de dorpen
Renkum en Heelsum:
• Commissie “Steen voor steen” (kerkje op de Heuvel in Heelsum), € 100,• Buurttuintjes, ondersteuning initiatieven € 300,- (gereserveerd)
• Muziektent Heelsum € 300,• Senioren Biljartclub De Hucht € 800,- (bijdrage in verhuiskosten)
• Taalcafé Renkum € 500,• Verplaatsing Doornroosje Plantsoen € 300,- (gereserveerd, na opeffen werkgroep
toegevoegd aan reservering buurttuintjes)
• Voedselbank € 1,250,• Project “Renkumse Open Monumentendagen Jufferswaard” van Historisch Genoorschap
Renkum € 750,Na afronding van de (financiële) afwikkeling is de werkgroep opgeheven.
Vergaderingen van het DP
In 2017 zijn 5 reguliere vergaderingen van het DP gehouden:
• 31 januari
• 28 maart
• 6 juni
• 29 augustus
• 28 navember
Buurtwandelingen
In 2017 zijn vijf buurtwandelingen gehouden:
• 1 april, Het Broek en omgeving
• 18 april, Dorpsstraat Renkum in kader van herinrichten Dorpsstraat met zijstraten
• 2 mei, Doorwerthestraat en omgeving
• 27 juni, Beukenlaan en omgeving
• 12 september, Hogenkampseweg (nieuwbouw) en omgeving

Thema avonden
Voorlichting Buurttuintjes
Om het aanleggen en onderhouden van buurttuintjes te promoten is op 16 mei een informatie
avond georganiseerd. Kees van Veluw (universiteit Wageningen), Ina van Loenen (tuinwinkel
Renkum), Jacqueline Jansen (varkens houden met buurtbewoners) en Henk Sikking
(zorgboerderij De Beken met groentetuin) hielden hier inspirerende lezingen over hoe dit aan te
pakken.
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Overige overleggen en activiteiten
BOT overleg
In 2017 zijn er twee BOT (Benen Op Tafel) overleg geweest. Hierbij waren aanwezig de
voorzitters van de dorpsplatformen, de wethouders Hermine van den Berg en Jasper Verstand
en een of meerdere ambtenaren van de gemeente.
Website
De website van het dorpsplatform wordt actueel gehouden ter informatie van de inwoners van
Renkum en Heelsum. Via advertenties van betrokken ondernemers worden de kosten van deze
website deels betaald. Belangrijke aankondigingen worden ook via het Twitter en het Facebook
account van het dorpsplatform verspreid.
Naast de reguliere website met aankondigingen en verslagen van bijeenkomsten was er een
tijdelijke website die gericht was op informatieverstrekking over buurthuis De Hucht. Deze
tijdelijke website is begin 2017 opgeheven.
Sociale kaart
Drie leden van het platform (Ysbrand, Clazien en Nico), aangevuld met ondersteuning van Babs
Heerschop van “Renkum Voor Elkaar”, zijn begonnen met de opzet voor een thema avond in
MFC Doelum. Hier is een eerste overleg over gehouden. Het verdere overleg is uitgesteld tot de
website “Samen Sterk” in de lucht komt.
Aanpassen huishoudelijk reglement
Naar aanleiding van enkele opmerkingen wordt dit huishoudelijke reglement nagelopen op
mogelijke afwijkingen met de statuten en op mogelijke verbeteringen op basis van
praktijkervaring sinds de oprichting van het platform.
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