
 

 

 

 

Presentatie definitief ontwerp voor Dorpsstraat en Europaplein 
 

Opening/Agenda 

Joop Verheij opent als voorzitter van de werkgroep centrum Renkum deze avond en heet iedereen 

welkom. 

 Het gaat vanavond over twee zaken:  

1. Presentatie van het definitief ontwerp (DO) voor de Dorpsstraat  

2. Presentatie van definitief ontwerp (DO) voor het Europaplein. 

Hij stelt de leden van de werkgroep voor, plus de landschapsarchitect die het ontwerp gemaakt 

heeft. Hij spreekt de hoop uit dat de aanwezigen aan het einde van de avond met de plannen in 

kunnen stemmen.  

 

Budget 

Wat er nu voorgesteld wordt, is gebaseerd op de €200.000,- voor het Europaplein en de € 

100.000,- voor de Dorpsstraat. Daarvoor kan helaas niet alles uitgevoerd worden. De raad beslist 

echter eind september of daar nog een bedrag van €66.100,- bij komt.  

Verder heeft de werkgroep zelf nog een subsidieverzoek bij de provincie ingediend voor de 

inrichting van het Europaplein. Dit ter grootte van € 75.000,-. Over plm. 2 maanden horen we of 

dit gehonoreerd zal worden. Als dat het geval is, dan kan er een nog groter deel van het plan 

uitgevoerd gaan worden.  

 

Kermis/markt 

Frans van Daal is vanavond de gespreksleider. Hij neemt het verloop van de avond nog een keer 

door en interviewt Joop Verheij. Zo vraagt hij naar de plaats voor de kermis en de markt. 

Joop antwoordt dat het na een aantal aanpassingen gelukt is om binnen het nieuwe plan voldoende 

plaats voor de markt te reserveren. Die kan dus op het plein blijven.  

Ook de kermis kan blijven mits een deel van de Europalaan daar enkele dagen voor afgesloten 

wordt. Overleg met kermisexploitanten en organisator Oranjecomité zal nog plaats vinden.  

 

Naam plein 

Vervolgens stelt Frans dat het plein eigenlijk helemaal geen officiële naam heeft. Hij nodigt de zaal 

uit om een voorstel te doen voor een nieuwe naam. Die kan dan gestuurd worden naar het 

mailadres van de werkgroep (zie www.renkumleeft.nl of centrumplanrenkum@gmail.com ). 

 

De indruk van het plan 

Frans gaat de zaal in en vraagt enkele aanwezigen naar hun indruk van het voorlopige ontwerp dat 

de vorige keer aan de orde was. Hij krijgt als antwoord dat het een mooi plan is dat voldoet aan de 

wens van een meer groene inrichting.  

Een andere bewoonster geeft aan dat zij tevreden was met de vorige presentatie en dat zij met 

een goed gevoel naar huis toe gaat als de toen gemaakte opmerkingen verwerkt zijn.  

Frans informeert hoeveel ondernemers er vanavond aanwezig zijn (7) en stelt één van hen enkele 

vragen. Die geeft aan dat hij tevreden is als het resultaat van de plannen is dat de Dorpsstraat 

gezelliger wordt en er meer te beleven is.  

 

Theo Reesink presenteert het DO voor het Europaplein.  

Als eerste geeft hij op tekening aan welk gebied met het beschikbare geld aangepakt kan worden. 

Daarna gaat hij inhoudelijk op het plan in:  

 

- De speelplek wordt iets groter dan vorige keer aangegeven; 

- Met de gemeente wordt nog besproken of het huidige speeltoestel hergebruikt kan worden; 

- Tevens overleg met de gemeente over de ondergrond: zand of rubber; 

- Het langsparkeren aan Europalaan wordt haaks-parkeren; 



 

 

 

 

- Als de huisartsen komen, dan krijgen zij enkele gereserveerde plaatsen aan de rand van de 

Europalaan; 

- Het monument wordt verplaatst naar de noordwest hoek en komt binnen de bloemperken te 

staan. Daardoor krijgt het een waardige plek; 

- Het grasveld met het bestrate gedeelte erachter kan voor manifestaties gebruikt worden. Er kan 

een (demontabel) podium geplaatst worden (Europaplein voor grotere manifestaties en Dorpsplein 

voor kleinere); 

- Een voorbeeld van de banken die voor de oude bibliotheek geplaatst worden; 

- Bestaande verharding wordt in principe hergebruikt; 

- Het moet een informeel plein worden waar je flexibel mee om kunt gaan en dus geschikt is voor 

verschillende vormen van manifestaties; 

 

Vragen bij plan Europaplein 

Tijdens en na de presentatie van het DO komen de volgende vragen: 

- Komen er sluizen in het pad om snelheid te temperen? Ja.  

- Worden de muren plus fundering verwijderd? Ja, in het bestek zullen we meenemen dat er 

extra aandacht is voor zo min mogelijk herrie en trillingen.  

- Voorstel om de dezelfde banken te gebruiken als degene die bij Beekdal staan. Dan houd je 

eenheid. Goede suggestie, we zullen daar naar kijken.  

- Niet blij met verplaatsing monument naar wegzijde want de kransen worden niet meer 

beschermd door het water en kunnen zo weggehaald worden. Het monument krijgt een 

mooie nieuwe plaats, te midden van bloemenborders. Weghalen van kransen blijft toch een 

zaak van sociale controle.  

- Een andere bewoner vindt plek monument juist wél een goede locatie. 

- Hoe is het met de verlichting op het plein? Dezelfde verlichting komt terug.  

- De bomen lijken het zicht op het podium in de weg te staan. Dat valt erg mee. Van bovenaf 

gezien lijkt dat zo maar staande op het plein kijk je niet tegen de kruin aan maar tegen de 

stam.  

- Een andere bewoner feliciteert met het mooie ontwerp maar vindt de banken zo passief. 

Ziet liever een bewegingstuin. Dan dient er een initiatief te komen om dat van de grond te 

krijgen.  

- In hoeverre is bij het opstellen van het plan rekening gehouden met het punt ‘overlast’? Dit 

punt is uitgebreid aan de orde geweest want het plein heeft een geschiedenis. De plek 

waar je bij elkaar komt, concentreren we op een zodanig zichtbare locatie dat veel ogen 

daarop gericht zijn. Verder ligt er om het plein een duidelijke stevige haag waar je niet 

zomaar doorheen komt. Dat perkt mogelijke overlast al in. Ook is gelet op het voorkomen 

van dode hoeken zodat sociale controle overal mogelijk is. Handhaving blijft altijd lastig. 

De beste vorm van handhaving blijft toch gewoon sociale controle én het op een goede 

manier aanspreken van personen.  

 

De gespreksleider vraagt ter afsluiting wat de zaal van het plan vindt: er klinkt applaus.  

 

Onderhoud borders 

Werkgroeplid Guus Ambrosius wendt zich tot de zaal en stelt dat enkele bewoners het initiatief 

willen nemen om het onderhoud van de borders op zich te nemen. Zij zullen dan ook betrokken 

worden bij de keuze van de planten die geplaatst zullen worden. Hij roept buurtbewoners op om 

zich aan te melden hieraan mee te doen (doe dit via mailadres op website www.renkumleeft.nl of 

centrumplanrenkum@gmail.com . De oproep zal ook in de nieuwsbrief herhaald worden.  

Joop stelt nogmaals dat met het beschikbare geld alleen het aangegeven deel van het plan 

uitgevoerd kan worden. Er is aanvullend geld nodig om ook de rest uit te voeren.  

 

  



 

 

 

 

Presentatie van het DO Dorpsstraat 

Na een korte pauze volgt het tweede deel van de avond: de presentatie van het DO Dorpsstraat.  

Inhoud:  

- Er moet reuring in de winkelstraat komen. Dat doen we door de fietser er ‘te gast’ te laten zijn.  

- Verder ook door met borden naar het centrum te verwijzen. Er komen er twee maar er is 

behoefte aan meer.  

- het plan richt zich op 3 elementen:  

1. Introductie van de fietser; 

2. Meer groen; 

3. Bewegwijzering. 

- De fietser is te gast in de middenstrook. Die wordt geleid door de goten en de ‘fietsnietjes’.  

- De ‘fietsnietjes’ (= parkeerplaats voor fietsen) worden gekoppeld aan de plaats ven de 

lantaarnpalen. 

- Door de ‘nietjes’ staan fietsen straks evenwijdig aan de rijbaan en niet meer er haaks op. Het 

effect is dat er meer ruimte voor de voetganger ontstaat.  

- Plaats fietser wordt aangeduid met één grote markering bij in- en uitgang winkelstraat plus 

‘fietstegels’ in de goot.  

- Ondernemers zullen hun uitstalborden terug moeten plaatsen tegen de gevel aan. Medewerking 

van ondernemers is dus noodzakelijk! Zij zullen duidelijk anders moeten gaan handelen. Busjes 

kunnen niet meer in de Dorpsstraat blijven staan, leveranciers moeten aan de achterzijde komen, 

en uitstallingen kunnen niet meer midden op straat staan.  

- Er komt een aantal nieuwe bomen. De precieze plaats hiervan wordt bepaald met de mensen van 

de werkgroep.  

- De bestaande platanen op het Dorpsplein blijven, op verzoek, staan. Er komen aan de andere 

zijde er dan nog drie bij, waardoor je een zelfde sfeer krijgt als bij één grote boom.  

- Onder de bomen komen ook banken. Door hun plaatsing geven zij vorm aan een centrale open 

ruimte. Daar zijn dan ook kleinschalige evenementen mogelijk.  

- Aan de randen van het plein kunnen terrassen ontstaan.  

- In de centrale ruimte zou ook nog een waterelement kunnen worden geplaatst.  

- Op de scheiding van twee panden kunnen klimplanten geplaatst worden. In totaal zijn er 20 

plantenbakken gepland. De plaatsing van de plantenbakken moet worden besproken met de 

ondernemers opdat zij de plantenbak adopteren.  

- Een combinatie van een plantenbak met een zitbankje is ook mogelijk.  

- De plaats van de toe te voegen bewegwijzering wordt op de tekening aangeduid  

 

Vragen bij plan Dorpsstraat 

Vragen tijdens en na de presentatie:  

- Is de middenstrook ook toegankelijk voor brommers. Nee, alleen fietsers die zich te gast voelen.  

- Is de middenstrook toegankelijk voor elektrische fietsen? Alleen als zij zich qua snelheid 

aanpassen.   

- Een ondernemer is tegen het toelaten fietsers, want hij zag laatst een bijna-ongeluk. Fietsers zijn 

nu niet toegestaan maar rijden er toch. Daar zijn voetgangers niet op ingesteld. Het idee is dat dit 

straks wel het geval is en de veiligheid daardoor zal toenemen. Niettemin zullen voetgangers altijd 

moeten opletten. 

- Een onderneemster voelt enigszins mee met vorige spreker maar als winkelier staat zij voor volle 

100% achter het plan. Als moeder is het moeilijker, maar zoals bij zoveel dingen moet je ook hierin 

je kinderen opvoeden.  

- Is er rekening gehouden met toegang voor de brandweer? Ja, de weg is met  3 m breed genoeg. 

Fietsnietjes en lantaarnpalen staan bovendien alternerend opgesteld.  

- Zijn de ondernemers wel betrokken bij het opstellen van dit plan? Ondernemers zijn voor alle 

bijeenkomsten uitgenodigd maar zijn slechts zeer beperkt aanwezig geweest. Voor de 

begeleidingsgroep hebben zich maar twee ondernemers aangemeld. Voor deze avond is alle 



 

 

 

 

mogelijke moeite gedaan om meer ondernemers binnen te krijgen: aangeschreven via 

mailadressen, uitnodiging in de winkel bezorgd, pandeigenaren aangeschreven. Deze avond zijn er 

zeven ondernemers aanwezig. Dat is meer dan de vorige keren, maar nog steeds een zeer gering 

percentage van het totale aantal. Wat moeten we nog meer doen om ze betrokken te krijgen? Het 

plan is er wel om een aparte avond voor hen te beleggen maar dan moeten we wel zeker weten 

dat er voldoende ondernemers aanwezig zijn, anders heeft het geen zin.  

- Joop voegt aan bovenstaande toe dat de vraag van fietsers in de Dorpsstraat ook binnen de 

ondernemersvereniging is besproken, en dat meerderheid toen voor was.  

- Worden de ondernemers betrokken bij de vraag waar de ‘fietsnietjes’ geplaatst worden? Ja, daar 

is deze avond voor. We hebben een heel traject doorlopen waar iedereen zijn zegje heeft kunnen 

doen. Dat is vrij uniek. Dan kan je niet achteraf nog aan komen zetten als je het niet eens bent 

met een onderdeel.  

- Zijn er voorzieningen voor blinden getroffen? Nee, dat zat niet in het eisenprogramma. Het is ook 

niet bekend of hier problemen mee zijn op dit moment.  

- Een aanwezige vindt dat het onjuist zou zijn als een deel van het ISV-geld (Investeringsbudget 

Stedelijke Vernieuwing) besteed zou worden aan bewegwijzering. Dat is gewoon een taak van de 

gemeente en die had dat allang moeten hebben gedaan. 

- Er wordt gevraagd of het oostelijk bewegwijzeringsbord meer naar het oosten kan worden 

geplaatst, want de winkelstraat begint al eerder. Het idee wordt meegenomen, maar we moeten 

bezien of daar voldoende ruimte voor is.  

- Er wordt gevraagd of het papierindustrie-monument beter kan worden geaccentueerd.  

- Er komt nog een suggestie binnen voor de naam van het plein: Molenplein.  

 

De gespreksleider vraagt ter afsluiting ook hier wat de zaal van het plan vindt: wederom klinkt er 

applaus.  

 

Nagesprek 

In het nagesprek vraagt de gespreksleider aan de ontwerper wat hij deze avond heeft opgestoken: 

- Het idee om dezelfde banken te gebruiken als in het Beekdal neemt hij zeker mee  

- De suggestie om meer met de papierindustrie te doen, is een goede. Dit plan moet worden 

gezien als een kapstok waar andere zaken aan kunnen worden opgehangen. Wel moet je je 

realiseren dat de ruimte beperkt is, en zal je dus steeds goed moeten kijken of en waar het 

kan.  

- Graag nog een avond met de ondernemers plannen, mits daar voldoende belangstelling 

voor is. 

- Opmerking: Zorg dat het plan goed beheerd kan worden. Het moet er over 20 jaar ook nog 

mooi uitzien.  

 

Planning 

Vervolgens licht Ludo Mooi, ambtenaar van de gemeente Renkum, de planning toe: 

 

Behandeling in de raad:  Eind november 2014 

Uitwerken technisch ontwerp:  November en december 2014 

Bestek, gunning, aanbesteding: December 2014, januari en half februar 2015 

Uitvoering:    Tweede helft februari, maart en april 2015 

Oplevering:    Voor Koningsdag 2015 

 

De uitvoering is uiteraard afhankelijk van het weer. Als er een strenge winter komt, dan heeft dit 

gevolgen voor de planning.  

Verder stipt hij de geplande avond voor de ondernemers nog aan: die heeft alleen zin als er 

voldoende belangstelling is. Nu is al het mogelijke gedaan om meer ondernemers binnen te 



 

 

 

 

krijgen, met als resultaat zeven personen. Hij roept hen op om hun collega’s te enthousiasmeren 

en mee te nemen. 

 

Afsluiting 

Frans sluit de avond af met een eindgesprek met Joop. Hij vraagt of het nu afgelopen is voor de 

werkgroep?  

Nee, de werkgroep wil de vinger aan de pols houden om te zien of de uitvoering goed verloopt. 

Joop spreekt zijn teleurstelling uit over het feit dat er zo weinig ondernemers aanwezig zijn, 

ondanks de extra inspanningen.  

Frans stelt dat werkgroep lang gewerkt heeft en vraagt hoe Joop hierop terug kijkt.  

De werkgroep is nu één jaar bezig en mag trots zijn op het product wat we afgeleverd hebben. 

Maar ze is pas echt tevreden als er een besluit van de gemeenteraad ligt, en als de verschillende 

maatregelen worden uitgewerkt.  

Joop is ook trots op de begeleidingsgroep die zich zo ingespannen heeft. Het is een bijzonder jaar 

waarin veel gebeurt in Renkum, bijv. 70 jaar Airborne. ‘Renkum leeft’ pakt uit met een groot 

evenement. Laten we het zo houden in het dorp! 

 


