
jongerenraad renkum airborne wandeltocht

Betrokken, actief en realistisch. 
Team GB in de praktijk

Dit jaar was de 70e Airborne Wandeltocht, het grootste eendaagse wandelevenement ter wereld. 
De organisatie is elk jaar in handen van Politie Sportvereniging Renkum (PSV Renkum) en die 
wilde er dit keer een bijzondere editie van maken, passend bij het jubileumjaar. 
Nadat de subsidie voor de organisatie van de Airborne Wandeltocht was stopgezet, de 
hoofdsponsor afhaakte én de financieel tegenvallende editie van vorig jaar een gat in de buffers 
had geslagen, is PSV Renkum op zoek gegaan naar hulp. En kwam daarbij GemeenteBelangen 
(GB) tegen op Twitter. Een afspraak was snel gemaakt.

Een terugblik op een aantal intensieve weken van samenwerking, waarin Team GB gaat voor het 
resultaat: extra steun voor een bijzondere 70e Airborne Wandeltocht.

Eind mei: snel schakelen en 
een eerste resultaat
Fractievoorzitter Daniëlle 
Gerritsen: “Nadat de financiële 
problemen naar buiten kwamen, 
heeft Team GB direct contact 
gelegd met voorzitter Wilma 
Luckel en Roger Beets van PSV 
Renkum. Een paar dagen later 
zaten we met elkaar om tafel 
en samen hebben we praktisch 
gekeken naar mogelijkheden 
om dit jaar de 70e editie in 
onze gemeente op een waardige 
manier te kunnen organiseren. 
En wat wij als politiek hierin 
kunnen betekenen.”
Een kans die we direct zagen 
was de provincie, waar 
GemeenteBelangen een ingang 
heeft via haar fractielid Marcel 

Bruins als Statenlid van de 
partij 50plus. Bruins: “We 
hebben kunnen regelen dat 
PSV Renkum kon inspreken bij 
een commissievergadering in 
het Provinciehuis om de zorgen 
onder de aandacht te brengen. 
Met als resultaat dat de provincie 
Gelderland én het vfonds elk 
15.000 euro wilden bijdragen 
aan deze speciale editie van de 
Airborne Wandeltocht.“ 

Begin juni: tweede resultaat en 
doorknokken
In de raadsvergadering van 1 

juni diende GemeenteBelangen 
een motie in. Hierin droeg GB 
het college op om op korte ter-
mijn met het bestuur van PSV 
Renkum om tafel te gaan om 
structurele afspraken te maken 
over samenwerking. Deze motie 
werd aangenomen met  steun 
van de gehele raad en bracht het 
overleg tussen gemeente en PSV 
Renkum weer op gang.

Een tweede motie voor een een-
malige financiële bijdrage voor 
de 70e editie kreeg in diezelfde 
raadsvergadering onvoldoende 
steun. “Het is jammer dat onze 
gemeenteraad niet mee wilde 
gaan, een gemiste kans”, zegt 
fractievoorzitter Daniëlle Gerrit-
sen. “Voor ons is dit een ontzet-

tend belangrijk onderwerp. De 
Airborne Wandeltocht is his-
torie, herdenken en wandelen 
tegelijk. Deze wandeltocht gaat 
echt door álle zes dorpen, en is 
zo belangrijk: Renkum ís Air-
borne.” 

Eind juni: derde resultaat is ook 
binnen
GemeenteBelangen had voor de 
raadsvergadering van 29 juni 
opnieuw een motie voorbereid 
om het college op te dragen fi-
nanciële steun te geven aan een 
specifiek verzoek van PSV Ren-
kum. Dit betrof de aanschaf van 
vlaggen en banieren voor alle 
zes de dorpen. Vlak voor de ver-
gadering werd duidelijk dat het 
college inderdaad een bedrag 
ter beschikking stelt, zodat deze 
motie niet meer ingediend hoef-
de te worden.

Begin juli: eerbetoon aan alle 
inwoners en vrijwilligers
Tijdens het plaatsen van 
de bekende ereboog op 
de Utrechtseweg bij het 
Airborne Museum, gaf PSV 
Renkum-voorzitter Wilma 
Luckel een interview aan 
weekblad Hoog en Laag: 
“Het jubileumteam heeft de 
afgelopen maanden hard 
gewerkt en even zag het er naar 
uit dat vanwege een tekort aan 
financiën veel geschrapt moest 
worden. Dankzij de steun van de 
Provincie en het vfonds lukt het 
toch zaken te realiseren. De steun 
en inspanningen hiervoor van de 
fractie van GemeenteBelangen 
Renkum hebben wij erg 
gewaardeerd (...).  Met dank aan 
de gemeente Renkum, zullen wij 
dit jaar ook alle dorpen voorzien 
van mooie banieren van de 
Airborne Wandeltocht, om aan 
te geven dat ze er allemaal bij 
horen. Het is daarmee tevens 
een eerbetoon aan alle inwoners 
van de gemeente en vooral alle 
vrijwilligers die ons op deze dag 
ondersteunen.”

"Renkum is 
Airborne"

"De Airborne 
Wandeltocht 

is historie, 
herdenken 

en wandelen 
tegelijk"

Reageren? 
App met Team GB!

GB Telefoon: 06-57698069
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