
"Het is gezien in Doorwerth en niet 
onopgemerkt gebleven"

Doorwerth 2 december 2020

Vandaag sta ik hier weer, de voorzitter van de Stichting Platform Doorwerth, nu vanwege het agenda 

punt  de herziening van het Centrumplan Doorwerth en de geadviseerde besluiten.

Ik heb een aantal punten, die ik graag vanuit het dorp Doorwerth zou willen toelichten.

a. Allereerst: Hartelijk dank voor de financiële feiten, wethouder Marinka Mulder. 

Er is nu eindelijk inzicht hoeveel het voorwerk van de opstelling van de plannen vanaf 2017 

gekost heeft. Daarover was de vorige bijeenkomst geen duidelijkheid over. 

Eerlijk gezegd, schrok ik van het totale bedrag, want voor ons in Doorwerth er ligt nog steeds 

een vlekkenplan op tafel. Concrete bouwplannen zijn er nog steeds niet? 

b. Wie is het aanspreekpunt in het dorp wat betreft het Centrumplan Doorwerth?

Met de Stichting Platform Doorwerth (Dorpsplatform Doorwerth), heeft de gemeente Renkum 

twee convenanten gesloten voor het ontwikkelen van een Centrumplan Doorwerth. 

De Kerngroep, is al die jaren tot 31 december 2020 als werkgroep o.l.v. Ton Marijnissen steeds 

het aanspreekpunt is geweest voor de portefeuille houdende wethouder. 

Met het tot stand komen van het Masterplan in 2017 had de kerngroep haar taak volbracht en 

daarmee ook een grote verantwoordelijkheid op haar schouders genomen en aanvaard 

Doorwerth een Centrum te bezorgen. Aan dit traject hebben zij vele vrije uren aan besteed. 

Er volgde nog een tweede convenant van twee jaar, waarbij de Kerngroep de bewaking van de 

uitvoering van het Masterplan als opdracht kreeg, opnieuw o.l.v. Ton Marijnissen.

Helaas laat de communicatie van deze Kerngroep met de inwoners nogal wat te wensen over. 

Zo lijkt het voor veel dorpsgenoten, nog steeds zo dat plannen uit de hoge hoed komen. De 

Poort dicht; de Poort gesloopt; wel scholen gebouwd; geen geld voor een ontmoetingscentrum; 

Nu ook de beëindiging van het beheer van de Poort door de Stichting Poort van Doorwerth; een 

werkbedrijf wordt gestart.  Ook voor u, raadsleden was het toch ook zo langzamerhand 

onduidelijk, wie er eigenlijk recht van spreken had, namens Doorwerth?

Kortom deze werkgroep, laat steken vallen, door niet in begrijpbare taal met de inwoners te 

communiceren. Hierin zou toch door u verbetering geëist kunnen worden?

c. Geld uit het Sociale domein naar rood.

Gezien het feit dat er veel waarde wordt gehecht aan de sociale cohesie, er is sprake van het 

waardevolle sociale kapitaal in Doorwerth, verbaast het mij toch, dat u wordt voorgesteld om de 

projectontwikkelaar KBH schadeloos te stellen, en € 200,000.—Euro uit het budget uit het 

sociale domein van Wethouder Rolink te gebruiken. 

Ik vraag mij af, of u dit moet willen, gezien het feit dat steeds meer inwoners gebruik maken van 

voorzieningen in het sociaal domein. En bij alle gemeentes zijn er tekorten. Is dit in Renkum dan 

niet het geval? 



d. Het Masterplan dat u heeft goedgekeurd, blijkt voor u toch ook een merkwaardige 

luchtspiegeling te zijn achteraf, zo lees ik in de stukken. Er zitten meer haken en ogen aan, dan in 

eerste instantie bleek. Het lijkt mij onverstandig het principe van de kostenneutraliteit los te 

laten. Het geeft veel te weinig grip op de uitgaven. En het zijn wel onze belastingcenten, die u tot 

nu toe met ruime hand in Doorwerth al heeft uitgegeven zonder dat de burger daar iets van 

terug gezien heeft. Wij moeten ze uiteindelijk wel ophoesten.

Hetzelfde gevoel van leven in een droom hebben wij in het Doorwerth, toen ik gisteravond een 

overzicht kreeg van de Kerngroep en de Stuurgroep Masterplan Doorwerth, die zich laat 

ondersteunen en adviseren, of die hen werk uit handen neemt door drie werkgroepen en een 

Nieuwe Stichting Centrum Doorwerth.

e. Op deze laatste Stichting Centrum Doorwerth, opgericht in juni 2020 wil ik u toch even attent 

maken. Door de oprichting van deze Stichting, slechts als rechtspersoon dienend, voor het 

beheer van de aangevraagde gelden, zoals zij in haar taakomschrijving zegt. 

Hiermee is dus de laatste dunne draad van de Kerngroep met het Dorpsplatform definitief 

doorgeknipt van de zijde van de Kerngroep. Invloed van derden is hiermee niet meer mogelijk. 

Je hoort erbij of je hoort er niet bij. 

Helaas luistert de gemeente bij overleg over Doorwerth alleen naar deze groep inwoners.  Feit is 

dat het bestuur van het Platform Doorwerth, de afgelopen jaren nooit uitgenodigd is, noch 

betrokken bij enige integraal overleg van het Masterplan. Dit vind ik als voorzitter een zeer 

kwalijke ontwikkeling, waartegen ik verscheidene keren heb geprotesteerd, maar ik vond geen 

gehoor.

Verantwoording van de provinciale subsidie.

f. Tot slot: de laatste provinciale subsidiedoor het Platform Doorwerth aangevraagd bij de 

Provincie Gelderland voor de Kerngroep Masterplan Doorwerth als budget voor de bewaking en 

uitvoering van het Masterplan, daarvan zijn de verslagen over de jaren 2018 en 2019 nog steeds 

niet openbaar beschikbaar. Destijds is overeengekomen is met de aanvrager, ik dus, dat de 

gemeente de subsidie van € 35.000.—zou beheren. 

Tot op heden heeft de stichting Platform Doorwerth nog een financiële afrekening gezien. 

Desgevraagd  nagevraagd bij dhr. Marijnissen of deze nog te verwachten zou zijn, leek het hem 

voldoende slechts bij de Provincie Gelderland verantwoording af te leggen. Hierbij gaat hij 

geheel voorbij aan onze juridische verhouding van de afgelopen jaren.

Door al dit gedoe in Doorwerth, waarbij vrijwel niemand nog enig idee heeft waar zijn mening 

gehoord zou kunnen worden, lijkt de functie van Dorpsplatform ook aan een grondige evaluatie toe.  

Is een Dorpsplatform nog wel een werkvorm voor deze tijd. Daarom heb ik met veel plezier tijd 

gestoken in de Facebook pagina van het Dorpsplatform als een communicatiemiddel voor 

Doorwerth. Leest u ook al mee?

 Was getekend,

 Ineke Masselink



 Voorzitter Stichting Platform Doorwerth.


