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Agenda 
Waar is de fractie van D66 Renkum? 
 
 
Donderdag 2 februari  

Fractievergadering 
Dinsdag 7 januari 

Commissievergadering 
Maandag 13 februari  

Fractievergadering 
Vrijdag 17 februari 

Thema-avond ‘Water’ in Doelum in het kader van 
de Provinciale verkiezingen in maart  

Maandag 20 februari  
Fractievergadering 

Woensdag 1 maart 
Raadsvergadering 

Donderdag 2 maart  
Fractievergadering 

 
 
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 de foto hierboven staat de waterfilterkelder bij de 
Seelbeek in Heveadorp. Deze hoorde ooit bij de Model-
boerderij Huis ter Aa en zuiverde toen het toch al schone 
kwelwater uit de Seelbeek voor het gebruikt als drinkwater 
voor het vee. De kelder is in 2018 volledig gerestaureerd en 
er bestaan ideeën voor een waterspeelplaats. De waterfilter-
kelder stamt weliswaar uit een andere tijd, maar de 
restauratie toont zijn huidige cultuurhistorische betekenis.  
De ideeën over een speelplek voor kinderen onderstrepen 
zijn waarde voor toekomstige generaties. De prachtige plek 
in het bos langs een beek benadrukt het bestaande, unieke 
landschap en de natuurwaarden in onze gemeente die 
bescherming verdienen. En zijn oorspronkelijke functie van 
waterfilter laat het (blijvende) belang zien van een goede, 
schone waterhuishouding in deze tijd van 
klimaatverandering. Schoon stromend water staat kortom 
voor beweging, zuiverheid en leven en de waterfilterkelder 
heeft ook daarom nu nog steeds zijn functie.  
We hopen veel leden te treffen bij de thema-avond ‘Water’ 
in Doelum, zodat we op dit belangrijke onderwerp met elkaar 
van gedachten kunnen wisselen.  

De fractie van D66 Renkum 

https://waternatuurlijk.nl/vallei-en-veluwe/agenda/thema-avond-water-is-van-levensbelang
https://raad.renkum.nl/
https://d66.nl/renkum/
https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/kelder-die-ooit-hielp-tegen-kindersterfte-brokkelt-niet-verder-af~a048668c/
https://www.heveadorp.nl/actueel/waterspeelplaats/
https://waternatuurlijk.nl/vallei-en-veluwe/agenda/thema-avond-water-is-van-levensbelang
https://waternatuurlijk.nl/vallei-en-veluwe/agenda/thema-avond-water-is-van-levensbelang
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Op 29 september 2021 heeft de gemeenteraad een voorstel 
behandeld tot verzelfstandiging van de week- en warenmarkten. 
Er werd vervolgens, onder leiding van wethouder Mark 
Sandmann, gezocht naar bestuurders voor een op te richten 
Renkumse stichting voor de week- en warenmarkten. Inmiddels 
is er een bruikleenovereenkomst vastgesteld met de opgerichte 
Stichting Warenmarkten Renkum en worden de weekmarkten 
per 1 februari 2023 daadwerkelijk verzelfstandigd. 
Overeengekomen is dat de markten op dezelfde plaatsen en 
tijden plaatsvinden zoals dat ook voor de verzelfstandiging was.  

Het is de bedoeling dat de weekmarkten een impuls krijgen en zodanig worden georganiseerd dat ze beter 
functioneren en meer bezoekers trekken. Dit alles in aansluiting op het winkel- en horeca-aanbod in de 
dorpen. De weekmarkten leveren niet alleen een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden 
maar hebben ook een sociale functie. Marktbezoek wordt vaak ervaren als een sociaal uitstapje waarbij naast 
het doen van boodschappen ook een praatje met anderen mogelijk is. De Stichting Warenmarkten Renkum is 
voornemens om gezamenlijk met de marktkooplieden een vernieuwingstraject in te gaan om de markten in 
de gemeente Renkum toekomstbestendig en nog aantrekkelijker te maken.  

De keuze voor verzelfstandiging van de weekmarkten betekent dat meer verantwoordelijkheden en ook 
kansen worden neergelegd bij de stichting. Deze ontwikkeling past in de visie van gemeente als regisseur die 
faciliteert en stimuleert. Een nieuwe marktverordening en -overeenkomst worden opgesteld en de  

exploitatie en organisatie van de weekmarkten blijven niet 
langer een taak van de gemeente, maar worden bij de stichting 
neergelegd. Zo ontstaat er ook meer ruimte voor 
ondernemerschap. 

De fractie van D66 Renkum stond altijd positief tegenover het 
bovenstaande. Tijdens de raadsvergadering van 25 januari 
2023 stemde de gemeenteraad unaniem in met het besluit om 
de week- en warenmarkten in de gemeente Renkum met 
ingang van 1 februari 2023 te verzelfstandigen. 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

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/Agendacommissie/2021/25-augustus/09:00/Verzelfstandiging-weekmarkten-rvs.pdf
https://www.linkedin.com/in/marksandmann/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/marksandmann/?originalSubdomain=nl
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/25-januari/20:00/Verzelfstandiging-week-en-warenmarkten
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/25-januari/20:00/Verzelfstandiging-week-en-warenmarkten
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/25-januari/20:00/Verzelfstandiging-week-en-warenmarkten/Raadsvoorstel-Verzelfstandiging-markten-13-december-2022-1.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/25-januari/20:00/Verzelfstandiging-week-en-warenmarkten/Raadsvoorstel-Verzelfstandiging-markten-13-december-2022-1.pdf
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2023/25-januari/20:00/Verzelfstandiging-week-en-warenmarkten/Raadsvoorstel-Verzelfstandiging-markten-13-december-2022-1.pdf
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  Bezochte bijeenkomsten 

Duurzaamheidscafé Renkum 

De Duurzaamheidscafés van Renkum tonen mooi aan waarom wijkinitiatieven   
zijn gestart en wat ze opleveren. Medio januari was het Tweede Duurzaamheids-
café van Renkum, ditmaal in de vorm van een informatieve rondleiding. Lennart 
Santbergen, commissielid van D66 Renkum, was letterlijk meegelift met de 
bewonersvereniging Fluitersmaat om een bezoek te brengen aan 
de Woonwijzerwinkel in Tiel. Dit bezoek liet twee mooie dingen zien. 

Allereerst hebben de bewonersverenigingen van de gemeente Renkum zich succesvol verder weten te 
verenigen, waardoor er nog meer kennisdeling plaats kan vinden en concrete resultaten geboekt worden. En 
ten tweede liet het zien hoe Renkum zich, door te verenigen, kan verdiepen in serieus complexe 
onderwerpen zoals de energietransitie op het gebied van wonen. 

Tijdens de rondleiding werden er innovatieve voorbeelden getoond op het 
gebied van woningbouw. De producenten van de duurzame bouw- en 
isolatiematerialen gebruiken de woonwijzerwinkel als markt, waardoor je als 
bezoeker alle materialen kunt ervaren. Naast voorbeelden van innovatie werd 
tijdens het werkbezoek de nadruk gelegd op het fundament van duurzaam 
wonen: isolatie.  

 
Vanaf het onderwerp isolatie gingen de 
aanwezigen in de winkel letterlijk langs de 

onderwerpen van een 7-stappenplan. Lopend via de ventilatie- en 
verwarmingsmogelijkheden, langs de zonnepanelen en uiteindelijk naar 
de warmtepompen. Alles wat nodig is om je woning te verduurzamen 
was te zien én te voelen. 

De oproep van de verenigingen was na 
afloop om dit concept te overwegen in 
Renkum en zolang daar nog geen 
woonwijzerwinkel staat, de inwoners die  
informatie zoeken naar de locatie in Tiel te verwijzen. Ook gaan de bewoners-
initiatieven uit Renkum alle verkregen informatie in mappen bundelen voor hun 
buurtgenoten. Zo komt de kennis vanuit Tiel in Renkum terecht, waar het zich 
kan manifesteren in duurzame wijken. 

 
 
 
 
  

 

https://d66.nl/renkum/mensen/lennart-santbergen/
https://d66.nl/renkum/mensen/lennart-santbergen/
http://www.fluitersmaat.nl/duurzaam.htm
https://www.woonwijzerwinkel.nl/rivierenland/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzaam-bouwen-en-verbouwen/duurzaam-verbouwen
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De fractie komt graag naar u toe! 
Samen weten we meer  
 

In de vorige nieuwsbrief vroegen we u om bij ons aan te geven als u ervoor open  
staat dat D66-fractieleden een keer bij u op de koffie/thee komen. Omdat wij als  
fractie uiteraard niet op alle onderwerpen deskundig zijn en onze leden wellicht  
bepaalde meningen, deskundigheid en ervaring hebben, vinden wij het fijn om  
daarvan gebruik te kunnen maken.  
 
We gaan dan ook graag met u 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 bij ons raadswerk en dat komt dan 
uiteindelijk aan al onze leden ten goede.  
 

Als u met ons in gesprek wilt gaan kunt zich 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 een afspraak te maken. 
 
 
 
 

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. 

mailto:fractie@d66renkum.eu
https://d66.nl/renkum/onze-mensen/
https://d66.nl/renkum/onze-mensen/
https://raad.renkum.nl/
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En dan nog even dit … 
Column 
 
“You can be kind, but strong, empathetic but decisive, optimistic but focussed.” 
Met die woorden nam premier Jacinda Adern afscheid van de Nieuw Zeelandse politiek en het wereldtoneel. 
De tank was leeg zoals ze zelf zei. Met haar laatste woorden als politicus raakte ze velen, ook mij aan de 
andere kant van de wereld. Het was een eerlijke en pijnlijke boodschap. De politiek werd haar te zwaar. 
In ons eigen land nam ook een politicus afscheid. Gert-Jan Seegers van de Christenunie gaf er de brui aan. 
Zijn afscheidswoorden waren minder empathisch dan die van Adern. Minder eerlijk ook. Hij draaide er 
eigenlijk omheen. Iets met kinderen en een gulzig leven als Kamerlid. Toch was zijn boodschap dezelfde als 
die van Adern: de tank was leeg. Genoeg van het politieke gekrakeel, de eindeloze uren in Den Haag en 
onvoldoende energie om het langer vol te houden. 
Seegers en Adern. Niet alleen goede politici, maar vooral mensen die oprecht betrokken zijn bij de 
samenleving. Die de last van de taak voelen; fysiek en geestelijk. Ze zijn niet alleen, bleek vorige week. Een 
recordaantal wethouders legt voortijdig de taken neer vanwege gezondheidsklachten. Als goede, 
empathische en betrokken bestuurders afhaken dan heeft de toch al wankele democratie er een probleem 
bij. Geef bestuurders de ruimte en tijd om hun vak uit te oefenen. Ga niet mee in de nog altijd toenemende  

drang om alles efficiënter te organiseren en meer te presteren. Investeer in een 
bestuur dat laat zien dat naast het werk ook nog een gewoon leven mogelijk is.  

  Dus niet vanwege populistisch geneuzel een wethouderspost opofferen 
  zoals in Renkum is gebeurd. Kies voor kwaliteit. Voor betrokkenheid.  
  Voor empathie. Kies voor Seegers en Adern. 

 
 
 
 

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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

d66.nl/renkum 

DemocratenRenkum 

@D66Renkum 

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

