Renkum, 2 januari 2018
Betreft: Vragen Vliegerfestijn Renkum
Aan:

B&W gemeente Renkum

Zowel in 2014 als in 2015 hebben onze inwoners kunnen genieten van een schitterend
vliegerfestijn. Deze vonden plaats pal ten noorden van de Bennekomseweg te Renkum
in de directe omgeving van Eethuys Airborne. Op dezelfde locatie zien we jaarlijks in
het kader van de herdenking aan de luchtlandingen van 1944 heel wat militaire
voertuigen geparkeerd en diverse stands met attributen e.d.
Het betreffende stuk grond wordt gekenmerkt als recreatief uitloopgebied. Nu hebben
we begrepen, dat een derde aanvraag voor een vliegerfestijn op voornoemde locatie
geweigerd zou zijn. De initiatiefnemer werd, zo vernamen wij, verwezen naar de
rosandepolder in Oosterbeek om daar de happening te organiseren. Hij voelde niets
voor bedoeld alternatief met als gevolg dat aan een veelbelovende jaarlijkse traditie in
het dorp Renkum een eind kwam.
• Hoe zit nu de vork in de steel? Klopt het, dat een derde aanvraag m.b.t. de
locatie Renkumse Heide is afgewezen? Zo ja,
1. Waarom werd het vliegerfestijn in 2014 en 2015 wel toegestaan?
2. Hoe verhoudt zich dan de weigering van de hierboven omschreven activiteiten
inzake de Airborne luchtlandingen e.d., die wel mogen plaatsvinden?
3. Wat maakt de Renkumse Heide anders dan de Ginkelse Heide te Ede (Natura
2000-gebied) waar wel vliegerfestijnen plaatsvinden?
4. Bent u bereid een nieuwe aanvraag om een vliegerfestijn op de Renkumse Heide
positief af te handelen?
Wij zijn blij met burgerinitiatieven die bijdragen aan recreatiemogelijkheden en
daarmee tevens de sociale cohesie bevorderen. Laten we een festijn, dat de gemeente
niets kost en door inwoners ook nog eens leuk gevonden wordt omarmen. Bovendien,
stimuleert het kinderen om te gaan vliegeren en komt het de lokale horeca ten goede.
In afwachting,
Namens de PRD: John Bartels.
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