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Er wordt werk gemaakt van het centrum van Renkum!

Als werkgroep, bestaande uit Guus Ambrosius, Chris Jongboer en Jan Wessels, zijn

wij de uitdaging aangegaan om samen met de gemeente te komen tot een visie op het centrum van 

Renkum. Wij willen alle geïnteresseerden door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte houden van 

alle ontwikkelingen. Wij streven er naar om deze nieuwsbrief één keer per maand te laten verschijnen.

CENTRUMPLAN

De afgelopen periode is er hard gewerkt om 

het technisch ontwerp van het Europaplein en 

de Dorpsstraat gereed te krijgen. Inmiddels is 

aan vijf aannemers gevraagd een offerte af 

te geven. Half februari beslist de gemeente 

welke aannemer de werkzaamheden zal gaan 

uitvoeren. De werkzaamheden zullen naar 

alle waarschijnlijkheid vanaf 2 maart starten. 

Harde deadline is dat de werkzaamheden

net voor Koningsdag klaar zullen zijn. 

Aanpassingen Europaplein

Het plein zal als eerste worden aangepakt. 

Hier wordt nieuwe bestrating gelegd en 

de ondergrond wordt geprepareerd voor 

de graszoden. Ook worden de borders 

aangelegd, banken en verlichting geplaatst. 

De parkeerplaatsen worden ook opnieuw 

ingericht. Er komen ook 10 parkeerplaatsen 

bij.   Ander punt is dat in de raadsvergadering 

van 17 december jl. is besloten dat

de bibliotheek in het centrum blijft. 

Bloembakken in Dorpsstraat

In de Dorpsstraat zullen bloembakken worden 

geplaatst. De gemeente zorgt in overleg met 

de ondernemer voor aanplanting van de 

bloembak. Tot nu toe hebben tien winkeliers 

laten weten dat zij een bloembak willen 

adopteren. De afspraak met de gemeente is 

dat alleen bloembakken worden geplaatst, 

daar waar de ondernemer bereid is deze te 

onderhouden. Zoals het er nu uit ziet, worden

er dan tien bloembakken geplaatst. 

Dit terwijl er 25 bloembakken beschikbaar zijn. 

Het zou fijn zijn als er meer ondernemers zijn 

die een bloembak willen adopteren. Heb je 

interesse? Stuur dan een e-mail naar Ludo Mooi 

van de gemeente Renkum, l.mooi@renkum.nl

Fietsers in Dorpsstraat
Om fietsers duidelijk te maken dat zij als 
gast welkom zijn in de Dorpsstraat, zullen 
in de goot enkele tegels worden gelegd. 
Dit zijn tegels met een fiets erop. Voor het 
toestaan van fietsers in de Dorpsstraat is 

een verkeersbesluit van de gemeente nodig. 

BIJEENKOMST BEGELEIDINGSGROEP

Vorige week dinsdag 13 januari kwam de 

begeleidingsgroep weer bij elkaar. Hieronder 

volgt een samenvatting van de besproken punten.

Waterpartij Europaplein
De architect Theo Reesink presenteerde 
een ontwerp voor een waterpartij op het 
Europaplein. Het waterrijke verleden van 
Renkum en de watermolen waren voor 
Theo Reesink een inspiratiebron voor het 



 Globaal ziet de planning er als volgt uit:

 Wanneer     Wat

 Week 6     Gemeente maakt keuze aannemer

 Week 10     Start werkzaamheden Europaplein en Dorpsstraat

 Week 17     Afronden werkzaamheden

ontwerp. De begeleidingsgroep reageerde 

positief. Het voorgestelde ontwerp zal 

in de uitvoering worden meegenomen. 

Verzoek Oranjevereniging

Vlak voor de kerstdagen heeft de 

Oranjevereniging gesproken met wethouder 

Jasper Verstand. De Oranjevereniging wilde 

graag dat het ontwerp van het Europaplein 

op enkele punten zou worden aangepast. Een 

van de knelpunten die zij ervoeren was dat er 

niet genoeg ruimte voor de muziekvereniging 

op de bestrating zou zijn. Naar aanleiding 

van dit gesprek is het ontwerp van de 

bestrating rondom het bevrijdingsmonument 

enigszins aangepast (zie tekening).

enkele enthousiaste mensen voor aangemeld. 

De ‘tuingroep’ kan nog wel meer handjes 

gebruiken. Wie wil zich hierbij aansluiten? Geeft 

u dan op via europapleinrenkum@gmail.com.

De tuingroep overlegt binnenkort met de 

architect over hoe het beplantingsplan eruit 

komt te zien. Als je je aanmeldt kun je hierover

meedenken en je wensen kenbaar maken.

Speeltoestel Europaplein

Op het Europaplein komt een nieuw 

speeltoestel. Het oude toestel wordt 

dus vervangen. De gemeente maakt een 

voorselectie voor drie mogelijk toestellen. De 

kinderen uit de buurt kunnen hun voorkeur

doorgeven aan de hand van een enquête. 

PLANNING

De aanbestedingsprocedure is nu gaande. In 

week 6 maakt de gemeente een keuze welke 

aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren. 

De aannemer zal dan op korte termijn 

met een gedetailleerde planning van de 

werkzaamheden komen. De opdracht aan de 

aannemer is om de werkzaamheden in de weken 

10 t/m 17 uit te voeren. De werkzaamheden 

moeten voor Koningsdag worden afgerond. 

Tijdens de werkzaamheden zal de 

Europalaan twee weken worden afgesloten. 

In de periode dat de aannemer bezig is zal ook 

de markt worden verplaatst. De gemeente is 

hierover al in overleg met de marktkooplieden. 

Omwonenden ontvangen van de gemeente 

nog een brief met meer informatie. Onderhoud borders Europaplein

Voor het onderhoud van de borders rondom 

het monument op het Europaplein hebben zich 


