Aan: Bewoners en ondernemers in Renkum en Heelsum
Omgeving Huis van Renkum

Uitnodiging buurtwandeling op maandag 16 mei 2022
Renkum, mei 2022

Geachte heer/mevrouw,
Het dorpsplatform Renkum-Heelsum nodigt u uit om mee te praten over uw buurt tijdens een
buurtwandeling. Deze wandeling wordt gehouden op maandag 16 mei vanaf 19.00 tot uiterlijk
21.30 uur. De wandeling start bij het Huis van Renkum, Europalaan, waar we na afloop ook
napraten met een kopje koffie of thee.
Tijdens de wandeling bespreken we zaken die we tegenkomen en die de leefbaarheid in de wijk
kunnen verbeteren. Dit doen we samen met u, de politie, de gemeente en Renkum voor Elkaar. Uw
inbreng hierbij is zeer welkom!
Kunt u niet de hele wandeling meelopen? Sluit gerust onderweg aan, of geef uw vragen en
opmerking alvast aan ons door. Op die manier kunnen wij die ook meenemen bij de bespreking van
de punten die we onderweg tegenkomen. Ons (e-mail) adres en telefoonnummer staat onderaan
deze brief vermeld.
De route van de wandeling
We starten bij het Huis van Renkum, Europalaan,
daarna Europalaan, Nijhoffstraat, mr
Oosteromweg, Europalaan, Frans Campmanweg,
Hankweg, Waterweg, Bellevue, Reijmerweg, dr.
Haverkorn van Rijsewijkweg, Groeneweg,
Kerkstraat en eindigen weer bij het Huis van
Renkum.
Agenda buurtavond
19.00 - 20.15 uur: Wandeling.
Startpunt: Huis van Renkum
20.15 - 20.30 uur:
Einde wandeling bij Huis van Renkum
20.30 - 21.00 uur:
Samenvatten knelpunten in de buurt
21.00 - 21.15 uur:
Napraten
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Notulen
Van de buurtavond wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt gepubliceerd op de websites van
het dorpsplatform Renkum-Heelsum en van de gemeente Renkum.
Waarom een buurtavond?
Het dorpsplatform organiseert jaarlijks enkele buurtavonden, omdat we graag in contact komen
met de inwoners over hun leefomgeving. Knelpunten die tijdens de wandeling aan het licht
komen, kunnen er toe leiden dat wij hiermee samen met u aan de slag gaan. Bijvoorbeeld door
het vormen van een werkgroep die bestaat uit buurtbewoners en enkele leden van het
dorpsplatform.
Voor wie is de buurtwandeling?
Voor alle bewoners en ondernemers in het gebied waar we wandelen. Deze buurtavond wordt ook
aangekondigd in de Hoog en Laag en op de websites van het dorpsplatform Renkum-Heelsum
(www.renkumheelsum.nl) en gemeente Renkum (www.renkum.nl) zodat ook andere
geïnteresseerden aanwezig kunnen zijn. Via het twitteraccount ‘Dorpen_Renkum’ wordt deze
buurtavond ook bekend gemaakt.
Wie zitten er in het dorpsplatform?
Het dorpsplatform bestaat uit een aantal betrokken en actieve bewoners uit Renkum en Heelsum.
Verder zijn in het dorpsplatform de gemeente, de politie en Welzijnsorganisatie Renkum voor
Elkaar vertegenwoordigd. Binnen het dorpsplatform zijn de lijnen kort en wordt snel resultaat
geboekt.
Iets voor u?
Het dorpsplatform is altijd op zoek naar betrokken buurtbewoners. Bent u die persoon of wilt u
eerst meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris, bereikbaar via
telefoonnummer: (0317) 317463 of per e-mail: secretaris@renkumheelsum.nl.
Met vriendelijke groet,
Stichting Dorpsplatform Renkum-Heelsum
René Landman (secretaris)
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