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Agenda 
Waar is de fractie van D66 Renkum? 
 
Woensdag 13 oktober 

 Algemene afdelingsvergadering 
Donderdag 14 oktober  

 Fractievergadering 
Dinsdag 19 oktober 

 Fractievergadering 
Donderdag 28 oktober 

 Fractievergadering 
Maandag 1 november 

 Raadsvergadering 
Dinsdag 2 november  

 Fractievergadering 
Woensdag 3 november 

 Raadsvergadering 
Dinsdag 9 november 

 Raadscommissie 

  
Informatie over de raadsvergaderingen, 
raadscommissies en raadsontmoetingen vindt u 
via raad.renkum.nl. 
De fractie vergadert altijd om 20.00 uur op het 
gemeentehuis. 
Overige informatie vindt u via renkum.d66.nl. 

Van de fractie … 
 
U bent begonnen met het lezen van de eerste nieuwsbrief 
van de fractie van D66 Renkum. Daar zijn we blij om!  
Als fractie vertegenwoordigen wij het D66-geluid in de 
Renkumse gemeenteraad. Dat doen we met passie en 
gedrevenheid voor alle inwoners van de gemeente en 
vanuit het besef dat we vooral ook de leden van D66 het 
gevoel willen geven dat zij de partij waar ze lid van zijn 
herkennen in de handelingen van de fractie in de raad. 
Omdat u via de media en bij het volgen van het nieuws 
vanuit de gemeente veelal de uitkomst van de som te 
horen krijgt en niet altijd de som zelf die tot die uitkomst 
leidde, kan het moeilijk zijn te begrijpen welke (politieke) 
keuzes en afwegingen de fractie van D66 heeft gemaakt. 
Om die reden én omdat we de band met onze achterban 
willen koesteren, hebben we het voornemen om na elke 
raadsvergadering een nieuwsbrief te sturen naar de leden 
van D66 die in de gemeente Renkum wonen. Wij hopen 
daarmee te voorzien in een behoefte en horen graag wat u 
ervan vindt.  

De fractie van D66 Renkum 

https://raad.renkum.nl/
https://renkum.d66.nl/
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Fractiebijeenkomst  
bij ‘De Beken’ in Renkum 
 
Op 2 september kwam de fractie bij Boscafé ‘De Beken’ in 
Renkum bij elkaar om te praten over de onderwerpen die 
de aankomende maanden op de politieke agenda staan. 
Naast inhoudelijke thema’s zijn dat natuurlijk ook de 
verkiezingen in maart 2022 en de campagne die daarbij 
hoort. Door zo nu en dan samen wat uitvoeriger stil te 
staan bij de koers die we als fractie in Renkum willen varen, 
kunnen we de zaken die vanuit de dagelijkse politieke 
agenda op ons afkomen zo goed mogelijk oppakken. 
 
Als u iets aan ons kwijt wilt, een keer mee wilt kijken bij de 
fractie of zelfs mee wilt doen, neem dan gerust contact 
met ons op. Dat kan via de e-mailadressen die hieronder 
staan. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Fedor 
Cuppen, onze fractievoorzitter. Hij is bereikbaar via 
06-43518248. 
 
Wilt u ons wat meer op afstand volgen, dan kan dat 
natuurlijk ook. Via onze website, Facebook en Twitter laten 
we regelmatig van ons horen. 

 

 

 

 
 
  

v.l.n.r. Johan Jurrius, Fedor Cuppen, Daniëlle Bondt, Hanneke Mijnhart, Peter Kraak. 
Fedde Makkinga ontbreekt. Dorien Firet maakte de foto. 

Onderwijs 
Integraal Huisvestingsplan  
 
Namens D66 heeft Daniëlle Bondt in de raad 
van 29 september bij de besluitvorming over 
het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
aandacht gevraagd voor het binnenklimaat 
van de scholen. Niet voor niets zijn de eisen 
die daaraan gesteld worden van groot belang 
omdat dit het leerklimaat en de ontwikkeling 
van kinderen ten goede komt. Door Corona is 
het belang alleen maar groter geworden.   
Een aantal scholen in onze gemeente heeft 
echter de kwalificatie ‘slecht tot matig’ wat 
betreft het binnenklimaat. Met name de 
Beatrixschool in Wolfheze verkeert in slechte 
staat. Dit alles baart D66 zorgen. 
Het Rijk heeft een subsidiemogelijkheid om 
dit aan te pakken, de zogenaamde SUVIS 
(Specifieke uitkering ventilatie in scholen). 
Danielle heeft de wethouder gevraagd in 
gesprek te gaan met de bestuurders van de 
scholen om die SUVIS-aanvraag te doen, 
zodat er maatregelen worden getroffen om 
de luchtverversingskwaliteit te verbeteren.  
De wethouder heeft toegezegd hierover in 
gesprek te gaan met de bestuurders van de 
scholen. 
Verder wil D66 ook dat er in de toekomst 
voor wordt gezorgd dat er genoeg groene 
plekken rondom de scholen komen waar 
kinderen een (moes)tuin kunnen 
onderhouden. Beschouwend onderwijs en 
kennis over (het gebruik maken van) de 
natuur worden namelijk steeds belangrijker.  
 

Contact met D66 Renkum 
 
Daniëlle Bondt d66renkum.bondt@gmail.com 
Fedor Cuppen  fedord66@cuppost.nl 
Peter Kraak   kraakd66renkum@hotmail.com 
Hanneke Mijnhart  hanneke.mijnhart@xs4all.nl 

 
              renkum.d66.nl            DemocratenRenkum            @D66Renkum 

 
 

https://debeken.com/lunchroom-de-beken/
https://renkum.d66.nl/mensen/fedor-cuppen/
https://renkum.d66.nl/mensen/fedor-cuppen/
https://renkum.d66.nl/mensen/danielle-bondt/
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/25-augustus/09:00/IHP-rvs-1.pdf
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis
mailto:d66renkum.bondt@gmail.com
mailto:fedord66@cuppost.nl
mailto:kraakd66renkum@hotmail.com
mailto:hanneke.mijnhart@xs4all.nl
https://renkum.d66.nl/
https://www.facebook.com/DemocratenRenkum
https://twitter.com/D66Renkum
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Klimaat 
Beheerplan ‘Water en riolering’ 
 
In de raad van 29 september is uitgebreid gesproken 
over het beheerplan ‘Water en riolering’. Volgens de 
wet moet iedere gemeente beschikken over een door 
de raad vastgesteld rioleringsplan. Gelet op de 
komende inwerkingtreding van de Omgevingswet, die 
geen rioleringsplan meer vraagt, is geen rioleringsplan 
meer vastgesteld.  
Wat hebben we dan wel? De raad heeft nu het 
Beheerplan ‘Water en Riolering’ vastgesteld. Riool zit 
onder de grond maar moet natuurlijk goed 
onderhouden worden. Zeker gelet op de 
klimaatverandering met vaker korte, hevige en lokale 
buien, is het zinvol om het hemelwater af te koppelen 
van het riool. Als al dat hemelwater namelijk alleen in 
het riool terecht komt moet je een dubbel zo groot 
riool aanleggen. Niet alleen voor de gemeente maar 
voor iedere inwoner geldt dan ook: koppel zo veel 
mogelijk het hemelwater los van het riool en laat het 
lekker de tuin instromen. 
Naast deze afkoppeling wordt in het Beheerplan ook 
aandacht besteed aan de aanleg en onderhoud van 
wadi’s. Dat zijn plekken in de gemeente waar we 
hemelwater heen kunnen leiden en water langer vast 
kunnen houden in droge perioden. 
Beheer en onderhoud van het riool zijn duur. Middels 
een door de raad vastgestelde wijziging worden de 
kosten voor de rioolbelasting langer in de tijd 
uitgespreid, zodat huidige gebruikers en toekomstige 
gebruikers uiteindelijk een vergelijkbaar bedrag blijven 
betalen. 
De gemeente is in ieder geval druk bezig met “van 
werk werk maken” in die zin dat als een verkeersweg 
moet worden aangepast, tegelijk het riool vervangen 
wordt en waarbij dus concrete maatregelen worden 
genomen om het hemelwater af te koppelen.  
 
Wilt u meer over het onderwerp weten, zoek dan 
contact op met Peter Kraak.  
 

. 
 
Wilt  

Leefomgeving 
Smurfit Kappa Parenco 
 
Tijdens de raadsvergadering van 29 
september heeft Hanneke Mijnhart 
namens de fractie vragen gesteld aan het 
college over Smurfit Kappa Parenco in 
Renkum. Dit is wat ze tijdens de 
vergadering zei: 
 
“De resultaten van het onderzoek van de 
GGD naar de geurhinder van de 
papierfabriek Smurfit Kappa Parenco zijn 
bekend en de belangrijkste conclusie is dat 
de GGD de geurhinder als 
gezondheidskundig onwenselijk 
beoordeelt. Dan is er ook het feit dat 
Smurfit Kappa Parenco de grootste 
stikstofuitstoter van Gelderland is. Nu is 
Parenco economisch waardevol 
voor Renkum en is de papierindustrie 
cultuurhistorisch nauw met Renkum 
verbonden.  De omgevingsvergunningen 
van Smurfit Kappa Parenco zijn aan revisie 
toe en hiervoor worden gesprekken 
gevoerd met de omgevingsdienst van 
Nijmegen, de ODRA en de Provincie.   
 
Hoe denkt u Parenco, op een duurzame 
manier voor de toekomst te behouden 
voor Renkum? En wat als Parenco 
helemaal zou kunnen verdwijnen uit 
Renkum, zoals beschreven in het 
krantenartikel in de Gelderlander van 
zaterdag 25 september jl.? Denkt u ook 
wel eens in deze richting? 
 

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/25-augustus/09:00/Beheerplan-Water-en-riolering-rvs.pdf
https://www.renkum.nl/Inwoners/Duurzaamheid_en_energie/Afkoppelen_regenwater
https://renkum.d66.nl/mensen/peter-kraak/
https://renkum.d66.nl/mensen/hanneke-mijnhart/
https://www.smurfitkappa.com/nl/locations/netherlands/smurfit-kappa-parenco
https://ggdgm.nl/onderzoeken-geurhinder-papierfabriek-renkum-afgerond
https://ggdgm.nl/onderzoeken-geurhinder-papierfabriek-renkum-afgerond
https://www.gelderlander.nl/renkum/wat-als-parenco-vertrekt-van-een-zieltogend-dorp-naar-de-meest-aantrekkelijke-plaats-aan-de-rijn~a0e2f1fe/
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Wonen 
Bestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’ 
Motie ‘Woningmix bouwplannen’ 
 
Het plan voor het Movieraterrein aan de Nico Bovenweg in Oosterbeek kent een lange geschiedenis. In 
april 2019 is het stedenbouwkundig plan goedgekeurd en ook D66 stemde toen in de raad in met dat 
plan. Daarna is er veel gebeurd: de woningmarkt sloeg op hol, door Corona moesten we thuiswerken en 
werd nog duidelijker hoe belangrijk een goede leef- en woonomgeving voor iedereen is. Tegelijkertijd 
zette een grote groep omwonenden zich af tegen de voorliggende bouwplannen. D66 sprak met deze 
bewoners, maar bleef van mening dat het stedenbouwkundig plan uit 2019 nog steeds goed was en kon 
ook instemmen met het bestemmingsplan voor het Movieraterrein. Het bestemmingsplan is in de 
raadsvergadering van 29 september door de raad uiteindelijk goedgekeurd, zodat er in Oosterbeek ruim 
50 woningen kunnen worden gebouwd.  
 
Los van het plan voor het Movieraterrein is het steeds duidelijker dat jongeren en starters in Oosterbeek 
en in de andere dorpen van Renkum net als elders in Nederland geen betaalbare woning meer kunnen 
vinden. Eigenlijk hebben zij geen perspectief meer dat dat op enige te voorziene termijn wel weer het 
geval zal zijn. D66 wil dan ook dat de gemeente ervoor gaat zorgen dat er een mix van woningen komt 
in Renkum die eraan bijdraagt dat kansen op de woningmarkt voor iedereen weer even groot zullen zijn.  
 
Door Fedor Cuppen werd in de raadsvergadering van 29 september daarom namens D66 de motie 
‘Woningmix bouwplannen’ ingediend waarin het college wordt verzocht om in het gemeentelijk beleid 
vast te leggen dat minimaal 25% van de woningen in nieuwe plannen moet worden gerealiseerd in de 
vorm van sociale woningbouw. De motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Zo krijgen 
jongeren, starters, alleenstaanden, hulpbehoevenden en ouderen betere kansen op de huidige 
woningmarkt en wordt het voor hen minder moeilijk om een woning te vinden in de gemeente Renkum. 
We realiseren ons dat we er dan nog niet zijn. Er is meer nodig om de kansen op de woningmarkt voor 
iedereen meer gelijk te maken. De fractie blijft zich dan ook inzetten voor maatregelen die de 
kansgelijkheid op de Renkumse woningmarkt vergroten. 
 
Ook blijft D66 zich hardmaken voor het maken van afspraken over circulair en klimaatneutraal bouwen 
en het nemen van natuurinclusieve maatregelen bij de realisatie van de woningbouwplannen. 
 
 
 

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2021/14-september/20:00/BP-en-BKP-Nico-Bovenweg-44-rvs-1.pdf
https://renkum.d66.nl/mensen/fedor-cuppen/
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://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/natuurinclusief-bouwen

