Voorzitter, geachte raadsleden.
Mijn naam is Ton Marijnissen en ik spreek namens de kerngroep Centrumplan Doorwerth.
U staat voor een uniek moment! U gaat als vertegenwoordigers van de bevolking in de gemeente Renkum in
deze vergadering uw oordeel geven over een door uw college geformuleerd standpunt óver, en een vervolguitwerking óp het Masterplan Centrum Doorwerth.
Waarom is dit een uniek moment? Omdat een dergelijk plan door de bevolking en door andere betrokkenen is
gemaakt, en niet zoals gebruikelijk door de overheid.
Omdat het zo'n uniek project is, zijn alle rollen, taken en verantwoordelijkheden van het bestuur van deze
gemeente, van u als raad en van de bewoners anders en niet allemaal even helder en strak geformuleerd
geweest. Maar toch heeft u het vertrouwen gegeven aan de burgers om aan de gang te gaan. In drie
commissievergaderingen, twee rondetafelgesprekken en tal van individuele fractievergaderingen bent u
bijgepraat, u heeft tussentijds uw mening geventileerd, u heeft uiteindelijk uw medewerking gegeven voor dit
burgerinitiatief.
Vanavond is het niet alleen een uniek moment, maar het moet ook gezien worden als een tussenstap. Want u
oordeelt vanavond over een standpunt over het gehele Masterplan en over een voorstel van een deel van de
uitwerking er van. Als kerngroep begrijpen wij de afwijkingen die voorgesteld worden maar hebben daarover
niet namens de bewoners een akkoord kunnen uitspreken. Waar wij ons zorgen over blijven maken, is dat de
uitwerking van het voorstel gaat stokken of zal ophouden. Wij staan achter deze eerste stap, maar zien het pas
als een succes, wanneer het grootste deel van het plan wordt gerealiseerd.
De kerngroep heeft daar vertrouwen is. Dat vertrouwen komt voort mede uit het vervolg-overleg dat nu al,
vooruitlopend op de uitkomst van deze raadsvergadering gestart is met vier partijen: Kuijpers Bouw Heteren, de
beide scholen, de gemeente en de kerngroep o.l.v. de stedenbouwkundige LOSstadomland. Binnen dit overleg
wordt breed de noodzaak gevoeld een vijfde partij aan dit overleg toe te voegen. De partij die "welzijn en
ontmoeten" gaat vertegenwoordigen.
"Welzijn en ontmoeten", want daar is het uiteindelijk allemaal om gedaan. Dit initiatief is niet genomen om
stenen te stapelen, om blik te reguleren of groen te sparen. Dit initiatief is genomen om Doorwerth een hart te
geven, een hart waar het goed is om elkaar te ontmoeten, oud en jong (lees het artikel over het
Jongerenplatform), vreemd of bekend, werkend of niet. In dat hart wil Doorwerth de verbinding vinden tussen
haar bewoners, ondernemers en bezoekers. Daar is het allemaal om gedaan en ik vraag u dan ook om dat in uw
overweging en oordeel sterk mee te laten wegen.
Ik dank u voor uw aandacht.

