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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het nieuwe verkiezingsprogramma van D66 Renkum. Een programma
waar genoeg inspiratie en ideeën in staan voor de komende vier jaar. De inhoud
van dit programma is tot stand gekomen door heel veel gesprekken met onze
inwoners, onze ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen en nog veel
meer.
Al jarenlang staan we regelmatig in onze dorpen op straat om van inwoners te
horen wat ze bezighoudt en wat hun ideeën voor een nog mooiere gemeente zijn.
We organiseren politieke discussieavonden over inhoudelijke thema’s en speciaal
voor dit programma hebben we veel inwoners via digitale platforms uitgenodigd
om mee te denken over de toekomst van onze gemeente. Honderden mensen
hebben zo meegedacht en meegeschreven aan dit ambitieuze programma. Dit
past bij de wijze waarop wij als D66 politiek willen bedrijven. Laagdrempelig door
naar inwoners toe te gaan, goed te luisteren, partijen en initiatieven met elkaar
te verbinden en ook door manieren te zoeken om meer mensen bij de politiek te
betrekken. Met een groeiend ledenaantal en steeds meer actieve D66’ers zijn we
daarmee op de goede weg.
Dit alles is ook hard nodig. De samenleving en de lokale overheid veranderen
snel. Van inwoners wordt vaker eigen verantwoordelijkheid gevraagd of inwoners
nemen juist meer eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast neemt het aantal taken
van de gemeentelijke overheid toe en worden ze steeds complexer. Het is de taak
van de overheid om deze nieuwe verhoudingen vorm te geven en inwoners mee
te nemen in deze ontwikkelingen. In dit verkiezingsprogramma geven wij aan hoe
wij denken dit te moeten doen. Ik ben er van overtuigd dat wij met dit programma
en onze enthousiaste en kundige kandidaten hier een stevige bijdrage aan kunnen
leveren zodat het leven in onze mooie gemeente nog een stukje mooier wordt.

Jasper Verstand
Lijsttrekker D66 Renkum

Samenhang en vertrouwen in tijden van verandering

5

Bente Gijsbers:
‘Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst.’
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1. Wat voor een gemeente willen we zijn
D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen en wil dat de
gemeente deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit ondersteunt. Wat mensen
voor zichzelf en anderen kunnen doen is vaak net zo belangrijk en effectief als wat
de overheid kan doen.
Tegelijkertijd zien we dat de structuren waar mensen elkaar vinden en waarop
zij kunnen terugvallen verdwijnen. De samenleving is complexer geworden. We
willen mensen helpen bij het vinden van hun weg in deze complexe tijd. We willen
werken aan een sterke gemeente, die schouder aan schouder met de inwoners
naar oplossingen zoekt, aanspreekbaar is, verantwoordelijkheid neemt en de goede
antwoorden vindt op lastige vragen.
Van 2014-2018 maakte D66 deel uit van het college in Renkum. In deze periode is
een aantal ontwikkelingen, die wij belangrijk vinden, in gang gezet, zoals:
•
•
•

Een gemeente die optreedt als partner; een dienende gemeente.
Een politiek bestuur en een ambtelijk apparaat die initiatieven omarmen,
ondersteunen en helpen uit te voeren.
Een gemeente die ook gewoon doet wat zij moet doen als gemeente en dat
ook goed doet.

Er is al veel bereikt, maar de veranderende samenleving vraagt erom dat we
blijven meebewegen. Voorop staat dat we een goede, professionele overheid willen
hebben.
De Rijksoverheid draagt steeds meer taken over aan gemeenten, maar wel vaak
met minder geld. Dat betekent meer verantwoordelijkheid en meer kennis en
kunde. Onderwerpen zijn ook steeds meer met elkaar verbonden. Dat vraagt om
een integrale manier van denken en handelen, van de ambtelijke organisatie,
maar ook van het college en de raad. Mensen en organisaties verbinden vanuit de
verschillende doelgroepen en beleidsvelden is een van de grootste uitdagingen
van de komende jaren.

Samenwerken met andere gemeenten

Samenwerking in de regio is niet alleen uit nood geboren. Het biedt ook kansen.
Een sterke economie realiseren we ook door een stevige regionale samenwerking.
Bereikbaarheid is bijvoorbeeld een thema dat een regionale aanpak vergt. D66 wil
regionale samenwerking vooral positief insteken.
D66 stelt zich wel de vraag of samenwerking in de toekomst voldoende is om voor
jou als inwoner van Renkum, een zo goed mogelijke overheid te zijn. Die vraag
is niet makkelijk te beantwoorden. Voor een kleine gemeente als Renkum is dat
moeilijk, ook als we samen blijven werken met andere gemeenten

Concrete doelstellingen voor 2018-2022

Onze algemene visie hebben we in hoofdstuk 1 uiteengezet. In de volgende
hoofdstukken geven we per beleidsveld aan wat onze doelen en concrete stappen
zijn voor de komende periode.
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Coen van Dijk:
‘Samen werken
aan een mooiere
leefomgeving.’
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2. Duurzaamheid, groen en milieu
Duurzaamheid

Duurzaamheid moet onderdeel zijn van alles wat de gemeente doet op elk
beleidsterrein. De gemeente is in 2040 klimaatneutraal. De ontwikkeling is in
gang gezet maar gaat te langzaam. De komende jaren moet steviger worden
ingezet op het verleiden van inwoners, verenigingen en ondernemers om meer
duurzame maatregelen te nemen. De gemeente geeft zelf al het goede voorbeeld,
bijvoorbeeld door de aanschaf van elektrische auto’s. Het uitgangspunt is: laten
zien en doen!
Renkum stimuleert en faciliteert duurzame economische initiatieven. Bedrijven als
Hooijer, Parenco (geothermie) en Schut papier nemen daarbij al het voortouw.
Dit gaan we doen:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruimte bieden aan initiatieven om een zonneveld te creëren, mits dit
landschappelijk goed kan worden ingepast.
Alle geschikte gemeentelijke daken worden benut voor zonnepanelen. De
gemeente gebruikt de energie zelf of stelt het via een energiecoöperatie
beschikbaar aan inwoners en andere belangstellenden.
Inwoners van Heveadorp hebben het initiatief genomen voor het
ontwikkelen van een waterkrachtcentrale in de Rijn. We willen graag dat
de waterkrachtcentrale er komt en ondersteunen daar waar nodig de
initiatiefnemers om dat te realiseren.
Initiatieven voor het plaatsen van windmolens worden positief benaderd.
Draagvlak is essentieel.
De plaatsing van kleine windturbines op huizen en bedrijven stimuleren.
Bedrijven die energiebesparende maatregelen willen uitvoeren ondersteunen
en faciliteren.
Bedrijven laten voldoen aan de geldende regels van duurzaamheid. De
gemeente zorgt ervoor dat bedrijven worden gecontroleerd en dat de regels
worden gehandhaafd.
Alle nieuwbouwhuizen worden gasloos gebouwd en een bestaande wijk moet
als pilot gasloos worden gemaakt.
Stimuleren dat er een warmwaternetwerk wordt aangelegd vanaf de
papierfabriek van Parenco en proberen dat daar waar mogelijk gebouwen en
huizen erop worden aangesloten.
Alle nieuwe bedrijfsauto’s van de gemeente worden elektrisch.
De gemeente gaat ‘circulair’ inkopen.
Inwoners stimuleren om bij verplaatsingen in en tussen de dorpen meer
gebruik te maken van de fiets.
Sportverenigingen ondersteunen bij het verduurzamen van hun accommodaties
met kennis en advies en waar mogelijk met een duurzaamheidslening. De
lagere energierekening komt ten gunste van de sportclub.
Laadpalen laten plaatsen voor elektrische auto’s en fietsen op diverse plaatsen
in de gemeente, onder andere daar waar gebruik kan worden gemaakt van de
trolleybovenleiding.
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Mandy Kreuzen:
‘Renkum en zijn inwoners,
mens en samenleving.
Dat is waar ik voor sta.’
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Groen en milieu

De identiteit van de gemeente wordt gevormd door de unieke verbondenheid van
onze dorpen met het groen; in de dorpen, op de landgoederen, de bossen, heiden
en de uiterwaarden.
Groen verhoogt het wooncomfort. Het onderhoud van het groen is de laatste
jaren onvoldoende geweest. D66 vindt dat hierin extra geïnvesteerd moet worden.
Daarmee kan onkruid beter worden bestreden en kan in wijken voor meer aantrekkelijk en afwisselend groen worden gezorgd. Groepen die zelf groen onderhouden
worden blijvend ondersteund.
De landgoederen zijn onlosmakelijk verbonden met Renkum. De gemeente stelt
een visie op over de ontwikkeling van de landgoederen. Extra geld is nodig voor
verbetering van beheer en onderhoud. Een belangrijke bijdrage moet komen van
de provincie, fondsen en economische dragers.
Biodiversiteit, de verscheidenheid van planten en dieren, is essentieel voor een
gezond leefmilieu. De gemeente moet blijven werken aan een sterke biodiversiteit
en initiatieven op dit vlak ondersteunen. Een goed voorbeeld is het succesvolle akkerrandenbeheer.
D66 staat voor een diervriendelijk gemeentebeleid. Wij willen dat dierenwelzijn
wordt opgenomen in een wethoudersportefeuille en vastgelegd wordt in een nota
dierenwelzijn.
Door klimaatverandering en de opwarming van de aarde wordt groen in onze
dorpen steeds belangrijker. Groen helpt mee de extremen door klimaatverandering
te verzachten. Een omgeving met veel groen geeft minder wateroverlast bij hevige
regen en voorkomt extreem hoge temperaturen.
Wateroverlast - als gevolg van klimaatverandering hebben we steeds vaker te
maken met hevige regenbuien – kan ook voorkomen worden door de regenwaterafvoer af te koppelen van het riool. Renkum heeft dit de afgelopen jaren al gedaan
en we willen hier voortvarend mee doorgaan. Dit betekent dat we de inwoners
meer stimuleren om regenwater af te koppelen, zodat het elders (in tuinen of
openbaar groen) wordt opgevangen. We onderzoeken of een financiële prikkel (bijvoorbeeld via differentiatie in de rioolheffing) hierbij kan helpen.
Dit gaan we doen:
•
•
•
•
•
•

De acht saaiste plekken van Renkum in de komende vier jaar opknappen en
aantrekkelijker maken. Daartoe worden via een publieksprijsvraag per jaar twee
plekken geselecteerd.
De gemeente gaat meehelpen om financiële dragers te zoeken voor het instandhouden en ontwikkelen van de landgoederen.
De gemeente klimaatbestendig maken; door verder te gaan met het afkoppelen en bergen van regenwater voorkomen we droogte en wateroverlast.
Biomassa die ontstaat door bijvoorbeeld het maaien van grasbermen zoveel
mogelijk laten verwerken tot duurzame producten.
Het onderhoud van het groen verbeteren, het moet minimaal voldoen aan de
door de raad vastgestelde onderhoudsniveaus.
Ecologisch beheer stimuleren om de biodiversiteit te vergroten.

Samenhang en vertrouwen in tijden van verandering
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Daniëlle Bondt:
‘Ondersteun mantelzorgers
en vrijwilligers.’
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3. Economie, toerisme en cultuur
Economie

Renkum is een ondernemende gemeente met een grote diversiteit aan
ondernemers. Deze ondernemers zijn belangrijk voor onze dorpen: zij zorgen voor
werkgelegenheid en leefbaarheid. In de afgelopen periode heeft de gemeente veel
geïnvesteerd in de contacten met de ondernemers. De bedrijvencontactfunctionaris
zorgt ervoor dat de gemeente bereikbaar en aanspreekbaar is. D66 wil nog meer
inzetten op een goed ondernemend netwerk, ook in regionaal verband met
gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen.
Goede contacten met ondernemers zijn voor de gemeente belangrijk om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren aan het werk te helpen.
De winkelcentra van Doorwerth, Renkum en Oosterbeek moeten verder worden
versterkt. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de ondernemers.
Leegstand van winkel- en bedrijfspanden moet worden voorkomen. Waar mogelijk
wordt ruimte gegeven voor transformatie.
Dit gaan we doen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actief inzetten op een beter MKB beleid. Streven naar een plek in de Top 10 bij
de uitreiking van de prijs voor de MKB vriendelijkste gemeente in 2020.
Alle dorpen worden voorzien van glasvezel. De gemeente gaat in overleg met
de leveranciers om dit te bewerkstelligen.
Renkum gaat weer deelnemen aan een nieuw programma Ik Start Smart om
startende ondernemers te ondersteunen.
Onderzoeken of een Renkums ondernemersplatform mogelijk is om de
onderlinge verbinding te versterken, en een ondernemersservicepunt opzetten.
De gemeente verbetert de administratie van gegevens van bestaande
ondernemers. Dat helpt om de communicatie met ondernemers te verbeteren
en te intensiveren.
Werken aan het omvormen van niet meer in gebruik zijnde of overbodige
bedrijventerreinen.
Detailhandel concentreren in de centra van Renkum en Oosterbeek en
voorkomen van detailhandel buiten de centra.
De winkelcentra van Renkum, Doorwerth en Oosterbeek moeten door
samenwerking met ondernemers verder worden versterkt.
De Weverstraat in Oosterbeek blijft een winkelstraat en het Raadhuisplein blijft
een plein en wordt aantrekkelijker gemaakt.
De resterende maatregelen Renkum centrum worden zo snel mogelijk
uitgevoerd.
Doorgaan met de organisatie van bedrijvenbijeenkomsten.
Uitvoeren van de Nota Economie en het opzetten van een ondernemersloket.

Economie is niet een onderwerp dat een gemeente alleen lokaal kan organiseren.
Daarvoor moeten vooral de regionale krachten worden gebundeld. Daarom willen
we in de komende periode:

Samenhang en vertrouwen in tijden van verandering
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•
•

•

De ambitie van de regio blijven steunen om in te zetten op de thema’s Health,
Food en Energy.
De bereikbaarheid verbeteren. Daarom zoeken we de samenhang tussen de
portefeuilles economie en mobiliteit en geven bijvoorbeeld prioriteit aan
belangrijke initiatieven, zoals de snelle en duurzame verbinding tussen de
stations Arnhem en Ede-Wageningen en de snelfietsroute tussen beide steden.
De regionale Economic Board (samenwerking tussen onderwijs, ondernemers
en overheid) blijven we steunen.

Toerisme

Renkum heeft veel te bieden op dit vlak. De afgelopen jaren heeft de gemeente
onvoldoende gedaan om hiervan optimaal te profiteren. Een pro-actieve aanpak
is gewenst met als inzet het combineren van verschillende thema’s: historie,
cultuurhistorie, landschap, kunst. De gemeente heeft hierin een verbindende rol.
Zorgen voor een goede samenwerking tussen de verschillende ondernemers en
faciliteren. Dit geldt ook voor het Toeristisch Platform Lage Veluwe. De gemeente
heeft zelf de taak om de bebording van toeristische hoogtepunten te regelen,
die kan beter. Ook kleine initiatieven, zoals de ontwikkeling van camperplaatsen,
worden gestimuleerd.
Renkum maakt nog onvoldoende gebruik van de toeristische mogelijkheden die de
Rijn biedt. D66 wil dat initiatieven die de band van Renkum met de Rijn vergroten
worden ondersteund.
De Airbornegeschiedenis is in meerdere opzichten belangrijk voor de gemeente.
Nog altijd is het belangrijk om de gebeurtenissen uit september 1944 te
herdenken. Er ontstaat wel een andere dynamiek, omdat de mensen die het
meegemaakt hebben er straks niet meer zijn. D66 denkt na over hoe we hierop
inspelen. Het herdenken blijft daarbij zo belangrijk dat dit niet verloren mag gaan.
De Airbornegeschiedenis kan meer dan nu het geval is een toeristische en
economische component worden.
In alle dorpen staan herinneringen aan de Airbornegeschiedenis. Ze zijn er
wel maar je ziet of beleeft ze niet. Wat D66 betreft worden deze plekken beter
herkenbaar en beleefbaar. Het Airbornemuseum en de Airbornewandeltocht spelen
een belangrijke rol die zich uitstrekt tot ver buiten de gemeente.
De onderlinge samenwerking met de andere Airbornegemeenten moet actiever
worden. De door Renkum, Ede, Overbetuwe en Arnhem gezamenlijk aangestelde
manager Airborne Regio zal hier komend jaar een plan voor ontwikkelen.
Daarnaast moet ook intensiever samenwerking worden gezocht met Wageningen
en Rhenen.
Papier is ook onlosmakelijk verbonden met (het dorp) Renkum en we willen
daar aandacht aan besteden. D66 ondersteunt het idee om een papiermuseum

14
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te ontwikkelen, waarbij naast aandacht voor de geschiedenis van het papier
ook verbanden worden gelegd tussen papier, kunst en cultuur. D66 ziet voor de
gemeente een faciliterende rol weggelegd.
Dit gaan we doen:
•

•
•
•

De promotie van de gemeente Renkum vormgeven. We kennen onze sterke
punten wel, maar een integrale (marketing-)visie ontbreekt. Die is nodig om
Renkum zowel op economisch als recreatief vlak op de kaart te zetten. Binnen
twee jaar moet de visie er zijn.
De toeristische bewegwijzering inventariseren en samen met (lokale)
recreatieondernemers een verbeterplan opstellen en uitvoeren.
Versterken en vernieuwen van de Airborneherdenking en meer afstemming
en samenwerking met de andere Airbornegemeenten en met Wageningen en
Rhenen.
De gemeente blijft de Airborne activiteiten van Renkum Leeft ondersteunen.

Samenhang en vertrouwen in tijden van verandering
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Peter Kraak:
‘Ondersteunen burgerinitiatief? Ik doe mee!’
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Cultuur

Renkum wil graag een kunstenaarsgemeente zijn. Dit hoeft niet direct meer geld
te kosten. Het gaat vooral om het stimuleren van activiteiten en het leggen van
verbindingen tussen culturele partijen enerzijds en bijvoorbeeld ondernemers
anderzijds. Om zelf actief bij te dragen aan het kunstklimaat zal de gemeente
jaarlijks, naast de dorpsdichter, een beeldend kunstenaar aanstellen die de
tijdgeest kan verbeelden.
D66 steunt één initiatief voor een centrum voor landschap, kunst en cultuur. Een
financiële bijdrage in de totstandkoming behoort tot de mogelijkheden.
D66 wil meer kunstenaars huisvesten. Wat ons betreft komen in het centrum voor
landschap, kunst en cultuur minimaal 50 plekken voor kunstenaars beschikbaar.
Het tijdelijke kunstenaarscentrum op de Hes West moet daar een vaste plek
krijgen wanneer het terrein opnieuw wordt ontwikkeld. Daarnaast worden
projectontwikkelaars uitgedaagd bij nieuwbouwplannen rekening te houden met
ruimte voor kunstenaars.
Voor toekomstige generaties is de waarde van cultuur bijbrengen belangrijk.
Het onderwijs is verantwoordelijk voor de cultuureducatie. De gemeente
ondersteunt ze daarin. D66 wil dat cultuuronderwijs blijft bestaan en dat lokale
cultuuraanbieders blijvend betrokken worden.
Dit gaan we doen:
•
•
•
•
•

•

Mogelijk maken dat er één hoogwaardig nieuw, museaal centrum voor
landschap, kunst en cultuur komt, als toeristische trekpleister en als motor voor
toeristische innovatie.
De gemeente zet zich in voor de realisatie van permanente huisvesting voor
kunstenaars op de Hes West. Ze gaat daarvoor in overleg met de betrokken
vastgoedeigenaren.
Projectontwikkelaars stimuleren om in bouwplannen ook atelierwoningen te
realiseren.
Naast de dorpsdichter komt er ook een dorps beeldend kunstenaar.
We zijn voor de vestiging van een papiermuseum, bij voorkeur in het dorp
Renkum. De gemeente maakt daar in bouwplannen ruimte voor. De gemeente
ondersteunt de Stichting Vrienden van het Papiermuseum ook met het vinden
van subsidies. De vestiging en exploitatie zijn geen taken van de gemeente.
Het cultuuronderwijs ondersteunen door de ontwikkeling van educatieve
programma’s te faciliteren, en lokale kunstaanbieders en onderwijs blijvend te
verbinden.

Samenhang en vertrouwen in tijden van verandering
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Hanneke Mijnhart:
‘Oog voor kwetsbare mensen.
Wij hebben elkaar nodig!’
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4. Inwoners en bestuur
Inwoners

Iedereen is voor ons gelijk, mensen met en zonder een beperking, of ze nu hetero,
homo, lesbisch of transgender zijn. Ook naar nationaliteit en afkomst maken we
geen onderscheid. De inwoner staat centraal, inwoners maken de samenleving. De
overheid is er voor iedereen en denkt in kansen in plaats van onmogelijkheden.
D66 streeft ernaar kansen en mogelijkheden van de inwoners te verwezenlijken.
We hebben wat dat betreft als gemeente in de afgelopen jaren al stappen gezet,
maar het kan nog beter.
We kunnen als overheid niet meer alles zelf en vragen veel van de inwoners. We
zien steeds meer dat de inwoners de handschoen opnemen; inwonerparticipatie is
normaal geworden. Maar we hebben de afgelopen jaren ook gezien dat er projecten zijn die we als gemeente niet los kunnen laten. De ene keer is meer begeleiding nodig dan de andere keer. Dat vraagt per onderwerp om een zorgvuldige
afweging. De gemeente moet hierover goed communiceren met de betrokkenen.
We blijven in overleg met de bewoners over de centrumplannen voor Renkum en
Doorwerth. In Wolfheze moet de gemeente, samen met de bewoners kijken hoe
de leefbaarheid behouden kan blijven. Een dorpshuis is voor Wolfheze belangrijk,
het is goed dat de inwoners zelf zich hiervoor inzetten. De gemeente denkt mee
en ondersteunt. Dorpsbelang Wolfheze is (net als alle andere dorpsplatforms) een
belangrijke samenwerkingspartner voor de gemeente.
Op steeds meer plaatsen steken particulieren of bedrijven hun nek uit om dingen
te realiseren in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan kunstuitingen en het
maken en onderhouden van groene elementen. D66 wil dit verder stimuleren. Binnen een aantal randvoorwaarden kunnen initiatieven worden gesteund. Dat kan
door middel van geld of door het beschikbaar stellen van ruimte, kennis en expertise.
Privacy
De gemeente moet zorgvuldig omgaan met (digitale) gegevens van haar inwoners.
Alleen gegevens die absoluut noodzakelijk zijn worden bewaard.
Vluchtelingen
Door vluchtelingenstromen in de wereld heeft ook Renkum een plicht om vluchtelingen op te vangen. D66 is zich bewust van de impact en het belang van de
opvang in onze gemeente. We willen vluchtelingen helpen en zich thuis laten
voelen, zodat ze een aanwinst zijn voor de gemeente. Dat kan alleen als zij zelf een
toegevoegde waarde willen en kunnen zijn. Kennis van de Nederlandse taal en een
toekomstperspectief qua werk en inkomen zijn daarbij noodzakelijk. Daarom moet
de begeleiding vanaf dag één beter; sneller de taal leren en op zoek naar een baan
of vrijwilligerswerk. Vluchtelingen dragen bij aan de diversiteit en de kracht van
een sterke samenleving.

Samenhang en vertrouwen in tijden van verandering
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Dit gaan we doen:
•
•

•
•

De gemeente gaat met inwoners en ondernemers op zoek naar locaties waar
gezamenlijke projecten gerealiseerd kunnen worden in de openbare ruimte. De
gemeente stelt hiervoor randvoorwaarden op.
Een deel van het innovatiebudget sociaal domein kan worden ingezet voor
inwonerinitiatieven. Dat kunnen incidentele of structurele zaken zijn. Het gaat
daarbij om initiatieven die een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in onze
dorpen.
De gemeente maakt duidelijk aan de inwoners welke persoonsgegevens zijn
opgeslagen in digitale systemen en waar ze voor gebruikt worden.
We voldoen aan onze jaarlijkse taakstelling en vangen zo mogelijk meer vluchtelingen op. We doen dit samen met de woningbouwvereniging en andere partners. D66 wil dat vluchtelingen zich zo snel mogelijk thuis voelen, inburgeren,
de taal leren en aan het werk kunnen gaan.

Bestuur

(Overheids)participatie is geen toverwoord maar een goed proces. We leren van de
projecten die we tot nu toe gedaan hebben en zetten deze vorm van werken door
in andere projecten. Voorbeelden zijn 4 Landgoederen op de helling en de centrumplannen Doorwerth en Renkum.
De gemeente is bereikbaar, communiceert goed en duidelijk wat ze wil doen en
betrekt alle partijen er tijdig bij.
Het college en de raad zitten niet alleen in het gemeentehuis te vergaderen, maar
komen buiten en weten wat er speelt. Ze zijn toegankelijk en inwoners weten hen
te vinden.
Harde tegenstellingen in de raad en tussen coalitie en oppositie worden voorkomen. De coalitievorming is zoveel als mogelijk een openbaar proces.
Veranderingen, waaronder het overhevelen van taken naar gemeenten, brengen
met zich mee dat een gemeente steeds meer zelf moet doen. We zitten in Renkum
aan de toppen van ons kunnen. We willen een kwalitatief betere en minder kwetsbare organisatie en een sterk en zichtbaar bestuur. D66 wil kijken of verdergaande
samenwerking met ons omliggende gemeenten kan leiden tot een betere overheid
voor onze burgers. D66 wil ook maatwerk voor Renkum, maar dat is soms lastig,
omdat er veel partijen bij betrokken zijn. D66 vindt het belangrijk dat de gemeenteraad goed en tijdig betrokken wordt bij besluiten die in samenwerkingsverbanden worden genomen.
D66 wil de inwoners meer betrekken bij de politiek. Dat doen we door zelf regelmatig de straat op te gaan en te horen wat inwoners denken en vinden van hun
dorp. Initiatieven die de betrokkenheid van de inwoners bij de vergaderingen van
de raad en commissies vergroot ondersteunen wij. Inwoners moeten ook zelf onderwerpen op de agenda voor de raad en commissies kunnen zetten.
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Dit gaan we doen:
•
•

•

•

•

We stellen een inwonerpanel in van minstens 1000 inwoners uit onze dorpen.
Zij kunnen door college en raad worden bevraagd op verschillende onderwerpen.
Er wordt een gedegen studie gedaan om te bepalen hoe de gemeentelijke
organisatie kwalitatief verbeterd kan worden en de kwetsbaarheid kan worden
verminderd. Daarbij wordt meegenomen wat de voor- en nadelen zijn van een
nog intensievere samenwerking met andere gemeenten. Ook wordt de bereidheid van de omliggende gemeenten voor samenwerking met Renkum onderzocht. Er zal een discussie plaatsvinden in de raad over de toekomst van de
gemeente. Aan de hand daarvan worden verdere stappen gezet.
We verbeteren de loketfunctie, zowel fysiek als digitaal, van de gemeente. Als
iemand met een initiatief komt bij de gemeente dan zorgt de gemeente er voor
dat alle benodigde diensten gecoördineerd worden door één persoon. Deze is
aanspreekpunt voor de initiatiefnemer en ontzorgt hem/haar.
We verbeteren de website en zetten de gemeentelijke staatsalmanak online.
Maak voor iedereen inzichtelijk welke afdeling waarover gaat, maak rechtstreeks zakelijke contactgegevens van de behandelende ambtenaren en contactpersonen openbaar.
We houden in de communicatie rekening met laaggeletterdheid voor optimale
beschikbaarheid van de informatie.
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Johan Jurrius:
‘Volop kansen voor kinderen.’
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5. Zorg en maatschappelijke participatie
Zorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Bij de uitvoering hiervan staat
de inwoner centraal. De gemeente laat zich leiden door de vraag om hulp: wat
heeft iemand nodig om zijn of haar leven weer op orde te krijgen? En preventie:
door problemen in een vroeg stadium te herkennen en ernaar te handelen kan
erger worden voorkomen. De uitvoering moet met zo min mogelijk regels en
bureaucratie gaan. De gemeente moet in opdracht van het Rijk met minder geld
voldoende zorg leveren, dus mogen ook de kosten niet de pan uitrijzen.
De veranderingen in de zorg brengen met zich mee dat mensen langer zelfstandig
blijven wonen. Voor ouderen betekent dit wonen dicht bij voorzieningen en
dat de woning en woonomgeving goed toegankelijk zijn. Voor mensen met een
aandoening kan dit betekenen dat de omgeving meer overlast ervaart en dat een
goede afstemming nodig is met maatschappelijke organisaties, de buurt en de
politie.
Een effectieve aanpak in het sociale domein kan niet zonder een integrale aanpak.
Ouderen
D66 vindt het fijn dat er zoveel vitale ouderen in onze gemeente zijn. Vitale
ouderen willen sporten, een studie volgen, werken, vrijwilligerswerk doen etc.
Ze zijn waardevol voor onze samenleving. Ook zij maken gebruik van onze
voorzieningen. D66 wil alle ouderen blijven stimuleren gebruik te maken van
voorzieningen die op hun maat zijn toegesneden. Investeren in de vitaliteit en de
kracht van ouderen betaalt zich ook nog eens terug in lagere zorgkosten.
Het aantal kwetsbare ouderen dat zelfstandig woont neemt de komende jaren snel
toe. Als het dan echt niet meer gaat is er geen vangnet meer, de verzorgingshuizen
zijn verdwenen. Ook wonen veel ouderen alleen. Eenzaamheid onder ouderen is
een serieus probleem dat extra aandacht vraagt. De gemeente moet de ouderen
zelf naar hun mening vragen om te weten wat nodig is en om goed in te spelen op
toekomstige ontwikkelingen.
Uit onderzoek en praktijkervaringen komt naar voren dat de combinatie (jonge)
kinderen en ouderen goed werkt. D66 zoekt naar mogelijkheden om kinderopvang,
onderwijs en ouderenactiviteiten te combineren. Bijvoorbeeld door huisvesting van
ouderen, kinderopvang en school in elkaars nabijheid te brengen. Ouderen blijven
zo betrokken bij de maatschappij en het voorkomt eenzaamheid.
Mantelzorg wordt steeds belangrijker en is niet altijd vrijwillig. Daarom mag de
komende jaren extra aandacht aan mantelzorgers worden gegeven.
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Jongeren
Voor jongeren moeten er voldoende plekken zijn in onze dorpen om buiten te
spelen of om te hangen. Uiteraard moet overlast naar anderen daarbij zoveel
mogelijk voorkomen worden.
Als jongeren problemen hebben dan willen we dat die worden aangepakt. D66 wil
daarbij een vraaggerichte aanpak. De gemeente gaat in overleg met onderwijs- en
zorginstellingen en met de jongeren zelf en stemt af wat zij nodig hebben voor het
juiste onderwijs en de goede zorg.
D66 wil dat kinderen dicht bij hun huis onderwijs kunnen volgen, wat hun leerof ontwikkelbehoefte ook is. Ook als kinderen extra zorg nodig hebben zijn wij
er voorstander van dat dit zo dicht mogelijk bij huis voorhanden is. Voor al deze
punten is samenwerking tussen de basisscholen essentieel.
D66 is voor kindcentra: integrale voorzieningen voor een optimale ontwikkeling
van kinderen van 0-12 jaar.
De overgang als je 18 jaar wordt van zorg via de Jeugdwet naar zorg via de WMO
is een grote overgang voor soms kwetsbare jongeren. De gemeente moet hier oog
voor hebben en er coulant mee omgaan.
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Dit gaan we doen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goede en snelle communicatie en informatievoorziening vanuit het Sociaal
Loket. En een verbeterde en speciaal op ouderen gerichte communicatie over
welke mogelijkheden er zijn om hen te ondersteunen.
In de toegang tot zorg via de gemeente moet de zorgvrager sterker komen
te staan. Er moet meer aandacht komen voor het inschakelen van de
onafhankelijke cliëntondersteuner.
Een onderzoek naar nieuwe woonvormen voor kwetsbare ouderen dicht bij
winkels en gezondheidszorg en met ontmoetingsruimten.
Goede ondersteuning van mantelzorgers, afgestemd op hun individuele
behoeften.
Er wordt meer gedaan op het gebied van respijtzorg, zodat mantelzorgers ook
op adem kunnen komen.
Kinderen, jongeren en ouderen meer met elkaar in contact brengen en
verbinden.
Meer invloed van en overleg met ouderen over wat er nodig is om zo gezond
mogelijk, veilig en zelfstandig te wonen.
Meer vertrouwen in zorgprofessionals waarmee wordt samengewerkt en zo min
mogelijk papieren rompslomp en controledrang.
We spannen ons in om goed onderwijs en goede zorg voor kinderen en
jongeren te leveren dicht bij huis.

Maatschappelijke participatie

IIn de gemeente Renkum hebben te veel mensen geen werk. Veel van hen willen
wel werken. D66 vindt dat de gemeente meer moet doen om bijstandsgerechtigden
sneller aan het werk te krijgen. Betaald werk is het beste middel tegen armoede en
voorkomt sociale isolatie.
De prikkel om aan het werk te gaan moet worden verhoogd. Naast de gemeente
hebben ondernemers en andere werkgevers hierin ook een belangrijke rol. Het
is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door een goede begeleiding en het
ontzorgen van werkgevers vanuit de gemeente moet het voor hen makkelijker
worden om mensen met een bijstandsuitkering (tijdelijk) in dienst te nemen. De
bijstand moet een springplank worden naar een baan.
Financieel moet er ook een prikkel zijn. Door de jaren heen zijn er veel regelingen
in het leven geroepen om bijstandsgerechtigden (of mensen met een inkomen
tot 120 % daarvan) te ondersteunen. Dit kan tot gevolg hebben dat het minder
aantrekkelijk wordt om te gaan werken, omdat geen beroep meer kan worden
gedaan op deze regelingen. Daarom moeten de bestaande regelingen worden
doorgelicht. D66 vindt dat de gemeente, indien mogelijk, hier iets aan moet doen,
zodat  het financieel aantrekkelijker wordt om te werken.
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Ronald van Mersbergen:
‘Samen werken aan
een leefbaar en
duurzaam Renkum.’
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D66 pleit er verder voor dat gemeenten meer vrijheid krijgen om te
experimenteren met stimulerende regelingen. Minder voorwaarden en
verplichtingen, minder controle en daardoor meer vrijheid en verantwoordelijkheid
bij de bijstandsgerechtigde zelf. Dit kan mensen stimuleren om zich te ontwikkelen
en aan het werk te komen.
D66 ondersteunt de ingezette lijn voor een lokale invulling van werk voor de
voormalige Permarmedewerkers.
In Renkum zijn ook mensen die zo weinig te besteden hebben dat hun
mogelijkheden om mee te doen in de samenleving onder druk staan. Goede
voorlichting over wat de gemeente in huis heeft om hen te helpen is heel
belangrijk. Ook hier wordt de verbinding gezocht met onderwijs, (schuld)
hulpverleners en verenigingen om te kijken hoe we de nood van deze mensen
kunnen verlichten.
Dit gaan we doen:
•
•
•

•

•

•
•

Samenwerken met ondernemers en andere werkgevers om mensen met een
uitkering aan het werk te krijgen.
D66 stimuleert sociaal ondernemerschap en sociale innovatie.
Ondernemers en andere werkgevers verleiden en ontzorgen om stage- en
werkervaringsplaatsen te creëren voor (kwetsbare) jongeren. Daartoe komt er
overleg tussen bedrijven en onderwijsinstellingen om een match te maken
tussen vraag en aanbod.
Een onderzoek door de Rekenkamercommissie naar welke regelingen er zijn
ten behoeve van bijstandsgerechtigden en mensen met een inkomen tot 120 %
daarvan, het gebruik van die regelingen, wat voor gevolgen ze hebben voor de
inkomens van deze mensen, en een vergelijking met soortgelijke groepen en
regelingen in de ons omringende gemeenten. Onderzocht moet worden wat de
effecten zijn van (meer) inkomen uit werk en wat hieraan gedaan kan worden.
Als mensen in de bijstand een taalachterstand hebben moeten zij
ondersteuning krijgen om hun taalvaardigheid te verbeteren. D66 gaat zich
inzetten op het signaleren van taalachterstand van deze mensen en op de
ondersteuning om hun taalvaardigheid te verbeteren. Dit vergroot hun kans op
werk. Het taalhuis van de bibliotheek Veluwezoom speelt hierin een belangrijke
rol.
We volgen de landelijke experimenten met de bijstand. Zinvolle en wettelijk
mogelijke zaken nemen we over. Als er binnen de wet mogelijkheden zijn om
met minder bureaucratie de bijstand uit te voeren, staan we daarvoor open.
Via goede voorlichting en tijdige signalering van armoede helpen en
mogelijkheden bieden om deel te nemen aan activiteiten.
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Fedor Cuppen:
‘Nu zorgen dat we
een duurzame
leefwereld overdragen
aan onze kinderen.’
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6. Onderwijs en sport
Onderwijs

D66 is dé onderwijspartij. Levenslang leren is voor iedereen belangrijk om mee
te kunnen blijven doen in de snel veranderende samenleving. Voor een gemeente
wordt samenwerken met het onderwijs steeds belangrijker. Of het nu gaat om
de bibliotheek op school, cultuureducatie, huisvesting of de aansluiting met de
jeugdzorg. De gemeente moet hier een goede visie op ontwikkelen, waarbij de
vraag aan de orde komt: waar gaat het onderwijs over en waar de gemeente?
Onderwijs is voor iedereen belangrijk, jong en oud. D66 is sterk voorstander van
Kindcentra. We willen uitval van leerlingen voorkomen door een actieve controle
op de leerplicht. We willen laaggeletterdheid onder volwassenen tegengaan. Een
goede aansluiting tussen onderwijs en jeugdzorg is belangrijk en ook kan de
gemeente samen met lokale ondernemers jongeren helpen met het vinden van
stageplaatsen en werk dat het beste bij hen past.
We moeten vaart maken met de bouw van - duurzame - nieuwe scholen in Renkum
en Doorwerth. D66 wil hier extra geld voor beschikbaar stellen, omdat het budget
van het Integraal Huisvestingsplan ontoereikend is.
De bibliotheek is een belangrijke voorziening en er blijven volwaardige
bibliotheken in Renkum en Oosterbeek. De kinderbibliotheek in Doorwerth wordt
geïntegreerd in de nieuwe school.
Dit gaan we doen:
•
•
•
•

Een visie ontwikkelen op samenwerking en taakverdeling tussen onderwijs en
gemeente.
Integrale kindcentra ondersteunen.
Extra budget beschikbaar stellen om zo snel mogelijk goede en duurzame
scholen te bouwen in Renkum en Doorwerth.
Aanpak van jeugdwerkloosheid door een snelle signalering op school of in het
sociaal team. De samenwerking met 2GetThere wordt voortgezet.

Sport

Gezond leven en sporten zijn belangrijk. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen.
Renkum heeft een Sport- en Beweegteam dat jong en oud stimuleert om
te sporten. De samenwerking tussen het Sport- en Beweegteam, scholen,
ondernemers en sportverenigingen kan verder worden uitgebreid. Met wat meer
wederzijdse ondersteuning kunnen we sportverenigingen draaiend houden.
Het Sport- en Beweegteam moet blijven bestaan, ook als de landelijke bijdrage
wegvalt.
Er zijn sportaccommodaties in de gemeente die een (financiële) impuls nodig
hebben omdat ze aan vernieuwing toe zijn en/of dat ze meer toegankelijk moeten
worden voor andere activiteiten, de zogenaamde vitale sportparken. Denk aan
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activiteiten voor ouderen, mensen met een beperking, kinderopvang en sportlessen
van scholen. De provincie ondersteunt dit met subsidie. Voorwaarde is dat de
accommodaties op termijn overgedragen worden aan de sportclubs. De eerste
jaren krijgen ze ondersteuning van de gemeente.
Ook in de publieke ruimte kunnen sport- en beweegactiviteiten plaatsvinden. Denk
aan parken, schoolpleinen, bedrijventerreinen en zorginstellingen. De gemeente
kan dit samen oppakken met sportclubs, projectontwikkelaars, scholen e.d.
De gemeente is ook een prachtig decor voor sportevenementen. D66 wil daar
meer ruimte aan bieden. De Stuwwalloop, de Airbornewandeltocht, de Rijntocht en
de Crosstriathlon zijn visitekaartjes voor de gemeente Renkum.
Dit gaan we doen:
•

•
•
•
•
•
•
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We willen de professionaliteit van sportaanbieders om kwetsbare doelgroepen
te begeleiden verbeteren. Daarvoor is een goede samenwerking nodig tussen
sportclubs, buurtsportcoaches, onderwijs en zorgpartijen (fysiotherapeuten,
GGD en dergelijke).
De samenwerking tussen het Sport- en Beweegteam en de sportaanbieders
wordt verder geïntensiveerd. Het Sport- en Beweegteam moet blijven bestaan,
ook als de landelijke bijdrage wegvalt.
Waar nodig ondersteunen we de verenigingen bij het maken van een visie op
de toekomst van de club en de sportparken.
We willen het organiseren van sportevenementen vergemakkelijken door een
zo eenvoudig mogelijk vergunningsproces.
Het zwembad in Oosterbeek blijft bestaan en behoudt de gemeentelijke
subsidie.
De gymzaal bij de Beatrixschool in Wolfheze blijft behouden voor de school en
voor (sport)activiteiten uit het dorp.
Sport en spel op basisscholen te stimuleren en daar waar mogelijk te
faciliteren.
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7. Ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit,
		 bereikbaarheid en veiligheid
Ruimtelijke ontwikkeling

De komende jaren is er nog volop behoefte aan nieuwe woningen. Er moet goed
worden bekeken welke huizen waar worden gebouwd en ervoor worden gezorgd
dat ze zorgvuldig worden ingepast in de bestaande omgeving. D66 wil vooral
zorgen voor meer woningen voor gezinnen in verschillende prijsklassen. Daarnaast
moet ruimte worden geboden voor nieuwe woonvormen voor ouderen. Veel ouderen kunnen door veranderende regelgeving niet meer naar een verzorgingstehuis.
Voor hen en voor mensen die beschermd wonen moeten meer levensloopbestendige alternatieven gebouwd worden. Nieuwe woningen moeten energieneutraal
zijn en zonder gasaansluiting.
De bedrijventerreinen Hes West en Klingelbeek moeten worden getransformeerd
naar een woonwijk, waar kleinschalige bedrijvigheid mogelijk is. De kwaliteit van
het hele gebied staat voorop, het wordt een levendig gebied waar ook plaats is
voor de kunstenaars van Scarabee. Renkum moet voor de realisatie samen met
Arnhem optrekken.
D66 wil voortvarend verder met de plannen voor het centrum van Doorwerth. De
school en de daarbij behorende woningen moeten zo snel mogelijk worden gebouwd, zodat ook het centrale ontmoetingsplein aangelegd kan worden. Dat geldt
ook voor de plannen in het centrum van Renkum. Voor de financiering daarvan is
afgesproken dat er extra woningen worden gebouwd. D66 is tegen woningbouw op
het Europaplein.
De gemeente werkt mee aan de bouw van extra woningen voor ouderen op het
terrein van Het Schild in Wolfheze. In Heelsum wordt de voormalige verzorgingsflat Heidestein geschikt gemaakt voor wonen. Nieuwe bebouwing in het gebied
van de Heelsumse beek wordt niet toegestaan. De Weverstraat in Oosterbeek blijft
een winkelstraat en wordt opnieuw ingericht. Het stuweiland in de Rijn bij Doorwerth moet toegankelijk blijven voor bezoekers. Verder werkt de gemeente mee
aan een uitbreiding van de Heveahaven en de bijbehorende kleinschalige camping.
De omgevingswet
De gemeente moet zich pro-actief voorbereiden op de inwerkingtreding van de
Omgevingswet (2020). Deze wet bundelt de regelgeving op het gebied van de
fysieke leefomgeving (ruimte, wonen, infrastructuur, water, natuur). Door deze wet
verandert er veel, niet alleen voor college en raad, maar ook voor de inwoners.
Een tijdige en gerichte voorlichting acht D66 noodzakelijk. Een integrale aanpak
met waterschappen, veiligheidsregio, dorpsplatforms, belangenorganisaties bij het
opstellen van plannen is voor D66 het uitgangspunt.
Een keer per jaar wordt een zogenaamde ‘ophaaldag/avond’ georganiseerd om per
dorp te praten over (on)gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
In 2017 is het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking van
kracht geworden. Dat verdrag verplicht gemeenten werk te maken van het toegankelijk maken van gebouwen, trottoirs, wandelpaden, sportaccommodaties en
dergelijke voor mensen met een beperking. D66 wil dat de gemeente zich daaraan
houdt.
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Dorien Firet:
‘Jongeren voor een
duurzame toekomst.’
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Dit gaan we doen:
•
•
•
•
•
•
•

D66 wil meer (nieuwe) huizen voor starters en gezinnen, maar zeker ook voor
ouderen, die niet langer terecht kunnen in een verzorgingstehuis en dus langer
zelfstandig moeten wonen.
Ruimte geven om bestaande ontwikkellocaties sneller te realiseren.
Hes-West en Klingelbeek mogen ontwikkeld worden tot woonwijk met ruimte
voor ondernemen. Zwaardere bedrijvigheid kan verplaatst worden naar bedrijventerrein Veentjesbrug.
Voor de levendigheid van Wolfheze is het goed dat er extra woningen worden
gebouwd. Er moet daarom snelheid worden gemaakt met bouwen op het terrein van Willemsen Naaldhout en Pro Persona.
De gemeente treedt actief in overleg met eigenaren van leegstaande panden.
Waar nodig neemt de gemeente het initiatief voor transformatieplannen.
We willen niet meer bedrijventerreinen. Als bedrijventerreinen niet kunnen
worden gevuld gaat de gemeente actief op zoek naar een andere invulling.
Onderzoeken van de mogelijkheden voor de bouw van ‘tiny houses’ ten behoeve van jongeren en starters.

Mobiliteit

Verkeer
Voor D66 is verkeer is een belangrijk onderwerp, dan gaat het om zowel de verkeersveiligheid als de bereikbaarheid. D66 wil meer geld uittrekken om een aantal
verkeersonveilige plekken in de gemeente veiliger te maken.
De spoorwegovergang in Wolfheze blijft een gevaarlijk punt. In 2018 wordt iets gedaan om de veiligheid te verbeteren, maar voor de langere termijn is een duurzame
oplossing nodig. Een verdiepte ligging van het spoor, waardoor een ongelijkvloerse
kruising mogelijk wordt. Daarmee is de verkeersveiligheid gediend en ook een
snelle treinverbinding (ICE) tussen Arnhem en Utrecht.
De afgelopen jaren is er te weinig uitgegeven aan het onderhoud van onze wegen.
Dat moet veranderen: onvoldoende onderhoud leidt op den duur tot hogere lasten
en tot gevaarlijke verkeerssituaties.
Parkeren blijft gratis.
Dit gaan we doen:
•

De spoorwegovergang in Wolfheze moet ongelijkvloers worden. Renkum moet
zich met andere partners in de regio sterk maken om hiervoor te lobbyen bij
ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar deze duurzame
oplossing niet op korte termijn gerealiseerd kan worden moet ProRail zo snel
mogelijk tijdelijke maatregelen nemen. Uiterlijk in het eerste kwartaal van
2019 moeten deze maatregelen zijn uitgevoerd.
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

De onveiligste oversteekplaatsen (met name op school-thuisroutes) moeten zo
snel mogelijk voorzien worden van extra verlichting en waarschuwingsborden.
Prioriteit krijgen de Van der Molenallee in Doorwerth en de oversteekplaats bij
de Bredeschool in Oosterbeek Laag.
De wijk Kievitsdel in Doorwerth wordt een 30 km/u zone. Indien mogelijk
wordt landbouwverkeer hier geweerd. Daarnaast voert de gemeente een actieve lobby voor een afslag van de N225 naar de Groene Waarden en kasteel
Doorwerth.
De gemeente maakt zich sterk bij de provincie voor het veiliger maken van de
provinciale weg tussen Kievitsdel en Veentjesbrug.
Drempels op de Benedendorpsweg worden op twee plaatsen verhoogd om
de snelheid te remmen, zodat wordt voldaan aan een inrichting die bij een 50
km/u weg hoort.
Politie en Openbaar Ministerie moeten veel meer capaciteit vrijmaken voor de
handhaving van de verkeersveiligheid. Renkum lobbyt hier actief voor.
De Dreijenseweg en de Stationsweg in Oosterbeek worden 30 km/u wegen.
Ook de Wolfhezerweg moet op korte termijn opnieuw worden ingericht als
een 30 km/u weg, waardoor het veiliger wordt. De fietser krijgt hier voldoende
ruimte.
De gemeente gaat door met het geven van voorlichting over veilig fietsen aan
ouderen en veilig autorijden aan jongeren die net hun rijbewijs hebben.
Het budget voor onderhoud van wegen wordt verhoogd, zodat voldaan kan
worden aan de door de raad vastgestelde onderhoudsniveaus.

Bereikbaarheid

De gemeente Renkum biedt een ‘dorpse’ leefomgeving met goede faciliteiten.
Een goede bereikbaarheid is essentieel voor de economische ontwikkeling van
onze dorpen. Door de ligging nabij snelwegen zijn veel andere (werk)locaties snel
bereikbaar, waardoor veel van onze inwoners ook elders werken. Het vervoer moet
duurzamer worden, D66 wil dan ook inzetten op meer schoon – openbaar – vervoer.
Dit gaan we doen:
•
•
•
•
•
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De komende vier jaar blijft Renkum zich inzetten voor openbaar vervoer zonder emissie. Dat kan waterstof zijn, maar ook de Trolley 2.0: trolleybussen die
zonder bovenleiding kunnen rijden.
Renkum zet zich in voor een snellere en frequentere busverbinding tussen de
dorpen en Wageningen Universiteit en Station Arnhem.
Op meer plaatsen wordt de trolleybovenleiding gebruikt voor het opladen van
fietsen en auto’s.
We zetten ons in voor het behoud van de stations Oosterbeek en Wolfheze en
op beide stations minimaal twee keer per uur een stoptrein.
Er komen meer fietsenstallingen bij winkelcentra en het aantal oplaadpunten
voor fietsen wordt verdubbeld.
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•
•
•
•
•
•
•

In regionaal verband zet Renkum zich in voor een systeem van elektrische
deelauto’s.
Er komt een nieuw fietsplan waarin wordt opgenomen hoe fietsroutes kunnen
worden versterkt.
De snelfietsroute tussen Wageningen en Arnhem via onze gemeente wordt zo
snel mogelijk afgemaakt. Op deze route heeft de fietser voorrang.
In overleg met de inwoners van Heveadorp wordt de fietsroute naar Oosterbeek verkort.
Het Drielse en Renkumse veer kunnen blijven rekenen op subsidie van de
gemeente.
In regionaal verband wordt de economische agenda gekoppeld aan de mobiliteitsplannen. Een goede bereikbaarheid is voor de regio namelijk essentieel.
Publieke ruimtes, winkels en bedrijven moeten goed toegankelijk zijn voor
mensen met een handicap. Knelpunten worden in overleg met de betrokkenen
aangepakt.

Veiligheid

De meeste inwoners van onze gemeente voelen zich veilig in de dorpen. Toch kan
het nog beter. In 2017 was er een flink aantal woninginbraken. De gemeente zal
zich meer inspannen om de mensen te wijzen op wat ze zelf kunnen doen om hun
veiligheid te vergroten. Voorkomen is beter, daarom moeten ook achterliggende
problemen van overlast en onveilige situaties worden aangepakt. Dit vergt een
integrale aanpak. Dit geldt ook voor de brandveiligheid.
Op veel plaatsen in Nederland raken de onderwereld en bovenwereld met elkaar
verbonden. Dit heet ondermijning. Onbedoeld werkt de gemeente soms mee aan
deze ontwikkeling, door bijvoorbeeld subsidies of vergunningen te verlenen of
door het aangaan van vastgoedtransacties. Om dit te voorkomen is een goede
informatie-uitwisseling met bijvoorbeeld de politie en de belastingdienst van
belang. De gemeente kan een Bibobtoets doen (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) en zo voorkomen dat met criminele organisaties
wordt samengewerkt. Bewustwording bij bestuurders en de ambtelijke organisatie
is daarbij essentieel. Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) kan de
gemeente hierbij ondersteunen.
Dit gaan we doen:
•
•
•
•

Binnen het programma Bewust Wonen moet nog meer aandacht besteed worden aan de voorlichting aan ouderen en mensen met een beperking over de
brandveiligheid in huis.
Verhogen van toezicht en handhaving. D66 wil meer toezichthouders op straat.
Renkum is zich bewust van de mogelijke verbondenheid van onder- en bovenwereld en werkt samen met diverse instanties (politie, Openbaar Ministerie,
belastingdienst) om dit te voorkomen.
In samenwerking met de politie werken aan voorlichtingscampagnes om de
veiligheid van de inwoners door het geven van informatie over bijvoorbeeld
het opzetten van Whatsapp-groepen te vergroten.

Samenhang en vertrouwen in tijden van verandering
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Rein Bouwman:
‘Gezonde financiën bij een ambitieus programma.’
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8. Financiën
De gemeente Renkum heeft een jaarlijkse begroting van 76 miljoen, waarvan meer
dan de helft besteed wordt aan zorg, inkomen en participatie. Gemeenschapsgeld
waar we verantwoord mee om moeten gaan. D66 heeft de afgelopen jaren mede
zorg gedragen voor het gezond houden van de begroting. Renkum heeft de
afgelopen jaren tegenvallers kunnen verwerken zonder de gemeentelijke belasting
te hoeven verzwaren.
De gemeentelijke financiën staan onder druk. Het Rijk draagt taken en
verantwoordelijkheden over aan de gemeenten. Helaas gaat dit gepaard met
bezuinigingen en worden tegelijk veel uitgaven verplicht gesteld. Hierdoor hebben
de Renkumers geen invloed op een groot deel van het gemeentelijke budget. D66
vindt dat er een duidelijk signaal naar Den Haag moet dat gemeenten meer te
zeggen krijgen over de besteding van belastinggeld.
We vinden inwonersinitiatieven belangrijk, onder meer omdat ze de sociale
samenhang vergroten. Vaak redden de inwoners van deze initiatieven zichzelf,
maar daar waar dat nodig is willen we dat de gemeente hen financieel kan
ondersteunen. De subsidieregeling voor inwonersinitiatieven moeten daarom
blijven bestaan.
Het sociale domein vergt een integrale aanpak over alle beleidsvelden van de
gemeente heen. We vinden dat dit ook in de begroting zichtbaar moet zijn. Daarom
willen we de begroting graag aanpassen en het sociaal domein niet meer als een
apart onderdeel in de begroting opnemen maar uitgaan van een nieuwe integrale
aanpak.
Ons uitgangspunt is een goede dienstverlening aan de inwoners. We doen er van
alles aan om inkomsten en uitgaven in balans te houden en verhoging van kosten
tegen te gaan. We zijn terughoudend met de inzet van zorgvuldige opgebouwde
reserves. De onroerend  zaakbelasting is alleen verhoogd met een inflatiecorrectie.
Maar op een aantal zaken bereiken we de ondergrens: bijvoorbeeld bij het
onderhoud van wegen en groen. Nu niet investeren leidt straks tot hogere kosten.
Ook is extra geld nodig voor goede schoolgebouwen, sportaccommodaties en
verkeersveiligheid.
D66 staat voor degelijke overheidsfinanciën, maar ook voor goede voorzieningen
en een prettige leefomgeving. Als het nodig is moet daarin geïnvesteerd worden.
Mocht blijken dat de reserves ontoereikend zijn, dan is het ook mogelijk – en uit
te leggen – dat aan de inwoners van Renkum een bijdrage wordt gevraagd om de
gewenste investeringen te doen.

Samenhang en vertrouwen in tijden van verandering
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Klaas Jan Engelsma: ‘Niets is onmogelijk!’
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Dit gaan we doen:
•
•
•
•
•
•

Doorgaan met een degelijk financieel beleid waarbij we de lasten voor
inwoners zo laag mogelijk houden.
De subsidieregeling voor inwonersinitiatieven blijft bestaan.
Extra investeren in groen, wegen, scholen, sportaccommodaties,
verkeersveiligheid en het op peil houden van de dienstverlening.
Geen onnodige reserves aanhouden.
De gemeentebegroting actualiseren door de middelen van het sociaal domein
niet meer als apart onderdeel te zien.
De toeristenbelasting wordt de komende vier jaar niet verder verhoogd.

Verantwoording
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen door vier jaar actief met inwoners
in gesprek te gaan, door rondetafelgesprekken met ervaringsdeskundigen en door
de vele contacten binnen en vooral buiten het gemeentehuis.
Het is geschreven onder leiding van de programmacommissie, bestaande uit:
Gineke van Dijk, Coen van Dijk en Harm Post. De foto’s zijn gemaakt door Martin
Kohrman.

Samenhang en vertrouwen in tijden van verandering

39

Als je iets wilt vragen dan kun je ons altijd bereiken door te mailen naar:
infod66renkum@gmail.com
Informatie over mailadressen van de fractieleden en andere personen vind je
op onze website www.d66renkum.nl.
Je kunt D66 Renkum ook volgen op Twitter (@D66Renkum),
Facebook (www.facebook.com/RenkumD66) en Instagram (d66renkum).
D66 lid worden? Kijk dan op: wordlid.d66.nl

