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Geacht college, 
 
De Wmo-adviesraad van de gemeente Renkum heeft op 26 januari jl. kennis genomen van het Masterplan 

centrum Doorwerth tijdens de presentatie van het plan. 

Allereest zijn we blij dat het plan gedragen en tot stand is gekomen door een grote groep van burgers en direct 

belanghebbenden van Doorwerth. Draagvlak voor verandering vanuit de burger is een belangrijk goed bij de 

ontwikkeling van een centrumplan voor Doorwerth. 

De Wmo-adviesraad heeft begrepen dat de gemeente het plan nu verder in overweging en uitwerking neemt. De 

Wmo-adviesraad maakt graag gebruik van de mogelijkheid om nog enige reacties te plaatsen bij het masterplan, 

want zoals op pagina 9, “het plan is niet in beton gegoten.” 

De Wmo-adviesraad maakt in dit stadium van het plan twee opmerkingen en verzoekt de gemeente deze mee te 

nemen in het vervolggesprek tussen de gemeente en de makers van het plan. 

De eerste opmerking betreft de verwachtingen die het plan bij burgers wekken.  

Hoe realistisch is voor het gemeentebestuur van Renkum de uitvoering van dit plan c.q. delen van dit plan? 

Voor het centrum van Doorwerth is de realisatie ervan zeer ingrijpend. O.a. verdwijnen bestaande gebouwen, 

worden sommige gebouwen ingrijpend gewijzigd en worden op andere plaatsen nieuwe bestemmingen 

gecreëerd. Volgens de Wmo-adviesraad is het daarom belangrijk om te weten of de huidige eigenaren van 

bestaande panden en gronden mee willen werken aan de realisatie van dit masterplan. 

 

De tweede opmerking betreft de algemene toegankelijkheid. 

Op pagina 13 staat de ambitie beschreven. Deze is zeer herkenbaar en lijkt impliciet te zeggen dat het centrum 

voor iedereen, jong en oud, mobiel of minder mobiel, toegankelijk moet zijn.  

De Wmo-adviesraad stelt voor deze eis van algemene toegankelijkheid als harde eis op te nemen in de ambitie, 

zodat verdere uitvoeringplannen hieraan getoetst kunnen worden. In het plan komen namelijk regelmatig 

uitwerkingsopties voor die de toegankelijkheid beïnvloeden. Denk aan keuze van materialen, de aanwezigheid 

van een openbaar toegankelijk toilet, voldoende bankjes om te zitten, veilige verkeerssituaties, etc. 

Zo worden op pagina 38 de mogelijkheden van het bos beschreven. Het kan volgens de Wmo-adviesraad ook 

goed mogelijk zijn bospaden voor iedereen toegankelijk te maken. Hier ligt een uitdaging. 
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Ook op pagina 47 waarin gesproken wordt over parkeergelegenheden voor gehandicapten bij het winkelcentrum 

verdient het aanbeveling om te kijken naar parkeervoorzieningen voor gehandicapten bij de woningbouw, 

gezondheidscentrum en winkels. 

Het voorbeeld op pagina  51 waarin gedacht wordt aan lichtspots in de vloer kan juist voor mensen die slecht ter 

been zijn zeer hinderlijk zijn. 

Ook bij de uitvoering en realisatie van het plan is het van belang dat tijdens de verbouwing de werkzaamheden 

gewoon door kunnen gaan en de toegankelijkheid te garanderen.  

De Wmo-adviesraad onderschrijft verder het belang van groen in het plan. Naast de natuurlijke uitstraling heeft 

groen ook de functie om de omgeving af te koelen bij grote warmte in de zomer. Gebruik van waterpartijen wordt 

dan ook, samen met groen, voorgesteld. 

Op pagina 15 en in hoofdstuk 5 stelt de werkgroep de gemeente voor een dag te beleggen waarin veel mensen 

input kunnen leveren en stakeholders van de gemeente bij de uitvoering van het plan te betrekken. De Wmo-

adviesraad zou graag betrokken worden bij de verdere uitwerking van de plannen. 

Met vriendelijke groet, 
 
de Wmo-adviesraad van de GEMEENTE RENKUM  
 
 
 
 
     
F.H. Makkinga    E.J. Bolt 
Voorzitter    Secretaris 


