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6 mei 2022 

Buurtwandeling—buurt 3 
Buurt 3 bestaat uit: Christiaan De Wetstraat, Cronjeweg, De La Reijweg, De Smidse, 

Joubertweg, Mariaweg, Marja, Materman-Plantsoen, Paul Krugerstraat (2 t/m 48 en 3 t/

m 43), Stationsweg (2 t/m 34 en 1 t/m 31), Steijnweg, Utrechtseweg (163 t/m 181). 

Valkenburglaan (1, 3 en 35). 

Na twee jaar pauze vanwege Corona, kon er voor het eerst weer 
een buurt bezocht worden. Vanwege een leuk initiatief, een 
verbouwde brandweerkazerne en enkele andere opvallende zaken 
is gekozen om te starten in buurt 3. 

Ter voorbereiding lopen we door de buurt en ontmoeten spontaan 
bewoners die enthousiast reageren. Waarom we dit doen? Om 
elkaar te spreken, om bewoners met elkaar in contact te brengen 
en naar elkaar te luisteren wat er allemaal speelt in de buurt. En 
een prachtig excuus natuurlijk om door ons mooie dorp te 
wandelen en te kijken hoe we deze fijne leefomgeving kunnen 
behouden en waar mogelijk verbeteren. 

We maken een eenvoudige, zwart/wit uitnodiging en verspreiden 
die huis aan huis. 

 M.m.v. 

• Marianne Nieuwland  

• Gemeente Renkum: 

Florus Smit 

• Vrijwillige brandweer: 

Mark van Zwan en 

collega’s 

• Organisatie 

Dorpsplatform:  

Sjoerdtje Poutsma  

Hans Jonker 
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Een groep van zo’n 25 personen verzamelt zich rond 19.00 uur op de 
hoek van de Paul Krugerstraat en de Mariaweg.  

Na een welkomstwoord en een korte uitleg wat de bedoeling is, neemt 
Marianne Nieuwland het woord en vertelt enthousiast over ‘t Kruger-
hofje. Een initiatief van een aantal omwonenden om in samenwerking 
met de gemeente een plantsoen om te toveren tot een speel– en pluk-
tuin. De gemeente draagt bij in de kosten en neemt het groot onder-
houd voor haar rekening, bewoners ontwerpen, leggen grotendeels 
aan en nemen het reguliere onderhoud voor hun rekening. Mooi dat 
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Onderweg vertellen bewoners leuke weetjes over de buurt, noteert 
Florus Smit gebreken aan stoep, weg en groen dat hij met z’n team 
zal aanpakken, zien we de brandweer oefenen rond een al jaren leeg-
staand pand en discussiëren we over bouwplannen en een vervallen 
plantsoen.   
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Aangekomen bij de brandweerkazerne, worden we opgewacht door de 
postcommandant Mark van de Zwan en collega’s. De brandweerwagen 
wordt naar buiten gereden en we krijgen uitleg over werkwijze, com-
municatie, het materieel, etc. etc. Zeer informatief en indrukwekkend 
wat deze mensen bij brand, maar zeker ook bij verkeersongelukken 
voor ons betekenen. 

Hier  eindigt de wandeling. Dorpsgenoten ontmoet en een lijstje met 
acties :-) 

 

Zo staan we ook stil bij het kruispunt Utrechtse weg, Stationsweg, Pie-
tersbergseweg. Volgens een meelopende moeder een onoverzichte-
lijk kruispunt, waarbij meerdere verkeersstromen tegelijkertijd rijden 
en je met je kinderen regelmatig midden op het kruispunt moet 
wachten voor je verder kunt. Riskant. Niet iets voor de buitendienst 
van Renkum om even te herstellen, wel  iets om nader te onder-
zoeken om te kijken of en zo ja hoe dit veranderd kan worden.  


