11 juli 2019
Memo van Het Groene Spoor Oosterbeek (HGSO)
Aan de fracties van de gemeenteraad van Renkum

Geachte fractieleden,
De leden van het burgerinitiatief HGSO willen uw aandacht vragen voor het volgende.
In januari 2018 zijn wij gestart met een burgerinitiatief om te komen tot de realisatie van een
ecologische woonwijk in de gemeente Renkum.
Aanleiding voor dit initiatief was de beoogde aankoop van het Moviera terrein door de gemeente.
Het leek ons een gouden kans om op een terrein waarover de gemeente de regie kan voeren een
toekomstbestendige wijk te vestigen.
Wij beoogden 1/3 deel van het terrein voor onze wijk van ca. 30 woningen.
Na een drietal gesprekken met Jasper Verstand en Hendrik Jan van Dijk in 2018 en twee maal met Jan
Sips van Toplevel bleek dat de wethouder voor ons geen plek zag op het Movieraterrein.
In december 2018 werd ons dit definitief te verstaan gegeven. De wethouder wilde in zee met één
partij. Wij zouden daar uit de toon vallen. De wethouder zag voor ons wel een plek op de Hes. In alle
drie de gesprekken heeft Jasper Verstand geopperd dat wij beter op de Hes zouden passen gezien de
diversiteit aan woonvormen en de kleinschalige bedrijvigheid.
Op onze vraag of de gemeente dan iets voor ons zou kunnen betekenen, omdat zij immers geen
eigenaar van de grond op de Hes is, werd door de wethouder gezegd, dat de gemeente de
bestemmingsplannen vaststelt en dus wel degelijk invloed heeft. Ook werd als positieve factor
genoemd dat Jasper Verstand zitting heeft in de stuurgroep en Hendrik Jan van Dijk in de
projectgroep van de Hes.
In de raadsvergadering van 27 februari 2019, is er een motie ingediend door Groen Links en PRD,
waarin werd gevraagd om steun van de wethouder voor ons initiatief. Motivatie was, dat een
burgerinitiatief als dat van HGSO steun nodig heeft vanuit de gemeente om te kunnen slagen. De
motie is weliswaar aangehouden en na een nadrukkelijke vraag van GL aan de wethouder heeft
Jasper Verstand toegezegd zijn invloed te zullen aanwenden bij Amvest.
Helaas bleek op de laatste infoavond van Amvest in april j.l. op de Brink, dat de ontwerper niet de
opdracht kreeg om een ecologisch project in zijn plan op te nemen.
Inmiddels heeft HGSO een honderdtal sympathisanten en volgers. We zijn nog niet aan het werven
maar elke week komen er nieuwe aanmeldingen binnen, hetgeen getuigt van een grote behoefte aan
een dergelijke woonwijk.
Wij hebben inmiddels met bijna alle fracties gesproken en waren blij met de positiviteit en
enthousiaste reacties voor ons plan en met de vele nuttige tips, die we kregen.
Vooropgesteld willen we duidelijk maken dat we niet vragen om geld of ambtelijke ondersteuning!
Wel hebben wij enkele vragen aan u als fracties.
1. Aandacht en vermelding van ons initiatief/gedachtengoed in de Nota Wonen
2. Bewaken dat de toezeggingen, die gedaan zijn door de wethouder, ook in daden worden
omgezet, m.a.w. wilt u uw invloed hiervoor aanwenden.
3. Wij willen graag partij zijn voor Amvest in de vorm van een CPO. Dit is een Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap. Op deze manier kunnen wij subsidie vragen voor
trajectbegeleiding bij de Provincie en zelf de regie voeren over de realisatie van ons project.

www.gelderland.nl/Collectief-particulier-opdrachtgeverschap-CPO
Alleen dan kan gegarandeerd worden dat ons project uitgevoerd wordt op de manier, die ons
voor ogen staat en met behoud van onze pijlers.
Tot slot nog het volgende.
Een citaat uit dagblad Trouw van transitiehoogleraar Rotmans uit Rotterdam: “De overgang naar
een duurzamer samenleving kan niet zonder de burger. De beweging van onderop is een essentieel
onderdeel van de transitie! “
De gemeente Overbetuwe, onderdeel van dezelfde subregio als Renkum heeft in maart groen licht
gegeven aan een ecologisch project als het onze. Het zou verheugend zijn als in onze gemeente
Renkum vanuit dezelfde toekomstgerichte visie een ecologische wijk kan worden gerealiseerd.
Wij danken u voor uw aandacht en mogelijk voor uw steun.
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