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Agenda 
Waar is de fractie van D66 Renkum? 
 
Donderdag 1 december 

Fractievergadering (incl. enkele verkiesbare 
Statenleden D66 Gelderland) 

Dinsdag 6 december  
Raadscommissie 

Maandag 12 december 
Fractievergadering 

Dinsdag 13 december 
Commissievergadering 

Maandag 19 december  
Fractievergadering 

Woensdag 21 december 
Raadsvergadering 

Week 52 en week 1 
Kerstreces 

Maandag 9 januari 
Fractievergadering (incl. Bestuur) 

 
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 … 

“Op het gebied van volksvertegenwoordiging zijn volgens 
ons, meestal, het discussiëren op basis van meetbare feiten, 
heldere afspraken en vastgesteld beleid, samengevoegd met 
een gezonde dosis oplettendheid […] belangrijker.” 
“Het is aan het volk, aan de kiezers om te beslissen wie hun 
vertegenwoordigt en welke richting de samenleving wordt 
opgestuurd. Het is de taak van kunstenaars, dichters en 
schrijvers daarbij als lichtbakens te fungeren, die aangeven 
wanneer de politiek afwijkt van het moreel kompas, …” 
De eerste uitspraak komt uit een mail die we als fractie 
ontvingen naar aanleiding van de raadsvergadering over de 
Valkenburcht. Het tweede citaat komt uit het opiniestuk 'Een 
open samenleving kan niet zonder kunst’ in NRC van 12 
november. Beide teksten geven aan dat het belangrijk is dat 
van de politiek in het algemeen en dus ook van ons als 
fractie verwacht mag worden dat we koers aangeven op 
basis van visie, dat we vervolgens staan waar we voor gaan 
en dat we mogen worden afgerekend op wat we doen. In 
deze nieuwsbrief leest u wat afgelopen weken deden. Laat 
ons vooral weten wat u daarvan vindt.  

De fractie van D66 Renkum 

https://raad.renkum.nl/
https://d66.nl/renkum/
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/10/een-open-samenleving-kan-niet-zonder-kunst-a4147951?t=1669549998
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/10/een-open-samenleving-kan-niet-zonder-kunst-a4147951?t=1669549998
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/10/een-open-samenleving-kan-niet-zonder-kunst-a4147951?t=1669549998
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Ruimtelijke Ordening 
Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor  
Houtsniplaan 1 in Doorwerth 
 
In het Verkiezingsprogramma van D66 Renkum staat beschreven  
dat Renkum moet bouwen voor starters en dat we doorstroming  
willen stimuleren door te bouwen voor ouderen. We willen dat er betaalbaar en gevarieerd wordt gebouwd, 
zodat alle doelgroepen die staan te springen om woningen worden bediend. Het woningbouwproject aan de 
Houtsniplaan 1 in Doorwerth slaagt hier wat de fractie van D66 Renkum betreft heel aardig in. Ook de manier 
waarop de participatie heeft plaatsgevonden vinden wij goed. 
 
De meeste projecten in onze gemeente leveren enkele tot tientallen woningen op. Het plan voor de 
Houtsniplaan levert maar liefst 78 appartementen op op een locatie waar nu geen woningen zijn. Dit alleen al 
zou voor D66 Renkum een bestemmingsplanwijziging rechtvaardigen. Leegstaande kantoorpanden 
ombouwen tot woningen: wij zijn voor! Alles binnen dit project valt binnen de kaders die we met elkaar 
hebben afgesproken en wensen en toch hebben we één kanttekening gemaakt en dat betreft de 
samenstelling van de 78 woningen. Als de projectontwikkelaar voor iets minder luxewoningen had gekozen 
op de bovenste etages, was het aantal betaalbare woningen in het project van 50% naar 62% verhoogd en 
had de gemeente 10 extra gezinnen een woning kunnen bieden. 
 

Dit brachten Lennart Santbergen en Fedor Cuppen namens D66 
Renkum in tijdens respectievelijk de commissievergadering van 8 
november en de raadsvergadering van 23 november. Er werd 
echter geen meerderheid gevonden om het plan voor de 
Houtsniplaan hierop nog aan te passen. Omdat het plan verder 
prima voldeed aan de ruimtelijke- en milieukaders en de inspraak  
voor het plan goed is geweest stemden we als fractie uiteindelijk in 
met het bestemmingsplan 'Houtsniplaan 1, 2022' en het 
beeldkwaliteitsplan 'Houtsniplaan 1 Doorwerth' die beiden werden 
vastgesteld door de raad. 

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://d66.nl/renkum/verkiezingsprogramma/
https://www.dunoveste.nl/
https://www.dunoveste.nl/
https://d66.nl/renkum/mensen/lennart-santbergen/
https://d66.nl/renkum/mensen/fedor-cuppen/
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2022/8-november/20:00
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2022/8-november/20:00
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/23-november/20:00
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/19-oktober/09:00/bestemmingsplan-Houtsniplaan-1-2022-toelichting-en-regels-compressed.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/19-oktober/09:00/Beeldkwaliteitsplan-Houtsniplaan-1-20-06-2022.pdf
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  Voorzieningen 
MFC Doelum Renkum 
 
Multifunctioneel Centrum (MFC) Doelum in 
Renkum heeft op dit moment grote 
financiële tekorten. Naast de hoge kosten 
voor energie heeft het centrum ook te 
maken met het feit dat ingehuurde, 
betaalde krachten nodig zijn om een tekort 
aan vrijwilligers op te kunnen vangen. Bij 
het oprichten van Doelum is ooit 
afgesproken dat het complex zo zou 
worden opgezet dat de organisaties die bij  
Doelum betrokken zijn zelf het grootste deel van de exploitatie van het complex organiseren. Als dat niet het 
geval zou zijn geweest was het namelijk niet gelukt om de realisatie van het MCF Doelum financieel rond te 
krijgen. Dat de organisaties het nu laten afweten, al dan niet om begrijpelijke redenen, betekent dat de 
gemeente hierdoor een forse rekening krijg gepresenteerd en tot nu toe de tekorten op de exploitatie heeft 
aangevuld. Als de gemeente dat structureel moet gaan doen is dat niet in lijn met de afspraken die ooit zijn 
gemaakt. Ook is het niet eerlijk ten opzichte van andere (sport)accommodaties en verenigingen die geen 
steun ontvangen voor beheerkosten en/of het inhuren van betaalde krachten.  
 
Samen met de fracties van Gemeente-belangen en VVD heeft de fractie van D66 Renkum tijdens de 
raadsvergadering van 23 november de motie vreemd ‘Exploitatie Doelum’ ingediend. Daarmee wordt het 
college opgeroepen opnieuw in gesprek te gaan met het bestuur van MFC Doelum en niet verder te gaan met 
eventuele uitbreidingen van het takenpakket van Stichting MFC Doelum totdat duidelijk is hoe de exploitatie 
weer in lijn wordt gebracht met de gemaakte afspraken. Daarnaast heeft D66 Renkum in de motie ingebracht 
dat het niet zo moet zijn dat er binnen onze gemeente nog meer situaties ontstaan of aanwezig zijn waar 
hetzelfde als voor MFC Doelum kan gaan gelden. Vandaar dat we om meer inzicht hebben gevraagd over de 
huidige en toekomstige situatie in de gemeente. De motie werd aangenomen door de raad. 
 
 
 
 
  

 

Gemeentelijke bedrijfsvoering 
Nieuwe leden Renkumse Rekenkamer 
 
In de raad van 23 november zijn de drie nieuwe  
voorgedragen kandidaten voor de Renkumse Rekenkamer 
benoemd. Daar is een uitgebreide selectieprocedure aan 
voorafgegaan waarbij Hanneke Mijnhart, als voorzitter 
van de rekeningcommissie, deelnam in de 
selectiecommissie.  
 
Elke gemeente moet een onafhankelijke rekenkamer 
hebben. De Renkumse Rekenkamer is nu dus gelukkig 
weer op volle sterkte en kan aan haar taak beginnen om 
onafhankelijk onderzoek te doen naar de doelmatigheid, 
doeltreffendheid en rechtmatigheid van het 
gemeentebestuur.  

https://doelum.nl/
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/23-november/20:00/Motie-vreemd-mbt-exploitatie-Doelum
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/23-november/20:00/Motie-vreemd-mbt-exploitatie-Doelum/Agendapunt-9b-motie-vreemd-GB-VVD-D66-mbt-exploitatie-Doelum-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/23-november/20:00/Benoemen-leden-voorzitter-Rekenkamer-gemeente-Renkum/Benoeming-voorzitter-en-leden-rekenkamer-231122-rvs-1.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/23-november/20:00/Benoemen-leden-voorzitter-Rekenkamer-gemeente-Renkum/Introductietekst-leden-rekenkamer.pdf?confirm=confirm
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/23-november/20:00/Benoemen-leden-voorzitter-Rekenkamer-gemeente-Renkum/Introductietekst-leden-rekenkamer.pdf?confirm=confirm
https://www.renkum.nl/Bestuur/Gemeenteraad/Commissies/Rekenkamercommissie
https://d66.nl/renkum/mensen/hanneke-mijnhart/
https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/financien/instellen-rekenkamer-wordt-verplicht/
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Inclusie & Kunst en Cultuur 
Motie vreemd ‘Kunst en Cultuur in Renkum fysiek voor iedereen bereikbaar’ 
 
Kunst en cultuur is van én voor iedereen en moet dus ook door zoveel mogelijk mensen te ervaren en te 
beleven zijn. Minstens twee miljoen mensen in Nederland kunnen echter niet vanzelfsprekend meedoen; 
ook niet overal in de culturele en creatieve sector. Daarom schreef D66 Renkum de motie ‘Kunst en Cultuur 
in Renkum fysiek voor iedereen bereikbaar’ en diende deze met het CDA , de PvdA en fractie Omzien naar 
Elkaar in tijdens deraadsvergadering van 23 november.  
 
In de motie wordt het college gevraagd om aandacht te 
besteden aan de brief die staatssecretaris Gunay Uslu op 10 
november jl. zond naar de Tweede Kamer met als onderwerp 
‘Toegankelijkheid in de culturele en creatieve sector voor 
mensen met een beperking’. In deze brief staan veel concrete 
acties die gedaan kunnen worden om de toegankelijkheid beter 
te maken zoals het samenwerken met mensen met een 
beperking en de organisaties die hen vertegenwoordigen. 
Bewustzijn en kennis vergroten is nodig vanwege de 
complexiteit en diversiteit van het opheffen van zichtbare en 
onzichtbare drempels om toegang te verbeteren. 
Samenwerken met de Provincie en het Rijk en gebruik maken 
van elkaars expertise en ervaringen is belangrijk omdat de  
kennis versnipperd aanwezig blijkt. Ook is het meten van hoe het nu gesteld is met de toegankelijkheid 
noodzakelijk zodat je met deze uitkomsten in de hand afspraken kunt maken over waar en hoe het beter kan. 
Het belang van inclusie is bij velen wel bekend, maar de uitvoering vraagt om vervolgstappen.  
 
Een aantal partijen in de raad vroeg zich af of deze motie niet overbodig was en schermde met kosten en 
onmogelijkheden. Na een pittig debat kreeg de D66-motie uiteindelijk echter veel bijval en werd deze met 
grote meerderheid aangenomen.  
 

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 
 

 
 

 
 
 
 

d66.nl/renkum 

DemocratenRenkum 

@D66Renkum 

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/23-november/20:00/Motie-vreemd-kunst-en-cultuur-in-Renkum-fysiek-voor-iedereen-bereikbaar/Agendapunt-9a-motie-vreemd-D66-CDA-PvdA-Kunst-en-cultuur-in-Renkum-fysiek-voor-iedereen-bereikbaar-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/23-november/20:00/Motie-vreemd-kunst-en-cultuur-in-Renkum-fysiek-voor-iedereen-bereikbaar/Agendapunt-9a-motie-vreemd-D66-CDA-PvdA-Kunst-en-cultuur-in-Renkum-fysiek-voor-iedereen-bereikbaar-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/23-november/20:00/Motie-vreemd-kunst-en-cultuur-in-Renkum-fysiek-voor-iedereen-bereikbaar
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/gunay-uslu
https://open.overheid.nl/repository/ronl-02002d6dbc83b54eb7e04d3ed0cc01760f51603f/1/pdf/kamerbrief-inzake-toegankelijkheid-in-de-culturele-en-creatieve-sector-voor-mensen-met-een-beperking.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-02002d6dbc83b54eb7e04d3ed0cc01760f51603f/1/pdf/kamerbrief-inzake-toegankelijkheid-in-de-culturele-en-creatieve-sector-voor-mensen-met-een-beperking.pdf
mailto:f.cuppen@d66renkum.eu
mailto:d.firet@d66renkum.eu
mailto:h.mijnhart@d66renkum.eu
mailto:p.kraak@d66renkum.eu
mailto:l.santbergen@d66renkum.eu
mailto:r.vanspaendonck@d66renkum.eu
https://d66.nl/renkum/
https://www.facebook.com/DemocratenRenkum
https://twitter.com/D66Renkum
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Ruimtelijke Ordening 
Kaderstelling Valkenburcht 

De Valkenburcht is een appartementengebouw met service en een zorgfunctie dat is gelegen aan de 
Valkenburglaan 35 te Oosterbeek. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Daarom is 
er is door Valkenburcht Beheer BV een plan ontwikkeld dat voorziet in vervanging van de huidige bebouwing 
door vier losstaande appartementengebouwen. Het plan voorziet in 182 woonappartementen met service 
en een woonzorggedeelte van 29 woningen. Van die woningen zijn er dan ongeveer 40 nieuw toegevoegd. 
Op de raadsvergadering van 23 november stond de kaderstelling voor het plan op de agenda. Hoewel het 
plan er ruimtelijk en qua opzet fraai uitziet was die kaderstelling voor D66 Renkum niet iets om trots op te 
zijn. De gemeente Renkum heeft zich in september 2021 namelijk via de D66-motie 'Woningmix 
bouwplannen' gecommitteerd aan het verkrijgen van een woningmix met 50% betaalbare woningen 
waarvan de helft sociaal dient te zijn. Met het plan voor de Valkenburcht zouden er 40 nieuwe woningen 
moeten komen, maar geen van die woningen valt in de betaalbare sector. Het argument is dat er vanwege 
zorgkosten een hoge prijs wordt gevraagd voor de woningen. Dat is volgens de fractie van D66 geen 
probleem als die zorgcomponent dan ook daadwerkelijk inbegrepen is in de prijs van de woningen. Maar dat 
is voor de nieuw te bouwen woningen in de plannen voor de Valkenburcht niet het geval. D66 Renkum is 
dan ook van mening dat de wethouder opnieuw in overleg moet om in de Valkenburcht 50% van de nieuwe 
woningen te realiseren in de betaalbare categorie en daarvan ten minste de helft te bouwen in de vorm van 
sociale woningbouw. De door D66 Renkum opgestelde motie ‘Ook betaalbaar wonen in de Nieuwe 
Valkenburcht’ die samen met GroenLinks, Omzien naar Elkaar, CDA en PvdA werd ingediend tijdens de 
raadsvergadering, leidde tot een flink debat in de raad dat hier is terug te zien. De motie werd uiteindelijk 
echter aangenomen doordat bijna alle fracties voor stemden.  
Daarmee moet het plan voor de Valkenburcht opnieuw worden 
bekeken en worden voorzien van een woningmix zoals we die 
met elkaar hebben vastgesteld. Afspraak is afspraak! 

 

 

Regionale samenwerking  
Groene Metropool Regio  
 

De gemeente Renkum werkt met twaalf andere gemeenten samen in de Groene Metropool Regio (GMR). 
Met de raad tekenden we Renkum in op de opgavenagenda voor de GMR. Dat betekent dat we in de periode 
2023-2024 meedoen met de regionale opgaven van onze regio. Als fractie van D66 Renkum zijn we blij met 
deze regionale samenwerking. Samenwerken kan voor onze gemeente zeer waardevol zijn op het gebied van 
energietransitie, mobiliteit, werkgelegenheid en toerisme.  
  
De fractie van D66 Renkum vindt de GMR, wat een relatief nieuwe organisatie is, heel belangrijk en volgt 
deze regionale samenwerking dan ook op de voet. Samen met de andere gemeenten moeten we proberen 
om de GMR steeds verder te verbeteren; waar nodig door actief een bijdrage te leveren. Daarom diende de 
fractie van D66 Renkum tijdens de raadsvergadering van 23 november samen met de fracties van 
Gemeentebelangen, VVD en CDA de motie 'Regionale Agenda 2023- 2024' in. De motie moet ervoor zorgen 
dat alle gemeenten in de regio nog beter betrokken raken bij de GMR en zorgen dat het nog duidelijker 
wordt wat deze samenwerking de gemeente Renkum oplevert. De motie werd unaniem aangenomen door 
de raad. 
 
 
 
 

  

https://www.parkflatdevalkenburcht.nl/
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/19-oktober/09:00/B1-18-1102-Valkenburcht-220929-Stedenbouw-Beeldkwaliteit-HR-spread.pdf
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-6-motie-D66-GB-VVD-CDA-GL-mbt-woningmix-bouwplannen-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/documenten/moties-en-amendementen/Agendapunt-6-motie-D66-GB-VVD-CDA-GL-mbt-woningmix-bouwplannen-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/23-november/20:00/Kaderstelling-De-Valkenburcht/Agendapunt-7-MOTIE-D66-GL-CDA-PvdA-ook-betaalbaar-wonen-in-de-Nieuwe-Valkenburcht-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/23-november/20:00/Kaderstelling-De-Valkenburcht/Agendapunt-7-MOTIE-D66-GL-CDA-PvdA-ook-betaalbaar-wonen-in-de-Nieuwe-Valkenburcht-AANGENOMEN.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/23-november/20:00/Kaderstelling-De-Valkenburcht
https://www.groenemetropoolregio.nl/
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/23-november/20:00
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/23-november/20:00/Groene-Metropoolregio-Arnhem-Nijmegen-deelname-regionale-opgaven-2023-2024/Agendapunt-8-motie-GB-VVD-CDA-D66-mbt-Regionale-Agenda-2023-2024-AANGENOMEN.pdf
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Column 
 
Het verschil tussen transparantie en openbaarheid is dat je openbaarheid feitelijk kunt vaststellen. Een 
raadsvergadering en dossiers zijn openbaar gemaakt of niet. Bij transparantie is dat moeilijker te 
beoordelen. Dat gaat veel meer over houding en gedrag en in welke mate je aan de buitenwereld wilt laten 
zien waarom je doet wat je doet.  
Transparantie is in Renkum echter ver te zoeken. Dat heeft twee oorzaken. Ten eerste zijn politici vooral 
gericht op interne zaken: de raadsagenda, vergaderingen en het lezen van stukken. Zeer belangrijk werk 
natuurlijk, maar waar is de binding met de inwoners? Waar is de transparantie als het gaat om het uitleggen 
waarom je tot een bepaald besluit bent gekomen? Er zijn voldoende middelen (denk aan sociale media) 
beschikbaar zijn om verantwoording af te leggen over je politieke daden en besluiten. Dat gebeurt echter 
nauwelijks (met als prettige uitzondering deze nieuwsbrief). Wat wel gebeurt zijn blije selfies, obligate 
partijverheerlijking en posts over nietszeggende onderwerpen. Maar wat zegt dit over politieke daden die 
direct invloed hebben op kiezers en die de toekomst van de gemeente bepalen?  
De tweede oorzaak is de nagenoeg totale afwezigheid van kritische pers die de politiek op de voet volgt. 
Natuurlijk, bij relletjes staan ze vooraan om alles op te blazen. Maar waar zijn ze om raadsvergaderingen te 
duiden, besluiten uit te leggen en politici inhoudelijk te ondervragen op hun stemgedrag? Een verdwaalde 
flard politiek nieuws haalt nog weleens de Gelderlander. Maar vanwege het verdienmodel van de Belgische 

 eigenaren is politiek kennelijk niet meer interessant. 
Gebrek aan transparantie zet de lokale democratie behoorlijk onder  

druk. Tijd dat ook politici en media in Renkum zich dat een keer  
gaan realiseren.  

 
   
 
 
 
 

Oblomov 


