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Agenda 
Waar is de fractie van D66 Renkum? 
 
 
Week 52 en week 1 

Kerstreces 
Maandag 9 januari 

Fractievergadering (incl. Bestuur om 19.00 uur) 
Dinsdag 10 januari  

Nieuwjaarsontmoeting (Lebret, 19.00 uur) 
Woensdag 11 januari 

Commissievergadering 
Dinsdag 17 & woensdag 18 januari 

Raadsontmoeting 
Maandag 23 januari 

Fractievergadering 
Dinsdag 25 januari  

Raadsvergadering 
Dinsdag 31 januari & woensdag 1 februari 

Raadsontmoeting 
 
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 … 
 
Het jaar 2022 zit erop. Het was een bijzonder jaar waarin op 
het wereldtoneel weer veel gebeurde wat iedereen geraakt 
heeft. Ook voor de Renkumse politiek was 2022 een jaar met 
veel “beweging”. De verkiezingen, het proces van 
collegevorming, de positionering van de raad, de aanpak van 
de bestuurscultuur, de opvang van vluchtelingen, de 
toekomst van de gemeente Renkum en vele andere 
ontwikkelingen die in onze gemeente spelen zorgden ervoor 
dat we als fractie voortdurend scherp moesten zijn. Ook het 
onszelf opnieuw uitvinden als oppositiepartij speelde dit 
jaar. Hoe ben en blijf je een factor die invloed heeft op dat 
wat belangrijk is als je geen onderdeel uitmaakt van het 
college? Hoe krijg je als fractie onderwerpen op de agenda 
die belangrijk zijn voor inwoners in het algemeen en D66-ers 
in het bijzonder? Hoe verhoud je je als fractie tot dat wat er 
op je afkomt? Hoe zijn we een eenheid met inachtneming 
van de individuele standpunten van ieder fractielid? Wat dit 
alles betreft kijken we met trots terug op 2022 en vol 
energie en vertrouwen vooruit naar 2023. We hopen onze 
leden dan weer vaak te ontmoeten. Dus tot gauw! 

De fractie van D66 Renkum 

https://raad.renkum.nl/
https://d66.nl/renkum/
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Algemeen bestuur 
Raadsagenda 2022-2026 

Na de gemeenteraadsverkiezing van maart kwam vanuit de  
coalitie de wens naar voren om als raad het voortouw te nemen  
bij de uitwerking van een aantal thema’s voor de nieuwe raads- 
periode. In de raadsvergaderingen van 20 april en 29 juni heeft  
de raad gesproken over die thema’s, toen nog onder de noemer ‘Raadsperspectief 2022-2026’. Op 29 juni 
heeft de raad besloten om de term ‘Raadsperspectief’ te vervangen door ‘Raadsagenda’ en een sessie te 
organiseren voor raads- en commissieleden om gezamenlijk te bepalen welke onderwerpen moeten worden 
opgenomen in de Raadsagenda 2022-2026.  
 
De Raadsagenda is een instrument om de raad meer verantwoordelijkheid te laten nemen bij het initiëren en 
uitwerken van een aantal belangrijke thema’s. Zo wordt de kaderstellende rol van de raad versterkt. Het 
uitwerken van thema’s gebeurt in werkgroepen en moet de samenwerking tussen de raadsfracties en tussen 
raad en organisatie verbeteren.  

Op vrijdag 30 september kwam de raad bij elkaar voor een bijeenkomst in het Renkums Beekdal met als doel 
te komen tot een definitieve selectie van onderwerpen voor de Raadsagenda. Om te komen tot deze selectie 
golden een aantal criteria. Zo moest een onderwerp bijvoorbeeld door alle partijen belangrijk worden 
gevonden, ondanks dat er verschillend over kon worden gedacht en moest het gaan om een maatschappelijk 
relevant onderwerp met een belang voor de hele gemeente. Na een aantal gespreksronden kwamen 
uiteindelijk drie onderwerpen overtuigend naar voren die de Raadsagenda de aankomende jaren zullen 
bepalen: ‘Inwonersparticipatie/zeggenschap inwoners/ burgerberaad’, ‘Sturen op de woningmarkt’ en 
‘Dorpsgericht werken’. Er zijn werkgroepen ingesteld waarin raadsleden uit diverse fracties starten met het 
opstellen van een startnotitie voor de drie genoemde thema’s. Dat betekent dat iedere werkgroep een plan 
van aanpak opstelt, inclusief planning, en de raad hierover informeert. 

Tijdens de raadsvergadering van 21 december is de raadsagenda door de raad vastgesteld. De aankomende 
jaren zullen we in deze nieuwsbrief regelmatig terugkomen op de verdere ontwikkelingen vanuit de 
raadsagenda.  

 

 

 

  

 

 

 
 

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://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/20-april/20:00/Voortgang-Raadsperspectief
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/29-juni/16:00/Raadsperspectief-2022-2026
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/16-november/16:00/Raadsagenda-2022-2026/Notitie-RaadsAgenda-2022-2026.pdf
https://www.renkumsbeekdal.nl/
https://burgerberaad.nu/
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/21-december/20:00/Raadsagenda-2022-2026/Raadsagenda-2022-2026-rvs-1.pdf
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  Maatschappij en samenleving 
Regenboogbeleid Renkum 
 
Tijdens de raadsvergadering van 21 december werd door Fedor Cuppen namens de fractie van D66 Renkum 
de volgende bijdrage uitgesproken: 

Op 20 december werd in de Eerste Kamer een Grondwetswijziging 
besproken om in artikel 1, waarin het gelijkheidsbeginsel is vastgelegd, 
‘seksuele gerichtheid’ en ‘handicap’ op te gaan nemen. Hier gaat de 
Eerste Kamer hoogstwaarschijnlijk mee instemmen. De discussie over 
gendernormen wordt nogal eens ‘woke’ gevonden en het thema leidt 
tot gepolariseerde debatten in de maatschappij en de media. Van de 
overheid wordt dan een verhaal, een standpunt en concreet optreden 
verwacht. We komen er kortom niet met het jaarlijks hijsen van een 
regenboogvlag en het onderling uitspreken dat iedereen erbij hoort en 
niemand op grond van identiteit gediscrimineerd mag worden. We 
zullen in de huidige tijd als gemeente visie moeten hebben en lokaal 
LHBTQI+-emancipatiebeleid moeten opstellen om daadwerkelijk te 
kunnen gaan werken aan die inclusieve samenleving waar we naar  

zeggen te streven. Zesenvijftig Regenboogsteden krijgen tot en met 2026 jaarlijks 1,24 miljard euro om 
hun lokale LHBTQI+-emancipatiebeleid uit te kunnen gaan voeren. Gemeenten kunnen afhankelijk van  
hun situatie dit Regenboogbeleid opstellen en uitvoeren om de 
acceptatie van deze personen te laten toenemen onder alle 
inwoners. Wat D66 Renkum betreft is er ook in onze gemeente 
Renkum voldoende aandacht nodig om vooroordelen, discrimi-
natie, intimidatie en geweld tegen LHBTQI+personen te laten 
afnemen. In dit kader hebben we drie vragen aan het college: 
 
1. Wat is het huidige beleid van de Gemeente Renkum t.a.v. het 

LHBTQI+-emancipatiebeleid? 

2. Wordt dat Regenboogbeleid besproken en opgesteld in 

samenspraak met de lokale LHBTQI+-gemeenschap?  

3. Is het college op de hoogte van het feit dat er dus budget 

beschikbaar is voor het opstellen van Regenboogbeleid en  

is zij bereid tijd en energie te steken in het verkrijgen van dat 

budget voor het opstellen van Regenboogbeleid in Renkum? 

Burgemeester Schaap, in het college de portefeuillehouder op dit 
onderwerp, zegde in haar reactie op de bijdrage en de vragen toe 
dat er in samenwerking met diverse organisaties, de gemeente 
Arnhem en in regionaal verband aan lokaal Regenboogbeleid 
gewerkt gaat worden. Voor de zomer van 2023 zal de raad op de 
hoogte worden gebracht van de voortgang.  
De fractie van D66 Renkum zal dit alles uiteraard goed blijven 
volgen, want het uitsluiten van mensen op grond van wie zij zijn 
mag ook in Renkum nooit en nergens plaatsvinden. 
 
 
 
 
  

“ 

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/21-december/20:00/Vragenuurtje
https://d66.nl/renkum/mensen/fedor-cuppen/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/behandeling-initiatiefwetsvoorstel-toevoeging-van
https://decorrespondent.nl/13005/alles-en-iedereen-is-woke-maar-wat-zegt-dat-nog/19951991145405-c7f534b6
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/15/regenboogsteden-krijgen-tot-en-met-2026-jaarlijks-124-miljoen
https://d66.nl/lhbti/
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De fractie komt graag naar u toe! 
Goede voornemens voor 2023 
 

Heeft u goede voornemens voor 2023? De fractie van D66 Renkum wel! 
 
Zo willen we bijvoorbeeld het contact tussen de fractie en de lokale D66-leden verder verbeteren. 
Natuurlijk zien wij u regelmatig op de algemene ledenvergaderingen van D66 Renkum, maar wij willen meer 
gaan doen om elkaar beter te leren kennen.  
Zo willen wij bijvoorbeeld met twee raads- en/of commissieleden graag eens een uurtje bij u een kop koffie 
of thee komen drinken. Op basis van een vragenlijst gaan we dan met u het gesprek aan. Wij zijn als fractie 
natuurlijk niet op alle onderwerpen deskundig en als u bepaalde meningen, deskundigheid en ervaring heeft 
die wij vanuit een gesprek leren kennen, vinden wij het fijn om daarvan gebruik te kunnen maken. We gaan  
dan met elkaar in gesprek vanuit vragen als ‘Wat kunnen wij als D66 Renkum nog beter of anders doen?’, 
‘Wat heeft u in uw carrière gedaan of doet u nog steeds?’ en ‘Hoe kunnen wij gebruik maken van uw kennis 
en ervaring?’ Dit alles helpt ons als fractie verder en dat komt dan uiteindelijk ook aan onze leden ten goede.  
In een fractie-nieuwsbrief leest u vervolgens kort terug wat er in het gesprek aan bod kwam. Zo kunnen de 
andere Renkumse D66-ers er ook kennis van nemen. Uiteraard kan dat ook volledig anoniem. 
 
Als u op grond van het bovenstaande ervoor open staat dat D66-fractieleden een keer bij u op de koffie/ 
thee komen, dan vinden wij dat erg fijn. U kunt zich dan opgeven via fractie@d66renkum.eu of via één van 
onze fractieleden waarvan hier de contactgegevens zijn te vinden: d66.nl/renkum/onze-mensen/. 
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om ergens in 2023 een afspraak te maken. 
 
Voor nu wensen wij u hele fijne feestdagen toe.  
We ontmoeten u graag weer ergens in onze gemeente in          !  
 
Met vriendelijke groet,  
De fractie van D66 Renkum 
 
 

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 

Fedor, Hanneke,  
Dorien, Peter,  

Lennart en Rozemarijn 
 

mailto:fractie@d66renkum.eu
https://d66.nl/renkum/onze-mensen/
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


 
 

 

nummer 13  |  december 2022 

 

Regionale samenwerking  
Motie ‘Betrek de raad beter bij regionale besluiten’ 
 
Afgelopen raadsvergadering bracht Dorien Firet namens de fractie van D66 Renkum de motie ‘Betrek de 
raad beter bij regionale besluiten’ in. D66 Renkum vindt de regionale samenwerkingen belangrijk. Daarbij is 
het ook van belang dat de Renkumse raad goed op de hoogte is van wat er speelt op regionaal niveau. Ook 
worden er op regionaal niveau besluiten genomen die invloed hebben op ons lokale beleid. 
  
De regio heeft voortdurend onze aandacht en we stellen regelmatig vragen aan ons college op dit thema. Na 
een verkenning in de regio bij andere raden, werd duidelijk dat wij van andere gemeenten kunnen leren. In 
andere gemeenten worden de gemeente raden actief geraadpleegd voordat de bestuurder in bestuurlijke 
overleggen een besluit neemt. Met onze motie ‘Betrek de raad beter bij regionale besluiten’ wilden we dit 

ook in Renkum invoeren. 
 
Alle andere partijen en het college gaven in de raad aan voldoende 
vertrouwen te hebben in de huidige manier van werken en daarom 
besloten wij tijdens de vergadering onze motie terug te trekken. 
D66 Renkum blijft het belangrijk vinden dat we goed blijven 
overzien wat regionale besluiten voor invloed hebben op onze 
gemeente. Wij blijven dit dan ook alsnog goed in de gaten houden. 

 
 
 
 

  

Zorg en welzijn 
Parkeerbeleid Arnhem heeft consequenties voor inwoners gemeente Renkum 
 
Tijdens de laatste raadsvergadering van 2022 stelde Hanneke Mijnhart namens de fractie vragen over boetes 
in Arnhem voor inwoners van de gemeente Renkum die daar parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. 
Veranderd parkeerbeleid in maart 2022 in Arnhem maakt dat chronisch zieken en gehandicapten met een 
parkeerkaart, voor een bezoek aan Arnhem hun kenteken moeten aanmelden in het parkeersysteem van 
Arnhem. Alleen de parkeerkaart in het raam leggen is dus niet meer voldoende! 
 
Bij rondvragen onder chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers 
in onze gemeente was dit bij niemand die wij als fractie spraken bekend, 
behalve bij diegene die al een bekeuring hadden gehad en op onderzoek 
uitgingen. Wij vroegen het college om hier actief over te communiceren 
naar onze gehandicaptenparkeerkaarthouders. 
 
Hier kunt u zien hoe het in de raad werd besproken: 
raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/ 21-
december/20:00/Vragenuurtje.   
 
 
  

“ 

Wist u dat de link naar de raadsvergadering die we in onze 
nieuwsbrief vermelden vaak videobeelden bevat van de 
vergadering over het betreffende onderwerp?  

Via raad.renkum.nl kunt u ook complete 
vergaderingen of fragmenten daaruit terugkijken. 

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/21-december/20:00/Motie-vreemd-Betrek-de-raad-beter-bij-regionale-besluiten
https://d66.nl/renkum/mensen/dorien-firet/
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/21-december/20:00/Motie-vreemd-Betrek-de-raad-beter-bij-regionale-besluiten/Agendapunt-10a-motie-vreemd-D66-Betrek-de-raad-beter-bij-regionale-besluiten-INGETROKKEN.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/21-december/20:00/Motie-vreemd-Betrek-de-raad-beter-bij-regionale-besluiten/Agendapunt-10a-motie-vreemd-D66-Betrek-de-raad-beter-bij-regionale-besluiten-INGETROKKEN.pdf
https://www.raadopenbaarbestuur.nl/publicaties/regionale-samenwerking/documenten/publicaties/2019/03/28/essaybundel-regionaal-samenwerken
https://d66.nl/renkum/mensen/hanneke-mijnhart/
https://www.arnhem.nl/Inwoners/parkeren/gehandicaptenparkeerkaart_europese/Aanmelden_kenteken_Europese_gehandicaptenparkeerplaats
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/21-december/20:00/Vragenuurtje
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/21-december/20:00/Vragenuurtje
https://raad.renkum.nl/
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  Klimaat & energie 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NDR) PlanMER 
 
In 2030 willen we 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, zoals afgesproken in het Nationaal Klimaatakkoord 
en in het Gelders Energieakkoord. Een belangrijke stap hierin is het overschakelen van fossiele energie naar 
duurzame energie. Dat is een complexe opgave en het vraagt om een regionale aanpak. Daarom werken 16 
gemeenten, provincie Gelderland, drie waterschappen en de netbeheerder Liander in deze regio samen aan 
een Regionale Energie Strategie (RES). Op dit moment werken alle partijen aan de RES 2.0. Het doel hierbij is 
om van plan naar uitvoering te gaan. Om tot een goede uitvoering te komen wordt eerst een PlanMER 
(millieueffectenrapportage) opgesteld. Dat is een onderzoek dat voldoende beslisinformatie moet bieden. In 
de afgelopen raadvergadering bespraken we de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dat zijn dan 
als het ware de kaders van het onderzoek. De raad kan een reactie geven op de NRD met suggesties of 
aandachtspunten in een zienswijze, zodat we straks voldoende informatie hebben om de RES 2.0 te vormen. 
De planMER wordt namelijk gebruikt om zorgvuldig te kunnen beargumenteren welke locaties geschikt, 
ongeschikt of geschikt te maken zijn voor duurzame opwek van energie. 
  
De regio is van plan om in de planMER uitgebreid te onderzoeken wat de millieueffecten zijn van allerlei 
energiebronnen. Zo wordt er bijvoorbeeld bij warmtebronnen waarbij gebruik wordt gemaakt van biomassa 
een effectanalyse gedaan waarbij wordt gekeken naar de afstanden tussen bedrijven en woningen voor de 
aspecten geluid, geur, stof en externe veiligheid. In de RES is afgesproken dat we ook gebruik maken van 
restwarmtebronnen. Hierbij maak je gebruik van de warmte die vrijkomt in het proces van bijvoorbeeld 
industriële organisaties. Gek genoeg wordt er in de huidige NRD geen aandacht besteedt aan de 
milieueffecten van deze organisaties. De fractie van D66 Renkum vindt dit vreemd: hoe kun je nou 
organisaties betrekken bij de energietransitie zonder dat je oog hebt voor de milieueffecten van deze 
organisaties? Een voorbeeld: in onze gemeente gaat de regio onderzoeken of we de restwarmte van 
Smurfkit Kappa Parenco kunnen gebruiken om woningen te verwarmen. Maar daarbij gaan ze dan dus niet 
kijken naar de milieueffecten van Smurfkit Kappa Parenco. D66 Renkum wil dat de regio dat bij dit soort 
organisaties wel doet! Zodat de regio met alle samenwerkingspartners een goede afweging kan maken 
voordat ze afhankelijk wordt van zo’n organisatie. In het voorbeeld van Smurfkit Kappa Parenco willen we 
dus dat onderzocht wordt wat de milieueffecten van deze organisatie zijn én wat de mogelijke 
warmteopbrengst is. Pas dan kunnen we goed afwegen of milieueffecten als geur, stof of invloed op de 
waterhuishouding opwegen tegen het gebruiken van de restwarmte van zo’n organisatie en de 
afhankelijkheidsrelatie die dat creëert. 
 
D66 Renkum diende, samen met de VVD, het amendement 'Zienswijze NDR PLAN MER organisaties' in om 
het bovenstaande via een zienswijze mee te geven aan de regio. Na het debat werd dit amendement ook 
gesteund door het CDA. Helaas bleek een meerderheid in de raad het amendement te verwerpen. D66 
Renkum vindt het onbegrijpelijk dat de coalitiepartijen, waaronder GroenLinks, tegen dit amendement 
hebben gestemd, terwijl juist in het collegeperspectief 'Renkum in bloei' wordt beschreven hoe belangrijk 
schone lucht en het behoud van groen zijn. Heel vreemd dat deze partijen de ogen sluiten voor de mogelijk 
zeer schadelijke milieueffecten van deze organisaties en dit totaal buiten de afweging willen houden. 
 

D66 Renkum vindt het belangrijk dat we voortvarend aan de slag gaan 
met de energietransitie én dat we daarbij op een gedegen manier 
keuzes maken. Besluiten die een averechts effect hebben, kunnen we 
ons niet meer veroorloven. Daarvoor is de noodzaak inmiddels te groot! 

 
  
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatakkoord/wat-is-het-klimaatakkoord
https://www.geldersenergieakkoord.nl/
https://www.groenemetropoolregio.nl/res
https://www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/thema/gebiedsontwikkeling/instrumenten/planmer/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/thema/gebiedsontwikkeling/instrumenten/planmer/
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/21-december/20:00/Inzageperiode-concept-NRD-Regionale-Energiestrategie-2-0
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/16-november/16:00/Inzageperiode-concept-NRD-Regionale-Energiestrategie-2-0/Bijlage-1-Concept-Notitie-Reikwijdte-en-Detailniveau-PlanMER-RES.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/21-december/20:00/Inzageperiode-concept-NRD-Regionale-Energiestrategie-2-0/Inzageperiode-concept-NRD-Regionale-Energiestrategie-2-0-rvs-1.pdf
https://www.firan.nl/case/duurzame-warmte-in-wageningen-vanuit-papierfabriek/
https://www.firan.nl/case/duurzame-warmte-in-wageningen-vanuit-papierfabriek/
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/21-december/20:00/Inzageperiode-concept-NRD-Regionale-Energiestrategie-2-0/Agendapunt-7-amendement-D66-VVD-mbt-zienswijze-NRD-PLAN-MER-organisaties-VERWORPEN.pdf
https://www.renkum.nl/Bestuur/College_B_W/Collegeperspectief_2022_2026/Documenten_collegeperspectief_Renkum_in_bloei/Collegeperspectief_2022_2026_in_het_kort
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En dan nog even dit … 
Column 
 
De uitdrukking ‘uit je nek kletsen’ kreeg deze week in de Renkumse gemeenteraad weer een geheel nieuwe 
lading. Onderwerp van gesprek was het al dan niet bouwen van een woning aan de Hartenseweg in mijn 
mooie dorp Renkum. Met name de hakkelende woordvoerder van Gemeentebelangen zakte flink door het 
ijs na vragen van een aantal collega-raadsleden. Ook het voorliggende raadsvoorstel was niet meer dan een 
stel bij elkaar bedachte argumenten.  
Waar gaat het ook alweer over? Een eigenaar wil zijn schuur aan de Hartenseweg slopen en vervangen door 
een woning. De raad reageerde in eerste instantie positief. Maar na een ongenuanceerde stemmingmakerij 
op de facebookpagina van één van de raadsleden van Gemeentebelangen ging opeens een meerderheid van 
de raad overstag. Bang voor de kiezer en zonder inhoudelijke argumentatie. De Raad van State was echter 
coulant. Twee keer mocht de gemeenteraad een inhoudelijke motivering opstellen. De Raad van State 
maakte vervolgens gehakt van die motivering. Die was namelijk in strijd met het beleid. Tot grote verbazing 
van velen kreeg de gemeenteraad een derde kans. Hiervoor werd zelfs een extern bureau ingehuurd. Dit 
bureau verzon een extra motivatie die wel stand moet houden bij de Raad van State. Ook die motivatie 
rammelt echter weer aan verschillende kanten. Helaas wist niemand daar in de gemeenteraad zijn vinger op 
te leggen. Het raadslid van Gemeentebelangen probeerde er zelf makkelijk vanaf te komen door te stellen 
dat het een juridisch en geen inhoudelijk probleem was. Bang om verantwoordelijkheid te nemen voor de  

door de raadsleden zelf veroorzaakte chaos.  
Raadsleden die besluiten op basis van emotie en verzonnen argumenten.  

Geen reclame voor de politiek en als je het kritisch wilt benaderen, 
ook nog eens niet integer.  

 
   
 
 
 
 

Oblomov 

Wensen voor 2023 
Laat het ons weten! 
 
Ook het komende politieke jaar blijft de fractie van 
D66 Renkum werken aan onderwerpen en 
doelstellingen uit ons Verkiezingsprogramma 2022- 
2026. Graag willen wij weten wat uw wensen zijn 
voor Renkum voor 2023. Deze wensen verzamelen 
wij zodat de fractie ze kan gebruiken ter inspiratie 
voor het komende jaar. 
 
Stuur uw wens voor 2023 in naar d.firet@d66renkum.eu of beschrijf een 
kerstbal op de D66 Oudejaarsborrel op 30 december. Vermeld hierbij ook 
uw naam, zodat wij u kunnen raadplegen als wij nog vragen hebben over 
uw wens. In de volgende nieuwsbrief delen we alle ingestuurde wensen 
met u! 

https://d66.nl/renkum/verkiezingsprogramma/
https://d66.nl/renkum/verkiezingsprogramma/
mailto:d.firet@d66renkum.eu

