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Agenda 
Waar is de fractie van D66 Renkum? 
 
Dinsdag 9 november 

 Raadscommissie 
Woensdag 10 november 

Raadsontmoeting 
Vrijdag 13 november 

Informatiebijeenkomst SK Parenco 
Dorpsplatform Oosterbeek 

Woensdag 17 november 
Fractievergadering 

Dinsdag 23 november  
Algemene Afdelingsvergadering 

Woensdag 24 november 
Raadsvergadering 

Dinsdag 30 november 
Raadsontmoeting 

 
 
Informatie over de raadsvergaderingen, 
raadscommissies en raadsontmoetingen vindt u 
via raad.renkum.nl. 
De fractie vergadert altijd om 20.00 uur op het 
gemeentehuis. 
Overige informatie vindt u via renkum.d66.nl. 

Van de fractie … 
 
De reacties op onze eerste nieuwsbrief zijn positief. We 
krijgen terug dat de nieuwsbrief informatief is. Ook de 
vormgeving wordt positief gewaardeerd. Leden geven aan 
zich door de nieuwsbrief meer betrokken te voelen bij dat 
wat er speelt in Renkum en bij dat waar wij als fractie in de 
Renkumse gemeenteraad mee bezig zijn. Daar zijn we 
uiteraard blij mee! Dit is precies wat we met de 
nieuwsbrieven willen bereiken. We gaan dan ook graag 
verder op de ingeslagen weg.   
De fractie was afgelopen maand wat drukker dan 
gewoonlijk. Dat had te maken met de Begrotingsraad die 
op 1 en 3 november plaatsvond. Tijdens deze speciale 
raadsvergadering stonden de Najaarsnota 2021 en de 
gemeentelijke begroting voor 2022 centraal. Tijdens de 
Begrotingsraad werd daardoor vooral naar de toekomst 
gekeken: wat moet er in Renkum allemaal gebeuren en 
wat kost dat? In deze nieuwsbrief willen we u als fractie 
laten zien dat we trots zijn op dat wat we bereikt hebben.  
 

De fractie van D66 Renkum 

https://raad.renkum.nl/
https://renkum.d66.nl/


 

 

nummer 2  |  november 2021 

Verkeer 
Motie ’30 km de norm in onze dorpen’ 
 
Hanneke Mijnhart heeft namens de fractie in de 
Begrotingsraad de ambitie uitgesproken om van Renkum 
op termijn een ‘30 km per uur is de norm’-gemeente te 
maken. Met de motie ’30 km de norm in onze dorpen’ 
vroegen we samen met het CDA en GroenLinks het 
college om een onderzoek uit te voeren naar de vijf 
meest gevaarlijke 50 km wegen/-wegdelen in onze 
gemeente. Op die wegen is het zeer wenselijk om de 
snelheidsnorm te verlagen naar 30 km/uur.  
 
Wij willen een gemeente zijn waar meer rekening wordt 
gehouden met de veiligheid en gezondheid van onze 
kwetsbare verkeersdeelnemers: voetgangers en fietsers. 
De roep vanuit de inwoners om meer 30 km zones is 
groot. Daarnaast past het ook goed bij de groene, 
duurzame gemeente die wij willen zijn. 
 
De motie is door de raad aangenomen. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
  

Groen en natuur 
Motie ‘Bomen zijn van grote waarde’ 

Namens D66 heeft Hanneke Mijnhart tijdens 
de Begrotingsraad de motie ‘Bomen zijn van 
grote waarde’ ingebracht. De vraag daarbij 
was: “Is het de laatste jaren minder groen 
geworden in onze dorpen?”  

In 2017 is het kapbeleid in de gemeente 
Renkum sterk vereenvoudigd en is meer 
verantwoordelijkheid bij de inwoners gelegd. 
Pakt dit goed uit of moeten we ons zorgen 
maken? En houden wij als inwoners toch wat 
minder van bomen in onze eigen tuinen dan 
we dachten? In onze motie riepen wij het 
college op om het kapbeleid, de waardevolle 
bomenlijsten en de handhaving te evalueren 
en te actualiseren. Dit in samenspraak met 
inwoners, betrokken organisaties en de raad.   

Onze motie heeft raadsbrede steun 
gekregen. Het resultaat is dat het college 
heeft toegezegd dat zij dat wat in de motie 
werd gevraagd meteen op gaat pakken en 
nog voor de verkiezingen in maart 2022 met 
een uitkomst zal komen.  

 
 

Contact met fractie D66 Renkum 
 
Daniëlle Bondt d66renkum.bondt@gmail.com 
Fedor Cuppen  fedord66@cuppost.nl 
Peter Kraak   kraakd66renkum@hotmail.com 
Hanneke Mijnhart  hanneke.mijnhart@xs4all.nl 

 
              renkum.d66.nl            DemocratenRenkum            @D66Renkum 

 

https://renkum.d66.nl/mensen/hanneke-mijnhart/
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Begroting-M2-motie-D66-CDA-GL-30-km-de-norm.pdf
https://renkum.d66.nl/mensen/hanneke-mijnhart/
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Begroting-M3-motie-D66-GL-PvdA-CDA-PRD-GB-VVD-mbt-Bomen.pdf
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Begroting-M3-motie-D66-GL-PvdA-CDA-PRD-GB-VVD-mbt-Bomen.pdf
https://www.renkum.nl/Inwoners/Bouwen_en_verbouwen/Boom_kappen
https://www.renkum.nl/Inwoners/Bouwen_en_verbouwen/Boom_kappen
mailto:d66renkum.bondt@gmail.com
mailto:fedord66@cuppost.nl
mailto:kraakd66renkum@hotmail.com
mailto:hanneke.mijnhart@xs4all.nl
https://renkum.d66.nl/
https://www.facebook.com/DemocratenRenkum
https://twitter.com/D66Renkum
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Beschouwing Begrotingsraad 
 
Tijdens de jaarlijkse Begrotingsraad geeft elke raadsfractie een beschouwing op de toekomst. Deze 
beschouwingen leiden tot debat in de raad over de plannen die het college van burgemeester en 
wethouders voor het komende jaar heeft gepresenteerd in de najaarsnota. Fractievoorzitter Fedor 
Cuppen deed namens D66 een pleidooi om balans te blijven houden tussen welvaart en welzijn. Zo 
moet in Wolfheze de verkeersveiligheid voorop staan en moet er zo snel mogelijk een ondertunneling 
komen bij het de spoorwegovergang in het dorp. Ook wil D66 dat er meer prioriteit komt te liggen bij 
het onderwerp ‘wonen’. Het moet duidelijk worden waar, voor wie en welke woningen de komende 
jaren worden gebouwd. De gemeente moet daarbij actiever doorstroming op de Renkumse 
woningmarkt stimuleren. Bijvoorbeeld door splitsing van woningen, het bouwen van woningen bij 
bestaande woningen en innovatieve plannen voor nieuwe, alternatieve woonvormen als tiny houses, 
ecologische woningen en parapluwoningen. 
 
D66 wil optimistisch en hoopgevend gaan werken aan de toekomst van Renkum en vindt dat er over het 
algemeen vooral veel goed gaat. Vanuit die gedachte moet de gemeente Renkum samenwerken met de 
buurgemeenten, in de regio en binnen de provinciale en landelijke kaders. Maar vooral ook met de 
inwoners, ondernemers, vrijwilligers en organisaties in de Renkumse dorpen. Alleen als we effectief de 
verbinding opzoeken en de handen ineenslaan, met respect voor al onze verschillende achtergronden 
en beweegredenen, kunnen we werken aan een toekomst met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht 
afkomst, identiteit, leeftijd of beperking en eerlijk verdeeld over alle generaties. Daarbij laten we 
iedereen vrij, maar niemand vallen. 
 
De bibliotheek staat daarbij voor alles waar D66 ook voor staat. Een bibliotheek in de buurt verbetert 
aantoonbaar de levens van mensen. Het is een voorziening waar werkelijk iedereen welkom is en 
niemand wordt uitgesloten. Waar ruimte is voor educatie, zelfontwikkeling, kunst en cultuur, 
ontmoetingen en ontspanning. Met programma’s die de taal- en leesvaardigheid van kinderen en 
taalarme inwoners verbeteren. Uitgangspunt voor D66 is en blijft dan ook dat er een volwaardige 
bibliotheek is in de dorpen Renkum en Oosterbeek. Met een motie riep D66 het college op snel 
duidelijkheid te geven over de huisvestingsmogelijkheden voor de bibliotheken in Renkum en 
Oosterbeek. Onduidelijkheid daarover betekent namelijk onduidelijkheid over de financiering van beide 
bibliotheken.  
 
In de beschouwing kwamen ook de elders in deze nieuwsbrief genoemde D66-moties over bomen en 30 
kilometerzones aan bod.  
Als laatste stelde Fedor het college de vraag hoe de gemeente Renkum zich opstelt in het geval van de 
vluchtelingenopvang. D66 wilde vooral weten hoe jongeren en kinderen worden opgevangen en wat dit 
betekent voor de scholen, gemeentelijke organisaties en de huisvesting van deze specifieke groep 
vluchtelingen. 
 
De volledige beschouwing van D66 kunt u hier lezen. Wilt u (delen van) de Begrotingsraad terugkijken 
dan kan dat via de website van de gemeente: 1 november, 3 november. 
 
 
 
 

https://renkum.d66.nl/mensen/fedor-cuppen/
https://renkum.d66.nl/mensen/fedor-cuppen/
https://www.prorail.nl/nieuws/een-stap-dichter-bij-de-spooronderdoorgang-bij-wolfheze
https://d66.nl/standpunten/wonen/
https://www.groenemetropoolregio.nl/over-groene-metropoolregio/
https://www.bibliotheekveluwezoom.nl/lidmaatschap/openingstijden/onze-openingstijden.199890.html/de-bibliotheek-renkum/
https://www.bibliotheekveluwezoom.nl/lidmaatschap/openingstijden/onze-openingstijden.199888.html/de-bibliotheek-oosterbeek--in-de-klipper-/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland/vluchtelingenwerk-renkum
https://raad.renkum.nl/documenten/algemene-documenten/D66-algemene-beschouwingen-Bijdrage-NJN-en-begroting-2022.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/01-november/20:00
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-november/15:00
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Regionale samenwerking 
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: deelname regionale opgaven 2022  

Op 3 november was er naast de Begrotingsraad ook een reguliere raad. Daarin kwam een belangrijke vraag 
voor onze inwoners aan de orde: “Gaat de gemeente Renkum meedoen aan de vijf opgaven van de 
Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen?” Peter Kraak voerde namens D66 Renkum het woord. 
 
Wat is de Groene Metropoolregio? Sinds 1 januari 2021 is de Gemeenschappelijke Regeling Regio Arnhem 
Nijmegen ingesteld. Daarmee is een openbaar lichaam opgericht met de naam Regio Arnhem Nijmegen, 
ook wel Groene Metropool regio Arnhem Nijmegen genoemd. En onze gemeente maakt deel uit van die 
Groene Metropoolregio. Regionale samenwerking is volgens D66 Renkum een voorwaarde voor het goed 
kunnen functioneren van een gemeente. Wij zijn dan ook een groot voorstander van actieve deelname aan 
de vijf regionale opgaven. Dat zijn: 
 

1. Verbonden regio 

Het waarborgen van de regionale en stedelijke bereikbaarheid door een ombuiging naar meer gebruik van 

fiets en (hoogwaardig) openbaar vervoer op kortere en langere afstand en een beter gebruik van de 

bestaande infrastructuur.  

2. Productieve regio 

De speerpunten zijn het stimuleren van ondernemerschap in het MKB, nadruk op human capital (onderwijs 

en arbeidsmarkt), doorontwikkeling van Health, Hightech en Energy tot internationale clusters, versterken 

duurzame logistiek en toekomstbestendige werklocaties. 

3. Circulaire regio 

Circulariteit staat voor toekomstbestendig, duurzaam handelen met gesloten ketens zonder afwenteling 

naar andere groepen, andere tijden of andere gebieden. De regio wil toonaangevend worden in circulair 

denken en handelen. 

4. Ontspannen regio 

Het doel is groei in balans brengen met leefkwaliteit, gezonde leefomgeving, en aantrekkelijkheid van 

cultuur, erfgoed, recreatie, natuur en landschap, door in te zetten op duurzaam toerisme en recreatie, een 

goed voorzieningenniveau in centra, versterking, verbinding en uitbreiding van natuur, landschap en 

cultuurhistorische waarden.  

5. Groene groeiregio 

Een coördinerende functie voor de vijf opgaven, met als taak het in beeld brengen en verbinden van 

ruimtelijke aspecten. Twee belangrijke instrumenten staan centraal: de uitvoering van de Woondeal om op 

korte termijn (tot 2025) de woningbouw te versnellen en de Verstedelijkingsstrategie die inzicht geeft in de 

woon- en werklocaties tot 2040. 

De bijdragen voor 2022 voor de deelnemende gemeenten (en dus de bijdragen per inwoner) zijn voor D66 
acceptabel. Zeker door een financiële bijdrage van de Provincie Gelderland. Wat we nu doen is met de vijf 
opgaven een jaarverbintenis aan gaan, maar natuurlijk wel met de intentie om niet na één jaar te stoppen. 
D66 Renkum heeft dan ook een oproep aan het college gedaan om binnen de Groene Metropoolregio zo 
snel mogelijk ook de financiering na 2022 aan de orde te stellen. 
 
Op vragen van D66 heeft de portefeuillehouder toegezegd eens per 3 maanden aan de gemeenteraad te 
rapporteren wat de stand van zaken van de vijf opgaven is. Daar zijn wij blij mee!  

https://renkum.d66.nl/mensen/peter-kraak/
https://www.groenemetropoolregio.nl/
https://www.groenemetropoolregio.nl/opgaven/verbonden-regio/
https://www.groenemetropoolregio.nl/opgaven/productieve-regio/
https://www.groenemetropoolregio.nl/opgaven/circulaire-regio/
https://www.groenemetropoolregio.nl/opgaven/ontspannen-regio/
https://www.groenemetropoolregio.nl/opgaven/groene-groeiregio/
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Cultuur 
Motie inzake taakstelling van de bibliotheek Veluwezoom 
 
Voor D66 is de bibliotheek altijd een belangrijk onderwerp. Bibliotheek Veluwezoom heeft van de 
gemeente Renkum een taakstelling gekregen. Die taakstelling kan alleen worden gerealiseerd als 
er nog €110.000 bezuinigd gaat worden op de huisvesting van de bibliotheken in Renkum en 
Oosterbeek. Herhuisvesting heeft voor de bibliotheek grote impact en D66 wil weten wat de 
consequenties zijn. Tijdens de Begrotingsraad is de door D66 opgestelde en door Groenlinks mee 
ingediende motie met betrekking tot de bibliotheken in Renkum en Oosterbeek breed gesteund. 
Met de motie wordt het college opgeroepen in het voorjaar van 2022 de raad te laten weten wat 
de financiële en inhoudelijke consequenties zijn van herhuisvesting van de bibliotheek in Renkum 
naar een andere goedkopere plek in het dorp en van verhuizing van de bibliotheek in Oosterbeek 
van de Klipper naar het gemeentehuis. Als u meer wilt weten over de situatie van de bibliotheek 
neem dan contact op met Daniëlle Bondt. 
 
Een volwaardige bibliotheek in Renkum en in  
Oosterbeek blijft voor D66 het uitgangspunt! 

Duurzame energie 
Waterkrachtcentrale stuw Driel 
 
Peter Kraak heeft schriftelijke vragen gesteld 
aan het college over de stand van zaken met 
betrekking tot een waterkrachtcentrale bij de 
stuw Driel. Al jarenlang is D66 Renkum actief 
om ervoor zorg te dragen dat de kansen voor 
zo'n centrale goed worden onderzocht. Op 
eerdere vragen van D66 heeft het college een 
half jaar geleden geantwoord dat een rapport 
zou worden opgesteld. D66 wil nu weten wat 
de stand van zaken is en dat als het rapport 
gereed is het ook direct aan de gemeenteraad 
wordt gezonden. 
 
Wij blijven hier aandacht voor vragen. Een 
waterkrachtcentrale is één van de 
mogelijkheden (naast windmolens en zonne-
energie) om de klimaatdoelen te halen en geen 
fossiele brandstof meer te verbruiken. 
 
Wilt meer weten of hebt u vragen over 
waterkracht? Neem dan contact op met Peter 
Kraak. 
 

https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Begroting-M4-motie-D66-GL-mbt-de-bibliotheek-Veluwezoom.pdf
https://renkum.d66.nl/mensen/danielle-bondt/
https://renkum.d66.nl/mensen/peter-kraak/
https://heveainitiatief.nl/nieuws/waterturbine-bij-de-stuw-driel/
https://heveainitiatief.nl/nieuws/waterturbine-bij-de-stuw-driel/
https://raad.renkum.nl/documenten/raadsvragenart37/D66-vragen-mbt-elektriciteit-uit-water-VRAGEN-EN-ANTWOORDEN-137556.pdf
https://renkum.d66.nl/mensen/peter-kraak/
https://renkum.d66.nl/mensen/peter-kraak/
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 Wonen 
Ruimtelijke kaders voor woningbouwproject Don Bosco in Renkum 
 
Tijdens de raad van 3 november heeft de raad het stedenbouwkundig plan, het concept-
beeldkwaliteitsplan en de (ruimtelijke) kaders voor het woningbouwproject Don Bosco in Renkum 
vastgesteld.   
 
Fedor Cuppen gaf namens de fractie aan dat D66 positief is over dat project. Het is fijn om te zien dat 
meerdere partijen in goed overleg met elkaar en met de omwonenden samenwerken om in het dorp 
Renkum woningen te realiseren die zijn ingepast in de ruimtelijke structuur van het dorp en vanuit de 
behoefte die er is aan betaalbare woningen. Wij zijn van mening dat er goede aansluiting is gezocht bij de 
bebouwing in de omgeving; er wordt gebouwd op Renkumse schaal. Ook bevat het plan een woningmix 
waar D66 zich helemaal in kan vinden. 
 
Er moet in Renkumse (woning)bouwprojecten wat D66 betreft altijd zo natuurinclusief mogelijk worden 
gebouwd. Dat betekent dat er in elk plan goedkope ingrepen moeten plaatsvinden zoals nestplaatsen voor 
vogels en vleermuizen, het aanplanten van egelvriendelijke hagen en het zorgen van alternatieve 
regenwateropvang. In de plannen voor het Don Boscoterrein is sprake van groene daken op de bergingen, 
een insectvriendelijk inrichting van groenstroken en er wordt niet meer dan 50% verharding van voor- en 
achtertuin vastgelegd. Dat zijn dan uiteraard ook duurzame uitgangspunten die passen bij natuurinclusief 
bouwen waar D66 graag mee instemt. 
 
Samengevat is de fractie van D66 blij dat een woningbouwproject als dat van Don Bosco in Renkum op 
deze manier tot stand kan komen en zal worden uitgevoerd.  
 

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/15-september/09:00/bijlage-2-v210259-A4-Beeldkwaliteitsplan-Don-Bosco-1.pdf
https://renkum.d66.nl/mensen/fedor-cuppen/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/natuurinclusief-bouwen
https://www.arnhemklimaatbestendig.nl/wp-content/uploads/Brochure-Vleermuisvriendelijk-Bouwen.pdf

