
Belangrijke zaken uit de vergadering van het Dorpsplatform Renkum-Heelsum

Datum: 4 april 2022 Status: concept

Aanwezig:
Leden: Sjanet Treep (voorzitter), René Landman (penningmeester/secretaris),  IJsbrand 
Brandsma, Rien Hocks, 
Belangstellenden: Julian Pieters (Renkum voor Elkaar), Rita Weeda (PvdA), Jan Heemskerk 
(VVD), Hanneke Mijnhart (D’66)

Afwezig met kennisgeving: 
Nico van den Ham, Kees Ruyter, Kees van Veluw,

1. Opening
Sjanet opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Ze stelt 
Julian voor. Julian legt uit dat hij de vervanger is van Teunie. 
Sjanet zegt dat er een verzoek was gekomen van RenkumLeeft om in te spreken tijdens de 
vergadering over een door hen te organiseren evenement op 18 juni. Helaas was de 
vergunning en dergelijke nog niet rond, dus is er nog niets te melden. 

2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen, ingekomen en verzonden stukken
Het dorpsplatform heeft het jaarverslag van het sociaal domein ontvangen. Er zijn geen 
klachten of opmerkingen vanuit bewoners gekomen over het sociaal domein. Het is wel 
belangrijk om na te gaan hoe alles bij elkaar komt. Wie wat waar beurs zou eraan bij kunnen 
dragen. De vrijwilligerscentrale is helemaal verdwenen. 

4. Meepraten over woonvisie
Sjanet is bij een bijeenkomst geweest georganiseerd door de gemeente over 
inwonerparticipatie en inwonersinitiatieven,  Alle dorpsplatforms waren daarvoor uitgenodigd.
De gemeenteraad had gevraagd om een visie omtrent inwonerparticipatie. De bedoeling is 
dat er in juni een advies ligt. Wat betreft inwonerparticipatie hebben we benadrukt dat het 
vanaf het begin duidelijk moet zijn wat de bedoeling is van de participatie: gaat het alleen om
informatie of kan je helpen aan de oplossing van een probleem. En koppel terug hoe tot de 
uiteindelijke keuze gekomen is. 
Inwonersinitiatieven is weer anders, daarbij komt het initiatief vanuit (een groep) bewoners. 
Het is voor inwoners vaak lastig om te weten als ze een idee hebben, waar ze daarmee naar
toe kunnen. We hebben ook gepleit voor een vast contactpersoon, zeker voor de platforms. 
Het conceptadvies wordt als het daar is, naar de deelnemers verstuurd om nog opmerkingen
te kunnen maken. 

5. Rondje werkgroepen
Parenco:
IJsbrand doet verslag. Er is een bijeenkomst over verkeer. Er is veel vrachtverkeer naar en 
van Parenco. Er blijft overlast door geluid en trillingen, maar het blijft binnen de norm. De 
toegenomen productie geeft toegenomen overlast. In de omgevingsdialoog is discussie en 
gesprek. Het gaat niet makkelijk. Kees vraagt steeds om oplossingen. De BOP zit er stevig 
in. Hoe verder met de omgevingsdialoog? De productie verandert. Het betreft in 2021 elk uur



68 vrachtwagens. 

6. Wandeling 16 mei
De wandeling is helemaal voorbereid. Er zijn geen opmerkingen over. Idee voor de 
natuurwandeling is Quadenoord. Dit wordt doorgegeven aan de werkgroep. 

7. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Sjanet geeft aan dat de busverbindingen toch wel heel erg veel slechter geworden zijn. Rita 
zegt dat de voltallige raad hier tegen was, maar het ligt bij de provincie en elke actie heeft tot
niets geleid. 

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.

Schema vergaderingen en wandelingen in 2022:

datum actie
16-05 wandeling
07-06 dinsdag wandeling
27-06 vergadering
04-07 natuurwandeling
05-09 wandeling
12-09 vergadering
07-11 vergadering


