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Agenda 
Waar is de fractie van D66 Renkum? 
 
Dinsdag 8 november 

Commissievergadering 
Donderdag 10 november 

Fractievergadering 
Woensdag 16 november  

Algemene Ledenvergadering D66 Renkum 
Maandag 21 november 

Fractievergadering 
Woensdag 23 november 

Raadsvergadering 
Donderdag 24 november 

Fractievergadering 
Dinsdag 29 november 

Raadsontmoeting 
Donderdag 1 december 

Fractievergadering 
Dinsdag 6 december 

Commissievergadering 
De fractie vergadert altijd om 20.00 uur op het 
gemeentehuis tenzij anders vermeld. 
Informatie over de raadsvergaderingen, commissie-
vergaderingen en raadsontmoetingen vindt u via 
raad.renkum.nl.  
Overige informatie vindt u op onze website.  

Van de fractie … 
 
In de vorige nieuwsbrief was al te lezen dat de Perspectief-
nota, de Voorjaarnota, de Najaarsnota en de begroting 
belangrijke, onderling verbonden stukken zijn. Ze worden elk 
jaar opnieuw samengesteld of geactualiseerd en voorgelegd 
aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Tijdens de speciale 
Begrotingsraad die plaatsvond op maandag 31 oktober en 
woensdag 2 november vonden de algemene beschouwingen 
plaats en werden de financiële kaders voor aankomende jaren 
vastgesteld aan de hand van de Begroting 2023 en de 
Najaarsnota 2022 die tegelijkertijd werden besproken.  
De nadruk ligt bij de Begrotingsraad op financiën en controle. 
Er wordt daarbij teruggekeken maar vooral ook vooruit. De 
begroting is dus vooral ook een stuk dat gaat over beslissingen 
die genomen moeten worden. Het is de kunst om met de 
begroting een evenwicht te bereiken tussen ambities én dat 
wat haalbaar is. Zo worden met de begroting lange- en 
kortetermijndoelstellingen vastgelegd. In deze nieuwsbrief 
laten we zien wat in grote lijnen is besloten tijdens de 
Begrotingsraad en geven we aan wat het D66-geluid is 
geweest dat wij hebben afgegeven. 

De fractie van D66 Renkum 

https://raad.renkum.nl/
https://d66.nl/renkum/
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Leefomgeving  
Schone Lucht Akkoord 
 
Tijdens de Begrotingsraad vroeg de D66 Renkumfractie aandacht voor de ondertekening van het 
Schone Lucht Akkoord. Doel van dat akkoord is het permanent verbeteren van de luchtkwaliteit 
in Nederland. Al jaren wordt onderzocht of ook de gemeente Renkum dat akkoord zou moeten 
tekenen. De fractie van D66 Renkum wilde niet langer wachten en is van mening dat het akkoord 
zo snel moet worden ondertekend. Bij de algemene beschouwingen verwoordde fractievoor-
zitter Fedor Cuppen dat als volgt:  
 
“D66 Renkum staat voor een samenleving die rekening houdt met de volgende generaties. Dus 
wat als we nú de juiste, toekomstbestendige keuzes eens gaan maken? Wat als we nú met lef 
gaan handelen overeenkomstig de urgentie die er is om de grote problemen die er zijn aan te 
pakken en ten goede te veranderen? Wat als we nú de moed tonen om het eerlijke verhaal te 
vertellen en thema’s waar we het liefst een beetje omheen lopen nu eens met voorrang gaan  
aanpakken? In de begroting wordt als doel 
gesteld: het realiseren van een leefomgeving van 
hoge kwaliteit. Die opgave, ook voor de woning-
bouw, is omvangrijk en veel maatregelen van   
de grote transitieopgaven zoals klimaat, energie, 
stikstof en mobiliteit, gaan hand in hand met 
gezondere lucht. De luchtkwaliteit in de 
gemeente Renkum is matig en D66 snapt dan 
ook niks van het getreuzel van het college om 
toe te treden tot het Schone Lucht Akkoord.      
In de begroting staat dat u dit wéér gaat onder-
zoeken in 2023. Dat zegt u al 4½ jaar op meer-
maals vragen van D66, zowel tijdens de raad als  
in antwoord op schriftelijke vragen. De gemeente Wageningen, Ede, Rheden en Arnhem zijn al 
deelnemer van dit akkoord. Wij zijn nog een witte vlek tussen deze gemeenten. De deelnemers 
van het Schone Lucht Akkoord delen kennis en helpen elkaar, zodat onze gemeente niet alleen 
het wiel hoeft uit te vinden. Meld ons aan bij het Schone Lucht Akkoord en ga aan de gang met 
deze omvangrijke en urgente opgave om te komen tot een leefomgeving van hoge kwaliteit. Wat 
moet u nog onderzoeken? Wat houdt u tegen? Met het amendement ‘Renkum sluit zich aan bij 
het Schone Lucht akkoord’ willen we het laatste kleine duwtje geven om Renkum deze stap nu 
ook eens echt te laten zetten.” 

Het genoemde amendement, zoals dat door Hanneke 
Mijnhart is opgesteld, werd vervolgens besproken en 
leidde in de raad tot enige discussie. Dat is hier terug 
te zien. Het amendement werd door de fractie in 
stemming gebracht en door de raad aangenomen. De 
wethouder gaf aan in 2023 in gang te gaan zetten dat 
ook de gemeente Renkum het Schone Lucht Akkoord 
zal ondertekenen. Een prachtig resultaat voor 
iedereen, want we ademen allemaal en een goede 
luchtkwaliteit is daarvoor essentieel. 

 

https://www.schoneluchtakkoord.nl/
https://d66.nl/renkum/mensen/fedor-cuppen/
https://www.atlasleefomgeving.nl/actuele-luchtkwaliteitsindex-lki-in-nederland-rivm
https://www.atlasleefomgeving.nl/actuele-luchtkwaliteitsindex-lki-in-nederland-rivm
https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2022/03/Luchtkwaliteit-in-Gelderland-2019.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/31-oktober/20:00/Begroting-2023/BEGROTING-amendement-D66-Renkum-sluit-zich-aan-bij-het-Schone-Lucht-Akkoord-AANGENOMEN-1.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/31-oktober/20:00/Begroting-2023/BEGROTING-amendement-D66-Renkum-sluit-zich-aan-bij-het-Schone-Lucht-Akkoord-AANGENOMEN-1.pdf
https://d66.nl/renkum/mensen/hanneke-mijnhart/
https://d66.nl/renkum/mensen/hanneke-mijnhart/
https://59af87d3036de.streamlock.net/vod/_definst_/renkum_1/2022-11-02-14-49-49-Gemeenteraad_1.mp4/playlist.m3u8?wowzatokenendtime=1667505912&wowzatokenhash=p3TEYlMBPPQUpmenlv-QJEqmPF44aCpyMv60YC7uiSc=&wowzaplaystart=15572000&wowzaplayduration=5032000
https://59af87d3036de.streamlock.net/vod/_definst_/renkum_1/2022-11-02-14-49-49-Gemeenteraad_1.mp4/playlist.m3u8?wowzatokenendtime=1667505912&wowzatokenhash=p3TEYlMBPPQUpmenlv-QJEqmPF44aCpyMv60YC7uiSc=&wowzaplaystart=15572000&wowzaplayduration=5032000
https://www.longfonds.nl/gezondelucht/?gclid=EAIaIQobChMIjdHz3sOS-wIVzBoGAB1uzQjsEAAYASAAEgICGvD_BwE


 
 

 

nummer 11  |  oktober 2022 

 

  Economie 
Steunfonds voor ondernemers 
 
Bij de Renkumse ondernemers stapelen de problemen zich momenteel 
steeds meer op: de naweeën van de Coronacrisis, het gebrek aan 
personeel, stijgende inflatie en een hoge energierekening. Stelt u zich  
eens voor: het zwembad in Oosterbeek gaat in de wintermaanden dicht. 
Bakkerijen moeten sluiten. Zorgondernemers ontvangen geen patiënten 
meer in hun veel te koude gebouwen … 

Op de landelijke regeling Tegemoetkoming Energiekosten kan pas over 
zes maanden aanspraak worden gemaakt en de regels zijn strikt dus 
veel ondernemers zullen erbuiten vallen. De fractie van D66 Renkum 
wil dan ook dat voor de Renkumse ondernemers op lokaal niveau een 
steunfonds wordt ingesteld, om daar waar de nationale steun-
pakketten voor hen niet toereikend en niet op tijd zijn toch lokale  

oplossingen op maat te kunnen worden geboden. Daarom heeft Hanneke 
Mijnhart namens D66 Renkum de motie ‘Steun voor de Renkumse 
ondernemers in de energiecrisis’ opgesteld die tijdens de Begrotingsraad 
samen met de VVD is ingediend. In deze motie is het college gevraagd nu 
al onderzoek te doen om een lokaal steunfonds voor ondernemers op te 
kunnen zetten en daarop te gaan voorsorteren. De motie is unaniem 
aangenomen en door het college overgenomen. Uiteraard zijn wij daar 
zeer blij mee en we hopen dat het de nodige hulp gaat bieden aan alle 
Renkumse ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben die is 
ontstaan door omstandigheden buiten hun invloedssfeer. 

 
 
  

 

Ruimtelijke ordening 
Raad van State deelde tikken uit 
  

De gemeente Rekum is in korte tijd twee keer op de vingers getikt door de Raad van State: 
eerst bij het plan voor de Valkenburglaan 1 in Oosterbeek en recentelijk ook bij het 
bestemmingsplan voor de woning aan de Hartenseweg 7 in Renkum. In beide gevallen 
stemde D66 Renkum vóór vaststelling van de plannen, omdat er geen deugdelijke gronden 
waren om ze te kunnen afwijzen. Beslissen op basis van emoties en via korte termijn 
denken over een ruimtelijke ontwikkeling mogen wat D66 Renkum nooit leiden tot het 
tegenhouden van ruimtelijk goed onderbouwde plannen die passen bij reeds vastgesteld 
beleid. Wij vinden de twee tikken die de Raad van State heeft uitgedeeld vervelend, maar 
wel terecht en niet verrassend. De raad heeft inmiddels besloten dat er (door een externe 
deskundige!) voor de Hartenseweg een nieuwe onderbouwing van het genomen besluit 
moet worden opgesteld, maar het kan haast niets anders of dat besluit wordt een 
opsomming van kromme redeneringen die tegenargumenten moet voor-komen. Het 
geldende ruimtelijk beleid blijft namelijk zorgen voor een situatie waarbij er eigenlijk geen  

restricties zijn voor de realisatie van een woning aan de Hartenseweg. Hoe dan ook: het mag 
niet zo zijn dat de Raad van State snel weer de besluitvormig van de raad verwerpt. Daarom 
heeft D66 Renkum in het kader van het opleidingsplan voor de gemeenteraad gepleit voor 
een spoedcursus ruimtelijke ordening voor alle fracties. 
 

https://ondernemersplein.kvk.nl/tegemoetkoming-energiekosten-tek/
https://d66.nl/renkum/mensen/hanneke-mijnhart/
https://d66.nl/renkum/mensen/hanneke-mijnhart/
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/31-oktober/20:00/Begroting-2023/BEGROTING-motie-D66-VVD-steun-voor-de-Renkumse-ondernemers-in-de-energiecrisis-versie-1-AANGENOMEN-1.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/31-oktober/20:00/Begroting-2023/BEGROTING-motie-D66-VVD-steun-voor-de-Renkumse-ondernemers-in-de-energiecrisis-versie-1-AANGENOMEN-1.pdf
https://www.raadvanstate.nl/overrvs/raad-state-kort/
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/19-januari/09:00/BP-Valkenburglaan-1-2022-rvs.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/02-november/15:00/Tussenuitspraak-Raad-van-State-inzake-bestemmingsplan-Hartenseweg-7/Bijlage-1-raadsvoorstel-BP-Hartenseweg-7-niet-aangenomen.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/02-november/15:00/Tussenuitspraak-Raad-van-State-inzake-bestemmingsplan-Hartenseweg-7/Tussenuitspraak-Raad-van-State-inzake-bestemmingsplan-Hartenseweg-7-2021-rvs.pdf
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Ruimtelijke Ordening  
Natuur en landschap  
 
In onze leefomgeving blijft niets voor altijd zoals het is. Momenteel zien we bijvoorbeeld de snelle 
veranderingen die door de klimaatcrisis worden veroorzaakt terug in het landschap: droogvallende beken, 
stervende eeuwenoude bomen en een verlies aan biodiversiteit. Ook door de woningcrisis en de 
energietransitie maakt ons landschap momenteel grote veranderingen door. D66 Renkum staat er dan ook 
binnen het gemeentebestuur van Renkum voor dat er vanuit verbinding met dat wat de inwoners belangrijk 
vinden soms moeilijke keuzes gemaakt worden als dat nodig is. Keuzes die we dan altijd goed en eerlijk zullen 
kunnen uitleggen. Zo zullen er onvermijdelijk onderdelen uit ons landschap van functie gaan veranderen, 
zoals agrarische gronden die benut gaan worden voor woningbouw. Dat is altijd al zo gebeurt en dat zal ook 
nog lang zo gaan gebeuren. Tegelijkertijd moeten we onze waardevolle landschappen beschermen en zelfs  
nieuw waardevol landschap gaan creëren. Zo dient bijvoorbeeld Parenco, als grote piekbelaster qua 
stikstofuitstoot, stankoverlast, wateronttrekking en landschapsvernieler wat de fractie van D66 Renkum  
betreft uiteindelijk te verdwijnen uit Renkum, zodat 
we een waardevoller en gezonder landschap 
terugkrijgen en wonen, leefbaarheid, natuur en 
landschap een duurzame impuls kunnen gaan geven.  
 
Dat alles komt dan ook het Gelders Arcadië ten 
goede; de landgoederenzone die Wageningen, 
Renkum, Arnhem, Rozendaal en Rheden al 
eeuwenlang met elkaar verbindt. De uitvoering 
van de Landgoederenvisie is in het kader van het 
Right to Challenge in uitvoering gegeven aan de 
Stichting Buitens van Renkum.  
 
D66 Renkum wil kortom de verbindende kracht 
van het landschap weer een belangrijk speerpunt 
laten zijn en wil dat de juiste keuzes worden 
gemaakt die daarvoor nodig zijn.  
 
 

Meedenken, meepraten en meedoen 
Ledenapp D66 Renkum 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wil je als lid van D66 Renkum via Whatsapp weten wat er speelt in de 
fractie, binnen de vereniging en in de gemeente? Er is een speciale 
ledenapp waarin je actief mee kunt discussiëren, zelf aandacht kunt 
vragen voor onderwerpen die jij belangrijk vindt en waar je met 
andere Renkumse D66-leden artikelen en andere informatie uit kunt 
wisselen. 

Scan dus snel de QR-code hiernaast en doe mee! 
 

Doe je mee? 

https://heelsumsbeekdal.nl/wodanseiken/
https://renkum.nieuws.nl/milieu/76947/parenco-op-plaats-54-van-top-100-stikstofoxiden-bronnen-2019/
https://ggdgm.nl/onderzoeken-geurhinder-papierfabriek-renkum-afgerond
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ondanks-droogte-op-de-veluwe-onttrekt-kartonfabriek-parenco-er-jaarlijks-miljarden-liters-grondwater/
https://www.gld.nl/nieuws/7516363/papierfabriek-parenco-moet-inzicht-geven-in-milieueffecten
https://www.geldersgenootschap.nl/projecten/gelders-arcadie.aspx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjV5f7S6Jf7AhU0_7sIHaAODS4QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.renkum.nl%2Fdsresource%3Fobjectid%3Dbc31968f-95e0-456b-bbb6-f1c90e824321%26type%3Dpdf&usg=AOvVaw2fVQ2m2a-aoZg9Qo0EC9CE
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   Kunst en Cultuur 
Budget vrijmaken  
 
Tijdens de Begrotingsraad vroeg de fractie van D66 Renkum aandacht voor kunst en cultuur. Ook in tijden van 
grote zorgen zijn kunst en cultuur van belang voor onze gemeente: het bevordert sociale cohesie, het maakt 
de leefomgeving voor iedereen aantrekkelijker, het is goed voor de gezondheid en het stimuleert de lokale 
economie. Onze fractie was aanwezig bij één van de drie informatie- en inspreekavonden over de ontwerp-
Cultuurvisie. D66 Renkum vindt het een prima actie van de wethouder om de visie en opmerkingen van 
kunstenaars en de diverse organisaties ook goed te horen. Wij hopen dat het college snel met een 
aangepaste Cultuurvisie komt en de fractie is blij te lezen in de begroting dat voor het jaar 2023 een bedrag 
van 100.000 euro wordt gereserveerd voor uitvoering van de Cultuurvisie. Wat ons betreft blijft ook voor de 
daaropvolgende jaren het nodige budget voor kunst en cultuur beschikbaar. Daarbij hebben wij het college  
meegegeven dat wat ons betreft kunst en cultuur én toerisme niet 
teveel met elkaar vervlochten moeten worden. Het zijn onder- 
werpen die elkaar beïnvloeden, maar die elk over eigen beleid en  
de bijbehorende financiën dienen te beschikken.  
  

 

Ruimtelijke Ordening 
Natuurinclusieve landbouw 

 
De motie ‘Natuurinclusieve landbouw’ die tijdens de Begrotingsraad werd ingediend sluit perfect aan bij het 
standpunt dat D66 Renkum al jaren laat horen ten aanzien van natuur- en landschapsinclusief bouwen en 
gebruik maken van onze groene woon- en leefomgeving (zie bijvoorbeeld ook nieuwsbrief 8 van juni 2022). 
Het toestaan en mogelijk houden van menselijke activiteiten in de landelijke omgeving waarin we wonen en 
leven én tegelijkertijd het actief behouden en beschermen van natuur- en landschapswaarden zal altijd een 
precaire en fragile balans vragen in de ruimtelijke afwegingen die gemaakt moeten worden. Landbouw en 
natuur zijn al eeuwenlang met elkaar verbonden en verweven. We kunnen dus niet zomaar zeggen en 
toestaan dat de één ten koste van de ander letterlijk en figuurlijk meer ruimte mag gaan innemen. Juist die 
activiteiten en maatregelen die ervoor zorgen dat zowel natuurinclusieve landbouw als de natuur- en 
landschapswaarden worden behouden en beschermd, moeten worden gestimuleerd. Wat D66 Renkum 
betreft moeten de natuurinclusieve boerenbedrijven en de natuur-, landschap- en landgoederenorganisaties 
daarom goed met elkaar in verbinding staan en samenwerken aan een op de toekomstgericht behoud van 
onze leefwereld waarin duurzame landbouw en andere activiteiten mogelijk blijven binnen de natuurlijke en 
landschappelijke context waarin zij plaatsvinden. De gemeente moet daarbij de juiste positie en rol innemen 
en die is wat D66 Renkum betreft ondersteunend, beleidsvormend en op regieniveau. Wij dienden de motie 
dan ook mee in vanuit de volle overtuiging dat we zo aan al deze ambities bijdragen. 

https://www.lkca.nl/artikel/who-bevestigt-kunst-en-cultuur-bevorderen-de-gezondheid/
https://welkominoosterbeek.nl/kunst-cultuur/
https://www.visitarnhem.com/veluwezoom/plaatsen/renkum
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/02-november/15:00/Begroting-2023/BEGROTING-motie-GL-PvdA-D66-FJB-CDA-ONE-Natuurinclusieve-landbouw-v2-AANGENOMEN.pdf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/technieken-beheer-en-innovatie-gebouwen/natuurinclusieve-gebouwde-omgeving
https://d66.nl/renkum/wp-content/uploads/sites/107/2022/07/Nieuwsbrief-fractie-D66-Renkum-nr.-8-06-22.pdf
https://natuurinclusievelandbouw.eu/
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Bestuur en organisatie 
Startnotitie Bestuurlijke Toekomst  

 
Behalve het tweede deel van de Begrotings-
vergadering was er op 2 november ook een reguliere 
raadsvergadering. Naast het vaststellen 

van bestemmingsplan ‘Wolterbeekweg 19a, 2022’ en de Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen 
Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley was daar vooral de startnotitie ‘Bestuurlijke Toekomst 
Gemeente Renkum’ een belangrijk onderwerp van de agenda.  
 
Dorien Firet gaf namens de fractie van D66 Renkum aan blij te zijn met deze startnotitie en de bijbehorende 
planning. De fractie is van mening dat de inwoners van de gemeente Renkum recht hebben op een 
betrouwbare overheid, een goede gemeentelijke dienstverlening en zeggenschap over hun (toekomstige) 
leefomgeving. Het is daarbij belangrijk dat de identiteit van de dorpen behouden blijft. Dit alles komt wat 
D66 Renkum betreft voldoende en duidelijk naar voren in de startnotitie.  
 
D66 Renkum ziet echter, in tegenstelling tot sommige andere partijen, het zelfstandig blijven niet uitsluitend 
als enige mogelijkheid om een goede overheid te zijn voor de inwoners van de gemeente Renkum. Het is 
belangrijk om ook lastige scenario’s als een gemeentelijke herindeling nu al te onderzoeken. Er is relatief 
weinig financiële druk, dus kunnen we goede afwegingen maken en moeten we alle toekomstscenario’s 
goed kunnen onderzoeken. Met een amendement stelde de D66-fractie voor ook de gemeentelijke 
herindeling als toekomstscenario mee te nemen in de startnotitie, want nu leek het of er vooraf aan het 
onderzoek al scenario’s waren uitgesloten. Het D66-amendement werd in de raad niet aangenomen. 
Desondanks stemde de fractie van D66 Renkum wel in met de startnotitie.  
Op 15 november stelt de raad de kaders voor het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst definitief vast. 
   
 
 
 
 

De gemeentelijke Planning & Controlcyclus 
Begroting 2023 en Najaarsnota 2022 
 

Tijdens de Begrotingsraad stemde de fractie van D66 Renkum uiteindelijk in met de Begroting 2023 en de 
Najaarsnota 2022. Daarbij zei Fedor Cuppen namens de fractie van D66 Renkum het volgende: 
 
“Voorzitter, de begroting is wat ons betreft in lijn met de begrotingen van afgelopen jaren. We zijn 
onvoorzien in de luxepositie terecht gekomen dat financiën de aankomende jaren ineens niet meer het 
allesoverheersende probleem zijn voor onze gemeente. Dat was de vorige raadsperiode wel anders, toen er 
nog sprake was van een situatie waarin op basis van zeer krappe en onder druk staande financiële kaders, 
harde keuzes moesten worden gemaakt. We zijn vanuit een voor de gemeente Renkum financiële crisis nu 
veel meer terecht gekomen in andere crisissen. Daarmee is er wellicht nu wel meer financiële ruimte en 
daarmee lucht om dingen te kunnen gaan oppakken, maar we staan ook meer dan ooit voor grotere, veelal 

mondiale problemen en vraagstukken die op onze 
bord liggen. Laten we voor de wijsheid en 
saamhorigheid zorgen die nodig is om dat te gaan 
doen wat nodig is binnen de mogelijkheden die we 
nu hebben.”   

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2022/12-oktober/20:00/BP-Wolterbeekweg-19a-2022-t-r-compressed-1.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/02-november/15:00/Onderzoeksagenda-Gebiedsuitwerkingen-Verstedelijkingsstrategie-Arnhem-Nijmegen-Foodvalley/raadsvoorstel-onderzoeksagenda-gebiedsuitwerkingen-2.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/02-november/15:00/Onderzoeksagenda-Gebiedsuitwerkingen-Verstedelijkingsstrategie-Arnhem-Nijmegen-Foodvalley/raadsvoorstel-onderzoeksagenda-gebiedsuitwerkingen-2.pdf
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Column 
 
Nu Twitter is overgenomen door een succesvolle zakenman met het moreel kompas van een Shell-
bestuurder is het goed om het eens over dit ‘sociale’ medium te hebben. Nu is het dus eigendom van een 
ondernemer die niet alleen zorgt voor massaontslag, maar zelf via het medium laat merken hoe groot zijn 
invloed kan zijn in oorlog op het Europese vasteland. Een zeldzaam groot gevaar voor vrede en veiligheid. 
Politieke invloed gekocht door iemand met teveel geld. En waarom? Want waarom niet, ik noem maar een 
dwarsstraat, helpen met het terugdringen van de ontbossing van het regenwoud, het verduurzamen van de 
energieproductie of zorgen voor beter onderwijs op plekken waar dat nodig is?  
De invloed op het maatschappelijke debat van het medium is bovendien dusdanig negatief en polariserend 
dat het tijd wordt dat overheden Twitter en andere sociale media regels gaan opleggen om ontwrichting van 
de samenleving te voorkomen. Waarom nog anonieme en niet-geverifieerde accounts toestaan op Twitter? 
Waarom haatdragende tweets tolereren? Overheden moeten ingrijpen omdat het medium het zelf nooit zal 
doen. Hoe minder gebruikers, hoe minder reclame-inkomsten. Hierop is de herstructurering door Musk op 
dit moment ook geënt.  
De echte omwenteling zal dan ook van gebruikers zelf moeten komen. Door geen of minder gebruik te 
maken van Twitter. Deze week was er een kleine verschuiving zichtbaar naar een andere berichtenmedium, 
maar dat is een druppel op een gloeiende plaat. Tot die tijd zou het goed zijn als overheden, bestuurders en  

politici duidelijker stelling nemen door Twitter niet meer te gebruiken totdat  
essentiële veranderingen, al dan niet wettelijk afgedwongen, zijn  

doorgevoerd. En waarom zou de gemeente Renkum niet de eerste zijn  
die dit doet? 

 
   
 
 
 
 

Oblomov 

Contact 
 
Als fractie van D66 Renkum vinden we het belangrijk dat iedereen die dat wil door ons gehoord wordt, met 
ons mee kan denken 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  
Lennart Santbergen  l.santbergen@d66renkum.eu 

Fractievolgers 
Rozemarijn van Spaendonck r.vanspaendonck@d66renkum.eu 
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