
 

De 70e jubileumeditie Airborne Wandeltocht 2016 wordt met dank mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning vanuit het 
bedrijfsleven, overheden, particuliere initiatieven en honderden vrijwilligers. Zie hiervoor onze website. 
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Fractievoorzitters College 
Gemeenteraad Gemeente Renkum 
Postbus 9100 
6860 HA Oosterbeek 

 
 
Oosterbeek, 4 mei 2016 
 
Geacht college, 
 
Het bestuur van de Politie Sportvereniging ‘Renkum’ (PSVR) heeft onlangs kennis genomen van de 

conceptnota van 19 april 2016 van de Cultuurvisie 2016-2019 van de gemeente Renkum en hebben 

met interesse de inhoud bestudeerd. In deze nota komen wij een aantal stellingen tegen die wij niet 

helemaal kunnen plaatsen en willen met deze brief u daarvan in kennis stellen. 

Ten eerste de vraag: Onder welke portefeuille hoort de Airborne Wandeltocht thuis? Sport? Cultuur? 

Recreatie? Had het de ‘Hartenstein Wandeltocht’ geheten, dan wellicht onder ‘sport’; omdat er 

‘Airborne’ in staat bij ‘cultuur’; omdat het veel bezoekers trekt bij ‘recreatie’?   

Omdat de nota uitgebreid ingaat op het fenomeen ‘Airborne’ èn omdat de PSVR in de contacten met 

uw organisatie primair te maken heeft met de beleidsmedewerker Kunst en Cultuur en niet met de 

beleidsmedewerker Sport of Recreatie, zal het wel onder cultuur vallen. Het verbaast ons dan ook 

dat de PSVR niet wordt uitgenodigd bij de voorbereidingsbesprekingen voor deze nota. Daarbij 

vernemen wij ook nog eens via omwegen over het bestaan van deze nota. 

Na bestudering verbaast het ons in zeer hoge mate dat de (naam) Airborne Wandeltocht als 

evenement nergens in het stuk voorkomt. Met geen woord wordt gerefereerd aan het grootste 

event in de gemeente, welke niet alleen een belangrijke bijdrage levert aan het culturele Airborne 

gedachtengoed in deze (en omliggende) gemeente(n). Maar ook een belangrijke maatschappelijke 

ondersteuning biedt aan verenigingen, kunstinstellingen, jeugdeducatie, etc.. 

De nota verwijst naar de 100.000 bezoekers die het Airborne Museum in een jaar genereert. Met 

geen woord wordt gesproken over de 60.000 bezoekers die de Airborne Wandeltocht op één dag 

naar binnen haalt. Hoogst merkwaardig.  

Het feit dat de Airborne Wandeltocht het door de gemeente gesubsidieerde Art Borne jaarlijks een 

gratis platform biedt, komt ook niet in de nota voor. Vreemd! 

Het ontbreken van welke verwijzing dan ook naar de Airborne Wandeltocht in deze conceptnota, 

bevestigt ons nogmaals in het vermoeden dat de interesse voor het evenement, dat deze groene 

gemeente daadwerkelijk ieder jaar weer op de kaart zet, voor de gemeente(raad) kennelijk van 

steeds minder waarde is. Dat komt mede tot uiting in een tweetal feiten: 

a. De PSVR is al vier (!!) jaar bezig om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de 

gemeente Renkum; 

 



 

 
Opgericht 23 september 1945 ∙ Lid van de Stichting Airborne Herdenkingen en Koninklijke Wandel Bond Nederland 

ING Bank: NL11 INGB 0001 207569 ∙ Rabobank: NL24 RABO 0355 047 462 ∙ BTW no. NL8157.03.661B01 ∙ KVK no. 40119134 

 

b. Behoudens de noodzakelijke overleggen in het kader van het verstrekken van de 

noodzakelijke vergunning, bestaat er bij de gemeente geen enkele behoefte aan een overleg 

over bijvoorbeeld ‘hoe gaan we de 70e jubileumeditie 2016 samen tot een groot succes 

maken!’ 

 

Het maakt ook duidelijk dat de kennis over de organisatie kennelijk onvoldoende bekend is, dan wel 

waarschijnlijk als voldoende bekend geacht wordt. 

Het voert in deze brief te ver om dieper in te gaan op de huidige relatie tussen de gemeente en de 

organisatie en ontwikkelingen van de Airborne Wandeltocht. Wij zijn zeer gaarne bereid om in het 

college een presentatie te geven over (de inrichting van) onze organisatie, de recentelijke 

ontwikkelingen en over de wijze waarop de gemeente daar momenteel mee omgaat. Wij zijn er van 

overtuigd dat het delen van deze kennis, het college een beter inzicht zal geven over de waarden van 

het evenement voor de gemeente. 

Los daarvan zien wij graag aanpassingen in de conceptnota Cultuurvisie 2016-2019, waaruit niet 

alleen blijkt welke waarde de Airborne Wandeltocht heeft voor deze gemeente, met daaraan welke 

ambities hiervoor worden gesteld. 

Inde commissievergadering van woensdag 11 mei a.s. zullen wij een mondelinge toelichting geven op 
het vorenstaande.  
 
Graag vernemen wij van u op welke moment het ’t college schikt om u genoemde presentatie te 
kunnen geven. Wij willen daarbij niet volstaan met een verwijzing naar een ambtenaar of 
beleidsmedewerker om het daar maar mee af te handelen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Politie Sportvereniging ‘Renkum’ 
 
 
 
 
Wilma Luckel 
Voorzitter/marsleider 
 
 
 
 
 
 
 

 


