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Van de fractie …
De afbeelding hierboven is een fragment van een schilderij
van Xeno Munninghoff dat in het gemeentehuis hangt. Het is
Heelsum in de sneeuw met links op de achtergrond het
kerkje. In het gemeentehuis vond op 22 december de laatste
raadsvergadering van 2021 plaats. In deze nieuwsbrief
komen we terug op onderwerpen die daarbij op de agenda
stonden.
Het jaar 2021 was voor ieder van ons een bijzonder jaar. Om
vele redenen, maar ook omdat het in meer of mindere mate
continu in het teken stond van de Coronapandemie. Zo zitten
we op dit moment weer in een lockdown en moeten we de
feestdagen en Oud & Nieuw nogmaals anders vieren dan we
willen. We hopen als fractie dat dit in 2022 niet meer nodig
zal zijn …
Voor nu wensen we iedereen veel geluk en gezondheid in
2022 toe. In het nieuwe jaar zullen we er als fractie weer
helemaal voor gaan. Hopelijk met de steun en goedkeuring
van onze leden zoals we die afgelopen jaar ook hebben
mogen ontvangen.
De fractie van D66 Renkum

Agenda

Waar is de fractie van D66 Renkum?
Dinsdag 4 januari
Fractievergadering
Maandag 10 januari (10.00 uur)
Fractievergadering
Dinsdag 11 januari
Raadscommissie
Woensdag 12 januari
Raadscommissie
Dinsdag 18 januari
Raadscommissie
Donderdag 20 januari
Aftrap campagne
Dinsdag 25 januari
Fractievergadering
Woensdag 26 januari
Raadsvergadering
Informatie over de raadsvergaderingen,
raadscommissies en raadsontmoetingen vindt u
via raad.renkum.nl.
De fractie vergadert altijd om 20.00 uur op het
gemeentehuis tenzij anders vermeld staat.
Overige informatie vindt u via renkum.d66.nl.
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Ruimtelijke Ordening

Pieter Reijenga MAVO / Project Talsmalaan
Wethouder Sandmann heeft in de korte tijd dat hij wethouder is in onze gemeente grote en goede stappen
gezet in het al 20 jaar (!) durende dossier van de Pieter Reijenga MAVO, oftewel het project Talsmalaan in
Oosterbeek. U weet wellicht dat al jarenlang de Initiatiefgroep ‘Vier Landgoederen op de Helling’,
bestaande uit de Stichting ‘Ruimte Denken’, Stichting ‘Dorpsplatform Oosterbeek’ en Vereniging ‘Vrienden
Park Hartenstein’, samen met vertegenwoordigers van de gemeente bezig is geweest met het ontwikkelen
van plannen en ideeën over de vraag wat te doen met deze locatie. Ook verdient de inzet van ons D66-lid
Frans Welsch veel waardering. De inzet van al deze partijen samen heeft recent geleid tot een planvoorstel
van de initiatiefgroep: 'Hartenstein hersteld en vernieuwd’. Dit plan is gepresenteerd in de
raadsontmoeting op 1 december jl. waarna de wethouder de raad een consultatiedocument met
uitgangspunten voor het project heeft voorgelegd tijdens de raadscommissie op 8 december. Hierop werd
unaniem enthousiast gereageerd. Dat betekent dat de gemeente nu kan overgaan tot het opstellen van
een Plan van Eisen, waarbij de initiatiefgroep naar verwachting adviseur blijft. Na goedkeuring van dat Plan
van eisen door de gemeenteraad kan het project in de markt worden gezet via een openbare procedure,
zodat iedere partij kan meedingen naar deze opdracht.
Wilt u meer weten over de ontwikkelingen aan de Talsmalaan, neem dan contact op met Peter Kraak.
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Mens en samenleving
Bomen en nieuw leven

In november 2020 diende D66 samen met GroenLinks en
VVD de motie ‘Bomen en nieuw leven in’. De door Daniëlle
Bondt opgezette motie droeg het college op jaarlijks bij een
bosperceel waar herplant en/of verjonging van een groot
aantal bomen plaatsvindt een bordje te plaatsen met een
tekst dat die aanplant als een symbool voor nieuw leven
moet worden beschouwd en is opgedragen aan de kinderen
die in het betreffende kalenderjaar in de gemeente Renkum
zijn geboren.
Op 14 december mocht Danielle als initiatiefnemer het
eerste bordje plaatsen in de Bilderbergbossen. Op dat bordje
staat de volgende tekst: ////
Dit perceel met grove dennenbomen
ter ere van de 207 kinderen die in 2020
in deze gemeente ter wereld zijn gekomen
boom en kind hebben best veel gemeen
zo zijn alle twee uit een zaadje ontstaan
groeien de jaren hen volwassen en sterk
om standvastig door seizoenen te gaan
ontkiemd of geboren beiden zijn puur
een geschenk aan het leven
van Moeder Natuur
Gedicht: Mieke Mintjes

Contact met fractie D66 Renkum
Daniëlle Bondt
Fedor Cuppen
Peter Kraak
Hanneke Mijnhart
renkum.d66.nl

d66renkum.bondt@gmail.com
fedord66@cuppost.nl
kraakd66renkum@hotmail.com
hanneke.mijnhart@xs4all.nl
DemocratenRenkum

@D66Renkum

Lokale heffingen
Hondenbelasting

De raad heeft bij ingestemd met de
voorgestelde tarieven voor de belastingen en
heffingen in 2022. Daarbij is er met name in
de raad van 22 december veel gesproken over
de hondenbelasting. Tijdens de
raadsvergadering werd er een motie over de
hondenbelasting ingediend.
D66 Renkum staat ervoor open om de
hondenbelasting en de manier waarop deze is
opgebouwd voor een tweede en derde hond
goed tegen het licht te houden. De trend is,
ook landelijk, om de hondenbelasting (in
gedeelten) af te schaffen. Om nu met een
motie te komen die het college de opdracht
geeft om een voorstel hierover te doen, welke
pas besproken kan worden zodra er een
nieuwe raad gekozen is, vindt D66 niet de
goede weg. De raad, dat wil zeggen de in
maart nieuwgekozen gemeenteraad, gaat
over het geld in de gemeente. Zij moet kiezen
wat er niet meer gedaan wordt als we het gat
van 200.000 euro dat ontstaat door het niet
meer heffen van de hondenbelasting moeten
dichten. Het is niet onze stijl om hier nu goede
sier mee te maken maar daarbij verder geen
keuzes te maken over wat je als gemeente
vervolgens niet meer doet of niet aan te
geven welke belastingen je gaat verhogen. We
denken dat de nieuwe gemeenteraadsleden
volgend jaar zelf prima in staat zijn om een
goed voorstel te doen over de
hondenbelasting in Renkum.
Vanuit de fractie, Hanneke Mijnhart
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Energie

Waterkracht
D66 Renkum heeft aan het college schriftelijke vragen
gesteld over de stand van zaken van de mogelijke
ontwikkeling van een waterkrachtcentrale bij de stuw Driel.
D66 is al ruim zes jaar bezig om dit onderwerp op de politieke agenda te houden, waarbij met name de
Stichting ‘Hevea Initiatief’ de grote trekker is achter dit project. De antwoorden van het college op de
vragen geven volgens D66 niet direct een beeld dat er hard aan wordt getrokken als gesteld wordt dat “er
op middellange termijn “wordt bezien wat verder gedaan kan worden. D66 heeft dit onderwerp inmiddels
op de agenda van de raadscommissie voor februari 2022 laten zetten met het doel het college tot een wat
snellere en actievere aanpak te bewegen.
Waarom pleit D66 Renkum nu zo voor de ontwikkeling van een waterkrachtcentrale? Raad en college
hebben eerder breed afgesproken om te komen tot een klimaatneutraal Renkum in 2040. Een belangrijk
kader daarbij is de Regionale Energie Strategie (RES) waarbinnen met name de opwekking van elektriciteit
door middel van windmolens en zonnevelden wordt geregeld. Maar daarnaast is het natuurlijk voor onze
gemeente bijzonder dat wij liggen langs een grote rivier waar dagelijks vele kubieke meters water
doorheen stromen. Gebruik de kracht van water voor het opwekken van elektriciteit! Ook dat helpt om tot
een klimaatneutraal Renkum in 2040 te komen.
De mogelijkheden van een waterkrachtcentrale bij de stuw bij Driel zijn al jarenlang onderwerp van studie.
Met name in het Gelders Energieakkoord, dat als uitgangspunt heeft te komen tot een klimaatneutraal
Gelderland in 2050, is al aangegeven dat bepaalde Gelderse plaatsen langs de Rijn en de IJssel geschikte
plaatsen zij voor de ontwikkeling van waterkrachtcentrales.
Het college van B&W van Renkum heeft vervolgens opdracht gegeven tot een vervolgstudie. Uit de
resultaten van die studie met de titel ‘Opwekking Duurzame Energie met Waterturbines bij het
stuwcomplex Driel’ blijkt ook dat het ontwikkelen van een waterkrachtcentrale stuw Driel tot een kansrijk
project gerekend kan worden. Als fractie blijven we dan ook aandacht vragen voor dit onderwerp. Als u er
meer over wilt weten over dan kunt contact opnemen met Peter Kraak.
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Kunst, cultuur en erfgoed
Visie Renkum

Voor de raadscommissie van 14 december en vervolgens de gemeenteraad
van 22 december was de Kunst, cultuur- & erfgoedvisie Renkum
geagendeerd. Zowel in de raadscommissie als in de gemeenteraad was het
brede standpunt dat dit document nog niet compleet was. Raadsleden
maar ook organisaties vanuit de kunst-, cultuur- en erfgoedsector hadden
nog veel vragen over en commentaar op de visie. Het document is daarom
van de agenda gehaald en niet besproken in de raad. Het is nu aan de
nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college om in 2022 een nieuwe visie
vast te stellen.
Vanuit de fractie, Peter Kraak

Openbare ruimte

Hemelwaterverordening
In de vergadering van de gemeenteraad van 22 december 2021 is de
Verordening Hemel- en grondwater gemeente Renkum 2021
vastgesteld.
Elke gemeente heeft een zorgplicht voor de afvoer van huishoudelijk
afval- en hemelwater en ingevolge de Wet Milieubeheer moet een
en ander wordt vastgelegd in een gemeentelijk rioleringsplan.
Gemeente Renkum heeft hiertoe het Beheerplan Water en Riolering
vastgesteld. In het Beheerplan wordt nader ingegaan op het omgaan
met hemelwater. Renkum zet in op het zichtbaar en aan de
oppervlakte verwerken van overtollig regenwater. De gemeente
heeft de ambitie om voor wat betreft afvoer van het hemelwater zo
snel als mogelijk afgekoppeld te worden van lozing op het riool. Met
de verordening kunnen door het college van B&W gebieden worden
aangewezen waar het afkoppelen van het hemelwater op het riool
verplicht is. Renkum heeft inmiddels een afkoppelcoach die u kan
helpen met het zoeken van oplossingen voor uw huis en tuin.
Wilt u meer weten over de ontwikkelingen aan de Talsmalaan, neem
dan contact op met Peter Kraak.
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Mens en samenleving

Nota ‘Doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid 2021-2025’
Er zijn in het recente verleden vanuit een financiële focus veel regelingen voor minima versoberd of
verdwenen. Er ontstaat daardoor steeds meer zorg over een groeiende groep inwoners die last heeft van
financiële stress. Deze financiële stress zorgt voor toenemende kansenongelijkheid en een verdere splitsing
in onze samenleving: zij die wel hebben en kunnen tegenover zij die niet hebben of kunnen. Dat we in onze
gemeente moeten constateren dat er nog veel huishoudens en meer specifiek gezinnen met kinderen zijn
die de eindjes niet of nauwelijks aan elkaar kunnen knopen is triest. Uit de Nota ‘Doorontwikkeling integraal
en activerend minimabeleid 2021-2025’ komt een beeld naar voren dat de gemeente Renkum zich hier
gelukkig bewust van is, er al veel aan doet en dat de neuzen bij alle partijen dezelfde welwillende kant op
staan. Dat is fijn.
Wel sprak D66 in de raadscommissie van 7 december en tijdens de raadvergadering van 22 december haar
zorg uit over het feit dat de gemeente onvoldoende inwoners bereikt die de minimaregelingen het meest
nodig hebben. Vooral de groep werkenden met een laag inkomen maakt niet altijd gebruik maakt van de
minimaregelingen. De Gelrepas moet dan wat D66 betreft bijvoorbeeld niet alleen beschikbaar zijn voor
inwoners met een inkomen tot 120%. Ook moet het voor inwoners inzichtelijker zijn of zij in aanmerking
komen voor de Gelrepas door in de informatievoorziening concrete drempelbedragen te noemen. We gaven
tijdens de vergaderingen ook aan dat we graag zouden zien dat de (deels) vrije besteding van Gelrepas ook
in Renkum wordt ingevoerd net als in andere gemeenten al gebeurt.
D66 blijft van mening dat er continue gewerkt moet worden aan het voorkomen en terugdringen van
armoede in het algemeen en dat er maatwerk moet komen voor wat betreft inwoners die te maken krijgen
met een armoedeval. Hoewel we wat vragen hadden over het dictum steunden we dan ook zeker de motie
‘Voorkomen van armoedeval voor stellen met kinderen’. Ten slotte geldt in dit kader dat we de motie ‘Plan
van aanpak bestrijding menstruatiearmoede’ als fractie mee in hebben gediend.
Vanuit de fractie, Fedor Cuppen en Danielle Bondt
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Verkeer en vervoer

Spooronderdoorgang Wolfheze
Dat de spooronderdoorgang in Wolfheze er snel komt vindt D66 van groot belang; voor de gemeente in
het algemeen en voor het dorp Wolfheze in het bijzonder. Niet alleen in het kader van bereikbaarheid en
veiligheid, maar ook qua milieuaspecten. Want het scheelt of auto’s door een tunnel kunnen doorrijden of
iedere 10 minuten voor een spoorboom uitlaatstoffen uitstoten. Ook trillingen en geluidshinder zullen
verminderen door minder gebruik van het aantal wissels en de verandering van drie naar twee sporen.
Wat D66 betreft ziet het ontwerp voor de onderdoorgang er veelbelovend uit. De raad moet nog akkoord
gaan met de kosten van de voorbereiding; er is sprake van drie miljoen euro aan kosten voor Renkum. Dit
lijkt een zeer redelijk bedrag als je de bijdragen van de andere partijen bekijkt op een totaal van 31 miljoen
euro aan kosten. Maar als je zeer slecht bij kas zit is elk miljoen te veel en is het financiële aspect voor
onze gemeente daarmee een belangrijk aspect voor het wel/niet groen licht geven voor het project.
Ook participatie is belangrijk bij het hele project. In een digitale bijeenkomst op 15 december met de
inwoners van Wolfheze werd benadrukt dat bij het participatietraject alle inwoners geïnformeerd en
betrokken moeten blijven. Iedere inwoner is even belangrijk, niet alleen omwonenden of
belangenverenigingen.
Tijdens de behandeling in de raad op 22 december heeft Daniëlle Bondt daarom namens D66 vragen
gesteld over de financiële adviseurs bij zowel de stuurgroep als de ambtelijke projectgroep en over
mogelijke overschrijdingen en wie daar dan voor op draait. Zeker omdat de Provincie alleen een vast
bedrag betaald.
Ook wilde D66 een soort van zekerheidsstelling dat niet alleen de bouw van een onderdoorgang goed
plaatsvindt maar dat ook de sporen en perrons worden aangepakt. Het gaat om de garantie dat NS niet
over vijf jaar beslist dat stoppen in Wolfheze niet meer rendabel is en station Wolfheze opheft. We
hebben daarom een VVD-motie met een door ons bijgesteld dictum mee ingediend. Ook was er een
amendement over de plusmaatregelen en de besparingsmiddelen. D66 stemde tegen dat amendement
omdat het tot vertraging van het hele project zou kunnen leiden.
Als alles volgens planning gaat verlopen kan in 2023 worden gestart met het verleggen van kabels en
leidingen en start de bouw van de onderdoorgang in 2024. De opening van de tunnel is dan eind 2025.
Wilt u meer weten over, neem dan contact op met Daniëlle Bondt.

Vooruitkijken

Waar is de fractie aankomende tijd mee bezig?
o
o
o
o
o

Leerdeel Doorwerth;
Beeldkwaliteitsplan Nico Bovenweg;
Tarieven lokale heffingen 2022;
Kaderstelling Dunoveste;
Omgevingsvisie Renkum 2040.

De huidige raadsfractie van D66 Renkum, v.l.n.r. Peter Kraak,
Hanneke Mijnhart, Daniëlle Bondt en Fedor Cuppen

