Betreft:
Het uitblijven van de beantwoording van de gestelde vragen inzake de fundamenten van het oude Renkumse klooster uit 1405 en verzoek om visuele
zichtbaarheid van een gedeelte van het fundament.
Renkum, 18 januari 2015
Aan het College van B&W van Renkum,
Op 17 december 2014 stelden we tijdens de raadsvergadering het volgende
aan de orde:
Tijdens grondwerkzaamheden in de Dorpsstraat te Renkum kon je onlangs de
fundamenten van het oude Renkumse klooster uit 1405 gedeeltelijk
waarnemen. Dit was om meerdere redenen bijzonder om te zien.
We constateerden voorts dat archeologisch onderzoek plaatsvond waarvan we
opnamen maakten.
 Is het College bekend met de bevindingen van dat onderzoek?
 Wat is of kan volgens u de status van een dergelijk rapport zijn?
 Heeft u aan de inhoud mogelijk wel of geen conclusies verbonden?
 Zo ja of nee, is het dan sowieso gebruikelijk om de raad daarvan op de
hoogte te stellen?
 In hoeverre is het aan de raad om over de resultaten van een onderzoek
nog iets te vinden?
Zoals bekend hebben we de vragen niet alleen op tijd ingediend, zodat een
reactie tijdens de raadsvergadering gegeven had kunnen worden, maar is via
het Reglement van Orde t.b.v. de raadsvergaderingen tevens geregeld dat het
College binnen een termijn van 30 dagen in ieder geval inhoudelijk zal reageren. Het uitblijven van een reactie stelt teleur en roept bij ons een gevoel
op, dat het College niet zoveel op heeft met dit onderwerp. Als herstelwerkzaamheden dermate ver gevorderd zijn, dat kun je in feite met de vondst
ook niets meer. Adequaat reageren en handelen was en is daarom geboden.

Hoe ga je met een van de belangrijkste middeleeuwse instellingen, die
bepalend zijn geweest voor vele elementen van het vroegere en latere erfgoed van het dorp Renkum (en omgeving) om? Zonder het klooster had
Renkum er totaal anders uitgezien. Denk daarbij aan het omleggen van de
beek, de in erfpacht gegeven 10de-eeuwse bezittingen van Elten en Paderborn
die de basisstructuur van het latere dorp bepalen, de latere landgoederen, de
ontginningen en tiendblokken etc.
Je zou bijvoorbeeld middels beglazing, al of niet met belichting, in het
weggedeelte een meter van de fundering voor het oog zichtbaar kunnen
maken. Dat gebeurt wel meer in Nederland. Zie bijvoorbeeld het beloopbare
gelaagd veiligheidsglas met een dikte van bijna 40 mm bij de Westlandse
Glashandel www.westlandseglashandel.nl of kijk eens bij Glazing Vision Europe
(www.architectenweb.nl). Natuurlijk hoort een informatiebord erbij. Dit zou in
de stijl kunnen zijn van de informatieborden bij het Renkumse beekdal.
 Is het College bereid uitvoering te geven aan bedoeld idee? Zo nee,
waarom niet?
Wij geloven, dat het realiseren van dit soort zaken niet alleen bijdragen aan het
historisch besef, maar ook een rol kunnen spelen in het kader van recreatie en
toerisme.
Namens de PRD, John Bartels
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