Na een discussie werd uiteindelijk de motie door de hele raad
ondersteund en deelde wethouder Heinrich (cultuur) mee de motie
nu wel te zullen gaan uitvoeren. Zie voorts het audiovisueel verslag
op de website van de gemeente Renkum.

Onderwerp Motie: een klein gedeelte van de fundering van het voormalig
klooster uit 1405 zichtbaar te houden voor de bevolking.
De raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op 25 februari 2015
overwegende dat:









bij het herstel van de werkzaamheden m.b.t. riolering in de Dorpsstraat te
Renkum een deel van de fundering van het voormalige klooster uit 1405
naast het weggedeelte voor gemotoriseerd verkeer werd blootgelegd,
archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden en men de fundamenten in
relatie heeft gebracht met het betreffende gebouw,
het blijvend zichtbaar maken van de fundering van dit ooit belangrijke
Gelderse klooster een rol kan spelen in het kader van historisch bewustzijn,
recreatie en toerisme,
burgers positief reageren op voornoemde gedachte en de mislukte kans
tijdens de aanleg van de N225 in de vorige eeuw nu wel omgezet kan
worden in een positief besluit,
in de raadsbrief van 3 februari jl. inzake funderingsresten Renkums klooster
opgemerkt wordt het de raad vrijstaat een standpunt te formuleren,
er ideeën leven variërend van het aanbrengen van een glasplaat van circa
twee meter tot het uitzagen van een fragment om dat vervolgens
bovengronds in de directe omgeving te plaatsen, een en ander met een
informatiebord,
Team Beheer Openbare Ruimte en de afdeling Erfgoed & Toerisme van de
gemeente Renkum het over mogelijkheden gehad hebben en de aannemer
voor het gereedmaken van de nieuw aan te leggen parkeerplaats op korte
termijn zou moeten weten of hij met bedoeld voornemen rekening moet
houden,

verzoekt het College om
een klein gedeelte van de fundering van het voormalig klooster uit 1405
zichtbaar te houden voor de bevolking
en gaat over tot de orde van de dag.
John Bartels
Bijlage 1 ter kennisgeving

Bijlage 1
Van de website van de Gelderlander
Poleled bv
Datum geplaatst
20 januari 2015, 11:14
Moderatie
Leuk?(3)Rapporteer!Reageer
Een glasplaat is een super idee, mits het onderhouden wordt. Wij kunnen wel
meedenken over het uitlichten van het object.

(Onbeantwoorde vraag van de PRD)
Het uitblijven van de beantwoording van de gestelde vragen inzake de
fundamenten van het oude Renkumse klooster uit 1405 en verzoek om
blijvende zichtbaarheid van een gedeelte van het fundament.
Renkum, 18 januari 2015
Aan het College van B&W van Renkum,
Citaat
.................................. 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[PDF] www.westlandseglashandel.nl of kijk eens bij
[PDF] 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?............................................
Einde citaat

