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O    Nieuwsbrief april 2021  

 

1. Ontwikkelingen kerngroep  

2. Wethouder en planoloog 

3. Locaties 

4. Eric ten Hagen, procesbegeleider 

5. Carlijn Holtrop, coachen besluitvorming 

6. Gang van zaken en hoe verder 
 
 

Niets is onmogelijk. Het is een roerige tijd voor moeder aarde. 

Ieder individu kan zijn steentje bijdragen om de situatie te 

verbeteren. Vele individuen samen kunnen zelfs een vuist maken, 

ook al lijken het vooralsnog druppels op een gloeiende plaat. 

Ons initiatief, Het Groene Spoor, is ook zo’n druppel die het goede 

voor onze aarde voorheeft. Wij hopen dat er veel van dit soort 

druppels zullen regenen op onze aardbol, ons ruimteschip. 

 

1.Ontwikkelingen kerngroep 
In de vorige nieuwsbrief gaven we aan te zoeken naar een persoon met 

financiële kennis, om de kerngroep te versterken. Dat is gelukt, via de 

vragenlijsten, die de meeste belangstellenden hebben ingevuld. 

Anita Platenburg weet het nodige van financiën en, na een 

kennismakingsgesprek, was het duidelijk dat zij kon aanschuiven bij de 

kerngroep. Anita was ook bereid penningmeester van de vereniging te worden 

en daarmee is het bestuur compleet zodat we binnenkort naar de notaris 

kunnen gaan om de vereniging officieel op te richten. 

De kerngroep telt nu zes personen en zal in de toekomst zeker nog uitgebreid 

worden, maar dat doen we stap voor stap. 

 

2. Nieuwe wethouder en planoloog 
Op 22 februari jl. hadden we via zoom een kennismaking met de nieuwe 

wethouder Wonen, Mark Sandmann en de planoloog, Jan Rutjes. Wij bleken de 

eerste inwoners van Renkum te zijn, die hij ontmoette. 
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Hij was zeer geïnteresseerd en enthousiast over onze plannen. Wij hadden de 

gelegenheid om uitgebreid te vertellen hoe het is gekomen en hoe we verder 

willen met Het Groene Spoor. 

De wethouder stelde voor, dat wij een exploitatiebegroting zouden maken en 

schetsontwerpen van de ecowijk. Hij bood aan met behulp van deze stukken, 

samen met de planoloog, binnen de gemeente te gaan kijken welke 

mogelijkheden er voor ons zijn. 

 

Inmiddels had Evelijn Tielen, een belangstellende van ons project, aangeboden 

tekeningen te willen maken van onze ecowijk. Evelijn heeft gestudeerd in 

Wageningen en weet hoe landbouwgrond om te zetten is in wonen en natuur. 

We hebben twee leuke en interessante zoomsessies met haar gehad, waarbij 

wij haar input gaven over hoe wij ons de wijk voorstellen. We laten hier twee 

schetsen zien, compleet met helofytenfilter, vijver, moeras en moestuin. 

  
https://kleinmaarevelijn.green (= link van Evelijn) 

 

De exploitatiebegroting en tien schetsen hebben wij op 14 april aangeboden 

aan Jan Rutjes, de planoloog. Binnenkort hebben wij een gesprek met 

wethouder Mark Sandmann hierover. In de volgende nieuwsbrief lezen jullie 

het vervolg. 

 

3.Locaties 

We zijn en blijven druk bezig met het zoeken naar een geschikte locatie. 

We kunnen hier en nu nog niet concreet worden, maar zodra er meer nieuws is 

maken we dat bekend. 

Hier laten we het even bij. 

 

https://kleinmaarevelijn.green/
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4.Eric ten Hagen, procesbegeleider 
Omdat het ontwikkelen van een project als het onze, enorm veel kennis vraagt 

en overzicht is het noodzakelijk dat wij begeleiding krijgen van een 

procesbegeleider. Die hebben wij gevonden in de persoon van Eric ten Hagen. 

Eric komt uit de technische hoek, maar bouwen is zijn ding. In 1999 is hij 

begonnen met het begeleiden van ecoprojecten. Hij wisselt kantoorwerk graag 

af met (letterlijk) bouwen. 

Hij heeft de nodige ecoprojecten afgerond, bijvoorbeeld in Lent Eikpunt, Eos en 

Derde Fase Zutphen. Hij heeft twee speerpunten: gemeenschapsvorming en 

fysiek bouwen. 

Het kennismakingsgesprek was over en weer positief en daaruit volgde dat we 

graag met elkaar in zee willen gaan. Zodra wij een locatie gevonden hebben 

kunnen wij subsidie aanvragen bij de provincie en kan Eric voor ons aan de slag. 
 

5.Besluitvorming 
In de dingen die komen gaan, moeten wij besluiten nemen, als vereniging en 

ook de leden van de vereniging. Er zijn meerdere manieren om besluiten te 

nemen, ik noem er een paar: meerderheidsbesluitvorming, sociocratisch, deep 

democracy, gedragen besluitvorming en consensus. 

Wij hebben nog geen beslissing genomen over de besluitvormingsmethode. 

Hisko en Wim hebben wel al een cursus gevolgd bij de Vertelacademie in Lent 

over dit onderwerp. Maar om op een gedegen wijze om te kunnen gaan met 

besluitvorming en welke we gaan kiezen, krijgen we een cursus van Carlijn 

Holtrop, ook een belangstellende van HGSO. Wij hebben haar gevraagd de 

kerngroep te coachen over dit onderwerp en dat gaat zij doen op 24 april 

aanstaande. Blij dat Carlijn bereid is ons op weg te helpen. 

 

6. Gang van zaken en hoe verder 
Wij merken dat veel mensen interesse hebben en enthousiast worden van onze 

plannen. De ingevulde vragenlijsten geven daarbij een mooi inzicht in wie we 

voor ons hebben. Hoe nu verder: Zoals eerder gezegd zijn wij momenteel erg 

druk met kijken en zoeken naar locaties en wat ons betreft gaat het lukken om 

een locatie te vinden. Zodra er een perceel is waarop wij onze plannen kunnen 

verwezenlijken, gaan we bijeenkomsten houden met groepen 

belangstellenden, die hebben aangegeven ook daadwerkelijk in de wijk te 

willen wonen. Bij die gelegenheid krijgen jullie informatie van ons en uitgelegd 

hoe wij zaken aan gaan pakken en wat de vervolgstappen zijn. 


