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Gera Gerritsen

Van: Gera Gerritsen namens griffie

Verzonden: dinsdag 30 mei 2017 14:16

Aan: Annemieke Nijeboer (annemieknijeboer@gmail.com); Bouke Verhaagen 

(bouke.verhaagen@verhaagen-architecten.nl); Carel van de Rest; Chretien Mali; 

Constant Sciarone (constant@gbrenkum.nl); jthageman@hotmail.com; Kees Van 

Dongen (k.i.vandongen@gmail.com); koos@bosmann.org; Marlies de Groot; 

Norbert Mergen (norbert@mergenmetz.nl); rvanoosterwijk@ziggo.nl; Sybren 

Miedema; Theo Modderkolk (Theo.modderkolk@hellessem.nl); Vries 

(info@kressin.nl); Agnes Schaap; Audrey Veltman; Candy Zeijlstra; Erik Heinrich; 

Hermine van den Berg-van Zijl; Ingrid Homan; Jasper Verstand; Jeroen Steverink; 

Majo Maas; Wendy Ruwhof; Bram Harmsen; Burger,

 Raymond den (rjbdenburger@kpnmail.nl); charlottegroenlinks@gmail.com; Coen 

van Dijk; d66renkum.bondt@gmail.com; d66renkum.bouwman@gmail.com; Ed 

Alofsen; Eveline Vink (evelinevink@hotmail.com); Frank Huizinga; Danielle Gerritsen; 

gijs.beekhuizen@gmail.com; hanneke.mijnhart@xs4all.nl; Henk Boon; Jan Wessels 

(j.wessels@barneveld.nl); John Bartels; Karin Braam-Maters (karin.braam@planet.nl); 

Karin Braam-Maters (karinbraam@cdarenkum.nl); Marjolijn Mansvelt Beck-Houpt 

(mmansveltbeck@gmail.com); Peter Kraak (kraakd66renkum@hotmail.com); Pieter 

van Lent (pietervanlent@cdarenkum.nl); Tiemens, Henk (h.j.tiemens@wxs.nl); 

tomerkens@kpnplanet.nl; ton.deboer@freeler.nl; Wouter Hoge

CC: Renate Muller; Gera Gerritsen; Marte Smits-Jansen; Joyce Le Comte; Juul Cornips; 

Ludo Mooi; Jojanneke van der Molen

Onderwerp: Masterplan centrum Doorwerth - tekening behorende bij raadsvoorstel

Bijlagen: 20170530 boscampus_tijdelijke situatie.pdf

Urgentie: Hoog

Beste raads-, commissie- en collegeleden,  

 

De fractie van de VVD heeft tijdens de vergadering van de raadscommissie verzocht om een tekening toe te sturen 

van het masterplan waarin de wijzigingen uit het raadsvoorstel ten opzichte van het voorstel van de kerngroep, 

verwerkt zijn.  

Dat betekent: 

- Handhaving gymzaal 

- Inpassing van 15 appartementen van KBH op zijn locatie 

- Verbouwing van winkelcentrum vooralsnog niet opnemen. 

- Idem t.a.v. locatie pizzeria 

- Idem t.a.v. locatie bospaviljoen 

- Handhaven huidige parkeerterrein bij winkelcentrum. 

 

Verder blijft tekening gelijk conform voorstel van kerngroep. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de tekening die als 

bijlage meegestuurd wordt.  

 

De bovenstaande aanpassingen vragen nog wel om een nadere uitwerking (zoals hiervoor formulering van 

raadsbesluit 5). 

Voor de locatie van het LOC en appartementencomplex KBH wordt op dit moment al een nadere uitwerking  van de 

stedenbouwkundige situatie voorbereid (i.s.m. LOS). Dit gebeurt in het zgn vierpartijenoverleg.  

Die vier partijen zijn: KBH, de scholen, de kerngroep en gemeente. Er heeft al tweemaal een overleg plaats 

gevonden met deze vier partijen. Deze overleggen zijn naar ieders tevredenheid verlopen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Ludo Mooi 
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Projectmanager,  Team ROM (Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu) 

Werkdagen: dinsdag en woensdag   

Gemeente Renkum 

Telefoon (026) 33 48 111, mobiel 06 1950 2575.  

Postbus 9100 

6860 HA Oosterbeek 

Bezoekadres Generaal Urquhartlaan 4, Oosterbeek 

Internetadres www.renkum.nl 

www.facebook.com/gemeenterenkum 

www.twitter.com/Gem_Renkum 

Denk aan het milieu, print alleen als het noodzakelijk is. 

De informatie in dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 

Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding is niet toegestaan, behalve met voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de gemeente Renkum. Is deze informatie niet voor u bestemd? Meld dit dan aan de afzender en 

verwijder het bericht uit uw bestanden. 

 

 


