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0. Vooraf:  
De provincie Gelderland heeft voor de jaren 2018 en 2019 een subsidie toegezegd van € 30.000,- om 
de werkzaamheden te financieren van de Kerngroep Centrumplan Doorwerth. De voorwaarden van 
deze subsidie staan aangegeven in een overeenkomst tussen de provincie, de gemeente en de 
Kerngroep. Eén van de voorwaarden is dat er van tijd tot een tijd een evaluatie opgesteld wordt. 
Hieronder volgt een eerste evaluatie over het jaar 2018. 
 

1. Subsidie provincie Gelderland 
Door een intensieve voorbereiding van enkele leden van de Kerngroep is een subsidieaanvraag bij de 
provincie gedaan welke in eerste instantie is afgewezen, maar uiteindelijk is de vraag uit een andere 
voorziening  gehonoreerd.  
 

2. Kerngroepvergaderingen (regulier, eens per twee weken) 
De reguliere bijeenkomsten van de kerngroep vinden eens per twee weken plaats, veelal in de Poort 
van Doorwerth. Tijdens deze bijeenkomsten (2 ½ uur) worden de (voortgang van) taken van de 
Kerngroep besproken en nieuwe afspraken gemaakt. Van alle Kerngroep-vergaderingen zijn 
verslagen gemaakt. Soms worden er gasten uitgenodigd. De vergaderingen hebben plaatsgevonden 
op 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 11/4, 25/4, 9/5, 23/5, 6/6, 20/6, 4/7, 29/8, 12/9, 26/9, 24/10, 7/11, 
21/11, 4/12, 19/12. 
 

3. Stuurgroep (regulier, in principe eens per maand) 
Om de inhoud van de Samenwerkingsverklaring (zie punt 14) te waarborgen vindt er eens per maand 
een Stuurgroepvergadering plaats waarin de kerngroep is vertegenwoordigd door twee leden en de 
gemeente vertegenwoordigd is door de projectleider en de wethouder. De Stuurgroepvergadering 
wordt voorgezeten door een onafhankelijke partij, de KNHM. De vergaderingen zijn gehouden op 
12/1, 23/2, 6/4, 15/6, 31/8, 5/10. Van alle stuurgroep-vergaderingen zijn verslagen gemaakt. 
 

4. 4 (5-) partijenoverleg 
Ter bevordering van de communicatie is al in 2017 het 4 partijenoverleg in het leven geroepen. Het 
overleg dient om met de belanghebbende partijen nieuwe ideeën te ontwikkelen, zonder daar al 
direct consequenties aan te verbinden. Deelnemers zijn de gemeente, de kerngroep, 
KuijpersBouwHeteren, de basisscholen. In 2018 is daar een vijfde partij aan toegevoegd; het bestuur 
van het LOC i.o. Het partijenoverleg kent een ongedwongen sfeer en is bijeen geweest op 21/2, 3/4, 
29/5, 28/8, 5/10. De gemeente zit deze vergadering voor en hanteert een informele vrije agenda. 
 

5. Besturenoverleg met gemeente en scholen 
In het Masterplan zijn twee basisscholen opgenomen. De gemeente overlegt regelmatig met de 
besturen en directies van de scholen, in aanwezigheid van de kerngroep. Dit heeft ertoe geleid dat 
beide scholen onder één dak zullen worden gehuisvest en dat integratie met elkaar en met het 
ontmoetingsdeel wordt nagestreefd. Tevens is in deze vergadering afgesproken dat de integratie van 
de gymzaal of behoud van de bestaande gymzaal heroverwogen zal worden. Later in het jaar heeft 
het college van B&W haar voorkeur voor de geïntegreerde gymzaal uitgesproken. 
 

6. Benen-op-tafel-overleg (BOT) 
Tussen de gemeente, de Kerngroep, de KNHM en KuijpersBouwHeteren is afgesproken om van tijd 
tot tijd in een ongedwongen sfeer met elkaar te overleggen. Doel van het overleg is het vertrouwen 
in elkaar vergroten en om zo tot mooie resultaten te komen. Het BOT heeft plaatsgevonden op 14/6. 
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7. Informeren Raadsleden 
Voor een correcte informatie naar de raadsleden wordt halfjaarlijks een informatieochtend 
georganiseerd door de Kerngroep. Vrijwel alle partijen zijn dan vertegenwoordigd. De 
informatieochtenden zijn gehouden op 26/5 en op 27/10, tot grote tevredenheid van de aanwezigen. 
 

8. Overleg met B&W gemeente Renkum 
Naast de reguliere overleggen met de verschillende wethouders vindt af en toe overleg plaats tussen 
het voltallige college en de Kerngroep. Daarin worden overkoepelende onderwerpen besproken. Het 
overleg heeft plaatsgevonden op 6/11.  
 

9. PR/website 
Voor een goede communicatie met de burgers zijn hedendaagse middelen onafwendbaar. In het 
begin van 2018 is het onderwerp PR/website een vast agendaonderwerp. Aan het einde van 2018 
zijn de eerste ontwerpen voor een website ter discussie gekomen. De website zal begin 2019 de lucht 
in gaan. 
Van tijd tot tijd zijn artikelen geschreven en in de plaatselijke kranten geplaatst om alle bewoners van 
Doorwerth en Heveadorp te informeren en te vragen naar hun standpunt. De Kerngroep heeft haar 
activiteiten kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website SterkRenkum. 
 

10. Bewonersavonden 
De bewoners van Doorwerth en Heveadorp moeten voortdurend geïnformeerd worden. Een van de 
middelen hiertoe is het houden van bewonersavonden. Hiervoor heeft in 2018 de gemeente Renkum 
het voortouw genomen, de kerngroep ondersteunt de gemeente hierbij. De bewonersavonden in 
2018 zijn gehouden op 28/3, 20/9, 30/10, 5/11 en 27/11. De vier laatste bijeenkomsten zijn zowel in 
de middag als in de avond gehouden, om hiermee zoveel mogelijk burgers te kunnen bereiken. (Zie 
foto 1). 
 

 
Foto 1; Bewonersavond 

 
11. Samenwerking met Spectrum 

Al in 2017 is contact gezocht met Spectrum (prov. Gelderland) om ondersteuning te vragen bij een 
aantal activiteiten die zouden moeten leiden tot een sterke sociale cohesie binnen Doorwerth en 
Heveadorp. Deze samenwerking is in 2018 voortgezet en heeft ertoe geleid dat de belangen van 
Buurthuis de Poort en van het toekomstige LOC weer bespreekbaar zijn. 
 

12. Evaluatie en voortgang samenwerking met KNHM, Effectenarena 
In februari heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Vz kerngroep en directeur KNHM. Dit gesprek 
diende als evaluatie en om te komen tot een voortgang van de samenwerking. In dat gesprek is 
tevens afgesproken dat de Kerngroep en het LOC i.o. zullen deelnemen aan een Effectenarena, 
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georganiseerd door de KNHM. Deze effectenarena, waarmee kansen en bedreigingen boven tafel 
komen, is  gehouden op 19/6. 
 

13. Inzet externe adviseurs 
De Kerngroep bestaat uit burgers die met elkaar veel kennis bezitten. Maar niet alle kennis die nodig 
is om alle ontwikkelingen te kunnen volgen of er mee in te stemmen. Zo is er binnen de Kerngroep 
weinig kennis aanwezig over Bouweconomie. Daarvoor is een extern adviseur van Arcadis ingehuurd. 
 

14. Samenwerkingsverklaring 
Ter bevordering van de samenwerking tussen de gemeente Renkum, de Kerngroep en het 
Dorpsplatform is voor de komende jaren een Samenwerkingsverklaring door partijen ondertekend, 
waarin o.a. staat vermeld dat de gemeente de subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland over 
2018 en 2019 zal ondersteunen. 
 

15. Opzetten bestuur LOC i.o. 
Na een succesvolle excursie naar America (L) en Uden eind 2017 is door de kerngroep in januari 2018 
het bestuur i.o. bijeengeroepen om de start te maken met het LOC i.o. Het initiatief is overgenomen 
door het bestuur LOC i.o. Sindsdien werkt het bestuur LOC zelfstandig. In de vergaderingen van de 
kerngroep en van het LOC worden beide groeperingen vertegenwoordigd. 
 

16. POP-UPplein 
Tijdens een bewonersavond is door de wethouder toegezegd om middelen vrij te maken voor een 
tijdelijk plein, het POP-UPplein.  Het ontwerp en de eerste uitvoeringen zijn door de kerngroep, LOC 
i.o. en burgers in samenwerking met de gemeente opgepakt en de resultaten worden zichtbaar. De 
opening van het POP-UPplein vindt plaats op 16 februari 2019. (zie foto 2) 
 

 

Foto 2; het POP-UPplein in wording 
 

17. Externe voordrachten, lezingen 
Op verzoek van de KNHM is een presentatie gegeven over het burgerinitiatief in 
Doorwerth/Heveadorp. Vrijwilligers van de KNHM hebben dit voorbeeld als studiecase gebruikt. 
Deze presentatie vond plaats op 13/4 in het Akoesticum in Ede. 
 

18. Excursie MFC Doelum, Renkum 
In Renkum is eind 2017 een nieuw Multi Cultureel Centrum geopend, genaamd Doelum. Op 24 
februari is een excursie georganiseerd. Daarin is gesproken met bestuur en beheer van het MFC en is 
een rondleiding gehouden. Deze excursie is samen met LOC i.o. gehouden. 
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19. Nominatie beste burgerinitiatief D’66. 
De kerngroep is uitgenodigd door de plaatselijke D66 om een korte voordracht te houden over haar 
werkzaamheden omtrent het Centrumplan Doorwerth, in het teken van een nominatie. De 
voordracht heeft plaatsgevonden op 10/2.  
 

20. Thema-avonden Kerngroep 
Onder het motto: “Onze Sociale ambitie voor Doorwerth” is in gezelschap van burgemeester Agnes 
Schaap een thema-avond gehouden op 29/8. Met stenen stapelen ontstaat er nog geen sociale 
cohesie binnen Doorwerth en Heveadorp. We moeten onze aandacht gaan verleggen naar dit 
onderwerp. Van de thema-avond is een verslag gemaakt. 

 
21. Bezoek gedeputeerde aan Doorwerth 

De gedeputeerde van de Provincie, mevrouw Bea Schouten, heeft haar interesse getoond in de 
ontwikkelingen in Doorwerth. Op 22/6 heeft zij een bezoek gebracht. De Kerngroep heeft in overleg 
met de gemeente en LOC i.o. voordrachten en een excursie verzorgd. De gedeputeerde wil graag op 
de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen. (zie foto 3) 

 

Foto 3; Gedeputeerde Bea Schouten op bezoek in Doorwerth 
 

22. Vergadering bestuur KNHM 
Op verzoek van de directie van de KNHM is het bestuur van de KNHM (onder voorzitterschap van 
mevr. Annemarie Jorritsma) op 28 september te gast geweest in Doorwerth. Na de gebruikelijke 
bestuursvergadering heeft de Kerngroep een presentatie en een rondleiding gegeven door het 
projectgebied. 
 

23. Declaraties 
Gezien de subsidie van de provincie en van de gemeente hebben we afspraken gemaakt over de 
manier van declareren. Alle declaraties worden gezien door minimaal twee personen alvorens ze 
worden ingediend bij de gemeente Renkum die ze al of niet doorstuurt naar de provincie. Eén 
kerngroeplid is bereid gevonden om de administratie bij te houden. 
 

24. Democratische Vernieuwing 
Op uitnodiging van Spectrum heeft de voltallige kerngroep deelgenomen aan een bijeenkomst 
“Democratische Vernieuwing” in Zutphen op 10 oktober. Over en weer zijn ervaringen uitgewisseld 
met andere burgerinitiatieven. (zie foto 4) 
 

https://www.gelderlander.nl/renkum/bouw-nieuw-dorpshart-van-doorwerth-vraagt-om-lange-adem~abc59cbd/126209442/
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Foto 4; “Democratische Vernieuwing”, Zutphen 
 

25. Versterking Kerngroep 
Herhaalde malen zijn pogingen gedaan om de Kerngroep te versterken met nieuwe leden. Ondanks 
toezeggingen en herhaalde pogingen heeft dat helaas nog niet tot het gewenste resultaat geleid. 
 

26. Vooruitzicht 
Het komend jaar zal een verbreding plaatsvinden van de rol en taken van de kerngroep omdat de 
uitvoering van een aantal deelprojecten gestalte krijgt.  Aandacht gaat vooral uit naar het vormgeven 
van een “Sociaal plan”, waardoor de cohesie zal worden vergroot. Daarnaast naar de pilot 
“Dorpsgericht Werken”.  
 
 


