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Agenda 
Waar is de fractie van D66 Renkum? 
 
Door de coalitievorming en de vele vrije dagen in 
deze periode is de agenda van mei wat 
onvoorspelbaar. De volgende data staan echter 
vast: 
 
Dinsdag 17 mei 

 Fractievergadering 
Woensdag 18 mei 

 Raadsvergadering (extra) 
Dinsdag 24 mei 

Fractievergadering 
Woensdag 25 mei 

Raadsvergadering 
Dinsdag 7 juni  

Algemene LedenVergadering 
Donderdag 2 juni  

Fractievergadering 
 

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 op onze website.  

Van de fractie … 
 
Het Drielse Veer, waar jaarlijks zo’n 90.000 mensen gebruik 
van maken, toont op een mooie tastbare manier de waarden 
waar D66 Renkum voor staat.  
 
Zo zorgt het fiets- en voetveer voor onderlinge verbinding. In 
dit geval tussen Oosterbeek en Driel; de gebieden boven en 
onder de rivier. Vooral een bont gezelschap van forensen, 
scholieren en toeristen maakt veel gebruik van het pontje. 
 
Het Drielse Veer is een ook duurzame vorm van openbaar 
vervoer. Niet alleen omdat het voetgangers en fietsers 
transporteert, maar ook omdat zonnepanelen zorgen voor de 
aandrijving van de elektrische motor van de boot. Geen 
schadelijke uitstoot en nauwelijks geluidsoverlast.  
 
Een overtocht met het Drielse Veer is als een mini-vakantie: je 
komt even helemaal tot rust, er wordt voor je gezorgd en je 
hebt een prachtig uitzicht over het water van de Rijn, op de 
uiterwaarden en op het landschap. Dat kunnen we allemaal 
wel gebruiken in de rusteloze tijden waarin we leven. 

De fractie van D66 Renkum 

https://raad.renkum.nl/
https://d66.nl/renkum/
https://www.drielseveer.nl/
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De fractie is op sterkte 
Commissieleden geïnstalleerd  
 
 
 
 

 
 
 
 

Bestuur 
Voortgang coalitievorming 
 
De coalitievormende partijen GemeenteBelangen, GroenLinks en PvdA hebben een coalitieperspectief 
opgesteld: de plannen en ambities waar het nieuwe college in de periode 2022-2026 het initiatief neemt 
voor nieuw te formuleren beleid of uitvoering. Dat coalitieperspectief moet samen met een 
raadsperspectief, waarin door de raad gezamenlijk gedragen thema’s worden opgepakt, de koers gaan 
vormen voor het bestuur van de gemeente. In de vergadering van 20 april werd het voorstel van de 
coalitievormende partijen voor het raadsperspectief besproken. Het coalitiepersperspectief was op dat 
moment nog niet geschreven. Hoewel de D66-fractie best wil gaan werken met een raadsperspectief en een 
coalitieperspectief, stemde zij nog niet in met het voorgestelde raadsperspectief. Zonder het 
coalitieperspectief is het namelijk niet duidelijk waar de nieuwe coalitie op gaat sturen en wat daarvan de 
consequenties zijn voor datgene waar de raad volgens het raadperspectief mee aan de slag kan gaan.  
Fedor Cuppen omschreef beide perspectieven als ‘communicerende vaten’: wat in het ene perspectief 
vastligt heeft direct invloed op wat in het andere perspectief kan worden opgepakt. Als één van beide vaten 
nog niet is gevuld kan er niet worden gedebatteerd en gesproken over wat er in het andere vat moet komen. 
VVD en CDA gaven eenzelfde boodschap mee aan formateur Eppie Klein en de coalitievormende partijen. 
Daar was begrip voor en tijdens een extra raadsvergadering op 18 mei wordt het coalitieperspectief 
besproken. Afhankelijk van de uitkomst wordt in de raad dan verder gesproken over de manier waarop  

beide perspectieven ingevuld moeten gaan worden.  
De fractie van D66 Renkum staat open voor samenwerking en is 
benieuwd wat de nieuwe coalitie aan plannen en voornemens 
heeft vastgelegd in het coalitieperspectief. 

 

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat op 28 maart  
Hanneke Mijnhart, Dorien Firet en Fedor Cuppen als nieuwe  
raadsleden zijn geïnstalleerd in de raad van Renkum. Tijdens  
de raadsvergadering van 20 april werden commissieleden van  
de diverse fracties geïnstalleerd. Voor D66 Renkum waren dat  
Rozemarijn van Spaendonck en Peter Kraak. Beiden maakten al  
deel uit van de fractie, maar door hun beëdiging kunnen ze D66 Renkum nu ook tijdens 
commissievergaderingen officieel vertegenwoordigen. 
  

Rozemarijn is zwanger en verwacht in juli haar eerste kind. Ze zal daarom in en na de 
zomervakantie met zwangerschapsverlof zijn. Lennart Santbergen, die ook al enige tijd 
deel uitmaakt van de fractie, zal haar gedurende die periode vervangen. Hij wordt in de 
laatste raadsvergadering voor de zomervakantie (tijdelijk) geïnstalleerd als 
commissielid.  

We zijn als fractie blij dat we weer op volle sterkte zijn. 

Rozemarijn van Spaendonck en Peter Kraak 

C P R P 

https://raad.renkum.nl/documenten/algemene-documenten/Concept-Raadsperspectief-gemeente-Renkum-2022-2026.pdf
https://d66.nl/renkum/mensen/fedor-cuppen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eppie_Klein
https://d66.nl/renkum/mensen/hanneke-mijnhart/
https://d66.nl/renkum/mensen/dorien-firet/
https://d66.nl/renkum/mensen/fedor-cuppen/
https://d66.nl/renkum/mensen/rozemarijn-van-spaendonck/
https://d66.nl/renkum/mensen/peter-kraak/
https://d66.nl/renkum/mensen/lennart-santbergen/


 
 

 

nummer 6  |  mei 2022 

 Kunst en cultuur 
Motie ‘Verzekeren buurthuizen en verenigingsgebouwen  
t.b.v. exposeren door lokale kunstenaars en scholieren’ 

 
In onze gemeente wordt al eeuwenlang door kunstenaars gewerkt en gewoond.  
Geïnspireerd door het landschap, maar ook vanwege de rust en vanuit de  
dorpscultuur zijn er veel lokale kunstenaars die werk maken dat getoond en  
verkocht moet worden. Hetzelfde geldt voor de kunst die wordt gemaakt door  
scholieren en studenten die in de gemeente Renkum wonen en leven. 
D66 Renkum is altijd duidelijk geweest over het doen van investeringen in de  
kunst- en cultuursector: in het kader van financiële afwegingen die gemaakt  
moeten worden moeten die eenzelfde status hebben als alle andere onderwerpen.  
 
Het is voor veel lokale, startende en jonge kunstenaars niet altijd makkelijk om betaalbare en geschikte 
(openbare) locaties te vinden waar de door hen gemaakte kunst tentoongesteld kan worden op een manier 
dat veel mensen ermee in aanraking kunnen komen. Buurthuizen en verenigingsgebouwen zijn plekken die 
daarvoor uitermate geschikt zijn: ze liggen in de nabijheid van iedere inwoner en worden door veel mensen 
drukbezocht.  
Het verzekeren van de kunstvoorwerpen tegen diefstal en/of beschadiging is voor zowel de kunstenaars zelf 
als voor de buurthuizen en verenigingen echter lastig te organiseren en het kost hen relatief veel geld. Dat is 
wat buurthuizen en verenigingsgebouwen ervan weerhoudt om gedurende langere tijd expositieruimte 
beschikbaar te stellen voor lokale kunstenaars, maar vooral ook wat kunstenaars ervan weerhoudt om hun 
kunst daar langere tijd te exposeren.  
Het collectief regelen van een verzekering voor alle buurhuizen en verenigingen die zowel voor henzelf als 
voor de kunstenaars een schadevergoeding garandeert als de kunst gestolen wordt of beschadigd raakt, 
biedt dan wellicht uitkomst. De gemeente zou zo’n collectieve verzekering voor alle buurthuizen en 
verenigingsgebouwen kunnen afsluiten. Het maakt dan meteen het tentoonstellen van kunst die is gemaakt 
door scholieren makkelijker, omdat er ook in de buurt van de scholen goede expositieruimte ontstaat. 
 

Samen met het CDA en de VVD heeft D66 Renkum via de motie 
‘Verzekeren buurthuizen en verenigingsgebouwen t.b.v.   
exposeren door lokale kunstenaars en scholieren’ het college  
opgeroepen uit te zoeken wat de kosten zijn van een collectieve  
verzekering die buurthuizen en verenigingen in staat stelt  
langdurig kunst te exposeren die is gemaakt door lokale en  
startende kunstenaars of door leerlingen van scholen. De motie  
werd in de raadsvergadering van 20 april met steun van  
GroenLinks aangenomen.  

 
Als het financieel mogelijk en praktisch haalbaar blijkt te zijn om  
als gemeente de collectieve verzekering af te sluiten moet dat 
wat D66 Renkum betreft ook snel gaan gebeuren. Lokale kunst 
en cultuur moeten worden gekoesterd en de lokale overheid 
heeft de taak om dat te ondersteunen waar dat kan. 

 
 
 

https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-7a-Motie-vreemd-D66-CDA-VVD-Verzekeren-buurthuizen-etc-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-7a-Motie-vreemd-D66-CDA-VVD-Verzekeren-buurthuizen-etc-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-7a-Motie-vreemd-D66-CDA-VVD-Verzekeren-buurthuizen-etc-AANGENOMEN.pdf
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Contact 
 
De fractie van D66 Renkum vindt het belangrijk dat iedereen die 
dat wil door ons gehoord wordt, mee kan denken over alles 
waar in de fractie over gepraat wordt en dat er ruimte is voor 
dialoog en debat. Zoek ons dan ook gerust op en laat ons weten 
wat er bij u speelt. We maken graag een afspraak om met 
elkaar in gesprek te gaan. 
 
Raadsleden 

Fedor Cuppen (fvz) f.cuppen@d66renkum.eu  
Dorien Firet  d.firet@d66renkum.eu  
Hanneke Mijnhart   h.mijnhart@d66renkum.eu 

 
Commissieleden 

Peter Kraak   p.kraak@d66renkum.eu  
Rozemarijn van Spaendonck  

r.vanspaendonck@d66renkum.eu 
 
Fractievolgers 

Lennart Santbergen l.santbergen@d66renkum.eu  
 
We zijn ook via onze website, Facebook en Twitter te volgen. 

 
 
d66.nl/renkum                DemocratenRenkum @D66Renkum 
 
 
 
 
 
 

d66.nl/renkum        DemocratenRenkum
          @D66Renkum 

 

Samenleving 
Vragen vluchtelingenopvang 
 
In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren  
van opvanglocaties voor vluchtelingen en huisvesting voor statushouders. Het woningtekort zorgt daarbij 
ook in Renkum voor een dilemma: hoe creëren we nieuwe woningen en realiseren we tegelijkertijd 
voldoende goede opvangplekken voor vluchtelingen? D66 Renkum weet dat de gemeente Renkum continue 
hard werk om dit alles goed te regelen.  
Om een update te krijgen over hoe het gaat, stelde Dorien Firet namens D66 Renkum tijdens de 
raadsvergadering van 20 april enkele vragen over de vluchtelingenopvang in Renkum: Hoeveel vluchtelingen 
vangen we nu op? Handelen we volgens de afspraken die met regiogemeenten zijn gemaakt? Wordt er actief 
verkend op welke locaties er op korte termijn uitbreiding plaats kan vinden en op basis waarvan vindt dat 
plaats? Hoe maakt het college een goede afweging tussen nieuwbouw van woningen enerzijds en het 
creëren van opvangplekken anderzijds? 
 
Burgemeester Agnes Schaap gaf als portefeuillehouder antwoord op de vragen. Dat is hier terug te zien. 
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https://www.facebook.com/DemocratenRenkum
https://www.facebook.com/DemocratenRenkum
https://twitter.com/D66Renkum
https://d66.nl/renkum/mensen/dorien-firet/
https://www.renkum.nl/Bestuur/College_B_W/Samenstelling_college/Burgemeester_Agnes_Schaap
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/20-april/20:00/Vragenuurtje

