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Voorwoord Fedor Cuppen 
 
U bent gestart met het lezen van het verkiezingsprogramma van D66 Renkum. Dat betekent dat u wilt weten 
waar D66 Renkum de aankomende jaren voor staat en hoe zij aankijkt tegen de manier waarop zaken moeten 
worden aangepakt in de gemeente Renkum. Samen met de film ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ vormt 
het verkiezingsprogramma één geheel. Met beide documenten maakt D66 Renkum haar standpunten, plannen 
en voornemens duidelijk voor de toekomst van de gemeente Renkum.  
 
Ik vertel hier maar meteen het eerlijke verhaal: we staan, ook in Renkum, voor grote opgaven die soms om 
ingrijpende oplossingen vragen waarover we tot voor kort niet hoefden na te denken. De klimaatcrisis, de 
coronacrisis, de situatie op de woningmarkt en de financiële situatie waarin de gemeente Renkum zich bevindt, 
hebben ons doen inzien dat we de manier waarop we samenleven anders moeten gaan vormgeven. En als we 
de wereld waarin we nu leven op een duurzame manier willen doorgeven aan de toekomstige generaties, 
moeten we nu de dingen gaan doen die nodig zijn.  
 
Met het verkiezingsprogramma willen we met een optimistische blik toe gaan werken naar de toekomst zonder 
van de problemen die er nu zijn weg te kijken. D66 gaat daarbij uit van vertrouwen in mensen. Samen staan we 
sterk! Mensen en menselijke waarden stonden bij het opstellen van dit programma dan ook steeds centraal. Dat 
betekent dat er is geluisterd naar de ideeën, wensen en behoeften van de inwoners, ondernemers en 
verenigingen in de zes Renkumse dorpen. Leden van D66 met specifieke kennis van zaken hebben input 
geleverd aan het programma, waarbij ook over de gemeentegrenzen heen is gekeken als het onderwerp 
daarom vroeg. Het resultaat is een programma met een balans tussen oplossingen voor de problemen die nu 
spelen en het verantwoord omgaan met de uitdagingen van de toekomst omdat we verder kijken dan morgen. 
Zo gaan we werken aan een gemeente waar iedereen een eerlijke kans krijgt op een goede toekomst. Die 
gelijke kansen ontstaan als we mensen vrij laten en niemand laten vallen. Door goed onderwijs te organiseren 
voor elk kind. Door woningen te bouwen zodat men kan blijven wonen in de gemeente. Door duurzaam om te 
gaan met de natuur en het landschap.  
  
D66 Renkum gaat en staat voor verbinding tussen mensen, verduurzaming van de leefomgeving en een eerlijke 
verdeling van kansen voor iedereen. 
 

           Fedor Cuppen 
         Lijsttrekker D66 Renkum

 
 

!
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Inleiding 
 
Een verhaal van verbinden, verduurzamen en verdelen 
 
Als de afgelopen jaren iets duidelijk is geworden, dan is het dat er veel onduidelijk is geworden. We kunnen niet 
meer met zekerheid zeggen dat we morgen in een betere wereld zullen leven dan dat we gisteren deden. 
Corona heeft ons doen beseffen hoe kwetsbaar ons eigen bestaan is. De klimaatcrisis zorgt ervoor dat het 
leven op onze planeet zoals we dat kennen steeds sneller aan het verdwijnen is. Hoewel de welvaartsgroei 
zoals we die de afgelopen decennia hebben meegemaakt voor grote groepen in de samenleving leidde tot 
grotere materiële voorspoed, wordt die welvaart onvoldoende eerlijk verdeeld over alle groepen en generaties. 
 
Grote thema’s met grote invloed op ieder levend wezen. Het is tegelijkertijd soms nauwelijks meer mogelijk om 
als individu nog invloed uit te oefenen op die grote krachten die inwerken op onze levens. Toch mag niemand 
meer wegkijken van de realiteit. We kunnen het ons niet meer veroorloven voortdurend te blijven praten over 
onbelangrijke zaken. We kunnen geen loze beloftes meer doen in de vorm van pakkende oneliners, vlugge 
statements en af te vinken kortetermijnoplossingen. We moeten samen op zoek naar toekomstbestendige en 
duurzame oplossingen. En dat gaat ons lukken! Door met lef te kiezen voor een woningmarkt die uitgaat van 
woonbehoeften in plaats van woonwensen. Door innovatief en lokaal ondernemend onze natuur te 
beschermen, de energietransitie voor elkaar te krijgen en de stikstofuitstoot aan te pakken. Door perspectief te 
bieden aan alle generaties via het beste onderwijs en voldoende voorzieningen om werk, gezin en de zorg voor 
ouderen goed te kunnen combineren.  
 
Dat betekent dat het voor iedere inwoner fijn is en blijft om in onze gemeente te wonen, te werken of te 
verblijven. Wij waarderen onze groene publieke ruimte. Wij waarderen onze lokale kunst- en cultuuruitingen, 
inclusief de Airborne activiteiten. Wij waarderen de inzet van iedereen bij alle inwonersinitiatieven.     
 

Verbinden 

In alle dorpen van Renkum moet de onderlinge verbinding tussen inwoners worden vergroot. 
Als we de handen ineenslaan, met respect voor al onze verschillende achtergronden en 
beweegredenen, zetten we samen de juiste stappen naar een goede toekomst voor 
iedereen.  

 
Verduurzamen  

Vanuit dat wat ons bindt en onze gedeelde waarden gaan we aan de slag en zullen we doen 
wat nodig is om in Renkum te werken aan een duurzame en harmonieuze leefomgeving voor 
iedereen. 

 
Verdelen 

In Renkum moet iedereen een plek kunnen vinden, ongeacht afkomst, identiteit, leeftijd of 
beperking. Wonen, gezondheid, persoonlijke aandacht, veiligheid en een toekomst met 
gelijke kansen voor iedereen zijn eerlijk verdeeld over alle generaties. 
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Wonen in Renkum 
 
De woningvoorraad 
Renkum is een woongemeente met een dorps karakter. Hier een passende en betaalbare woning vinden is voor 
steeds meer mensen niet eenvoudig. Er is scheefgroei ontstaan: tussen huurders en kopers, tussen starters en 
bezitters, tussen bestaande inwoners en nieuwe inwoners.  
 

Wij vergroten de kansen op de Renkumse woningmarkt voor iedereen 
Nieuwe bouwplannen moeten leiden tot betaalbare koop- en huurwoningen voor de 
doelgroepen op de woningmarkt waar de woningvraag het grootst is: jongeren en starters. 
We bouwen in onze gemeente het aantal woningen dat we in de regio hebben afgesproken. 
Dat betekent dat er 300 woningen worden gebouwd in de periode 2022-2026. We kiezen 
zorgvuldig woningbouwlocaties, waarvoor eerst een plan op hoofdlijnen wordt opgesteld, 
waarin duidelijk wordt waar welke woningen de komende jaren worden gebouwd. De 
doorstroming op de woningmarkt wordt verbeterd, bijvoorbeeld door het splitsen van 
woningen, het bouwen van woningen bij bestaande woningen en het mogelijk maken van 
nieuwe, alternatieve woonvormen als tiny houses, ecologische woningen en 
parapluwoningen. Herontwikkeling van locaties binnen de dorpskernen vindt eerst plaats, 
voordat aan de randen van de dorpen wordt gebouwd. We stimuleren de gezamenlijke 
ontwikkeling van woningbouw door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO). 

 
Wij geven bij elk ruimtelijk plan duidelijk aan hoe participatie plaatsvindt 
Er wordt zoveel mogelijk ruimte gegeven aan ideeën en initiatieven van inwoners voor het 
ruimtelijk domein, zonder dat dit leidt tot NIMBY-situaties. Voor elk ruimtelijk plan dat in de 
gemeente Renkum wordt ontwikkeld, wordt vooraf duidelijk gemaakt hoe inwoners en 
belanghebbenden kunnen participeren in het planproces. Dat gebeurt door voor elk voorstel 
en per ontwikkelingslocatie aan te geven welk niveau van participatie geldt. We vinden het 
belangrijk dat alle belangen zichtbaar op tafel liggen voordat er als gemeente een beslissing 
wordt genomen, ook als daarmee de beslissing lastiger wordt gemaakt. 

 
De leefomgeving   
Goed wonen is meer dan het hebben van de juiste woning. Ook de omgeving waarin hun woning staat maakt 
dat mensen ergens prettig wonen. Bij het opstellen van ruimtelijk beleid en het daarbij maken van keuzes 
vinken we geen protocol af, maar maken we zorgvuldige, inhoudelijke afwegingen. De bereikbaarheid van 
basisvoorzieningen, de mogelijkheden om elkaar te kunnen ontmoeten en de kans krijgen om te kunnen 
ontspannen moeten worden gekoesterd en geborgd. Een duurzame wisselwerking tussen menselijke 
activiteiten, de aanwezige natuur en het omringende landschap is niet vanzelfsprekend. De inbedding van de 
dorpen in hun natuurlijke omgeving en het omringende landschap moet worden beschermd door continue te 
werken aan een gezonde, veilige leefomgeving, waarin mensen hun levens kunnen inrichten op de manier 
waarop zij dat willen. Binnen de grenzen die daarbij vanuit de natuur en het landschap worden aangegeven en 
waar mogelijk met extra impuls in natuur en landschap middels natuur- en landschapsinclusief bouwen. 
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Wij dragen zorg voor de Renkumse cultuurhistorie en monumenten 
Onze gemeente kent een rijke cultuurhistorie. Van middeleeuwse kastelen tot de Airborne 
landingen in de Tweede Wereldoorlog. Het draagt bij aan de naamsbekendheid van onze 
gemeente. We gaan zorgvuldig om met deze rijke historie. Activiteiten die zich hierop 
richten worden ondersteund. Er wordt gewerkt aan het nog meer zichtbaar maken van de 
Renkumse geschiedenis. Op de basisscholen is er aandacht voor de Renkumse 
cultuurhistorie en geschiedenis, omdat het doorgeven van de Renkumse geschiedenis en 
cultuur aan de volgende generaties belangrijk is voor hun toekomst. Gebouwen of locaties 
die de Airborne geschiedenis markeren worden voortdurend geïnventariseerd en waar 
mogelijk beschermd. Gemeentelijke monumenten worden zorgvuldig beschermd, waarbij 
wordt voorkomen dat ze worden beschadigd, verloederen of dat door verkeerde 
verbouwingen monumentale elementen verdwijnen. Initiatieven die gemeentelijke 
monumenten een duurzaam tweede leven geven zodat ze behouden blijven voor de 
toekomst, worden ondersteund. 

 
Wij borgen de bereikbaarheid van de basisvoorzieningen 
We willen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen op de plek waar men 
wil. Basisvoorzieningen zijn bij voorkeur voor iedereen op korte afstand te bereiken. 
Duurzame verkeersverbindingen (openbaar vervoer, buurtbus, fiets) en 
verkeersvoorzieningen (elektrische laadpalen) worden gecreëerd waar ze ontbreken en in 
stand gehouden waar ze al bestaan. We willen 30 km zones in alle dorpskernen, waarmee 
de straten veiliger worden voor fietsers en wandelaars. Wegen met een snelheidslimiet van 
50 km per uur worden een uitzondering in de bebouwde kom. Waar dit ingevoerd kan 
worden zonder extra maatregelen gebeurt dat zo snel mogelijk. Als er wel maatregelen 
nodig zijn voeren we deze uit in combinatie met geplande (weg)werkzaamheden. De 
gemeente ondersteunt (particuliere) initiatieven voor het plaatsen van laadpalen en 
deelauto’s in de wijken en bijvoorbeeld het huren van een deelauto via de huur van een 
appartement.  

 
Wij investeren in natuur en landschap 
Er komt meer ruimte voor de natuur, zowel in de dorpen zelf als daaromheen. 
Inwonersinitiatieven op dat vlak worden vanuit een positieve intentie benaderd, binnen de 
kaders van de Omgevingsvisie en -wet. Er wordt voortdurend grensoverschrijdend 
nagedacht over natuur en landschap: natuurbescherming en landschapsontwikkeling vinden 
plaats in samenwerking met omringende gemeenten, in regionale verbanden en met 
landelijke natuur- en landschapsorganisaties. Het project Gelders Arcadië is daar een goed 
voorbeeld van. De in de gemeente aanwezige landgoederen worden gekoesterd en 
beschermd doordat er landschapsinclusief omgevingsbeleid wordt opgesteld. Dat houdt in 
dat het landschap en de landgoederen een volwaardige plek krijgen in het omgevingsbeleid 
van de gemeente, zodat zij altijd aan de voorkant al worden meegenomen in besluiten over 
ingrepen in de ruimte. Dat betekent het borgen van landschappelijke waarden in de 
omgevingsvisie en lokale regelgeving. En afstemming tussen rijk, provincie en gemeente, 
zodat beleidsdossiers en financiën niet schuren maar elkaar versterken. Het vraagt een 
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zorgvuldige inpassing van ruimteclaims in het landschap met oog voor het resulterende 
landschap en het aanwijzen van voor Renkum waardevolle landschappen en landgoederen 
om deze extra zorg te geven. Zo wordt de rijke afwisseling van landschappen die Renkum 
zo bijzonder maakt gekoesterd en bewaard. Bij nieuwe bouwplannen moeten de woningen 
niet alleen energiezuinig zijn, maar moet het bouwplan zelf op een duurzame, 
natuurinclusieve en circulaire wijze ontwikkeld en gerealiseerd worden. Dat betekent dat 
verplicht wordt gesteld dat het plan moet zorgen voor een gezonde en toekomstbestendige 
leefomgeving voor mens en dier. Voorbeelden hiervan zijn: het aanplanten van voldoende 
bomen en hagen, het aanleggen van groene daken of gevels.  

 
Wij stimuleren de aanwezigheid van een lokale kunst- en cultuursector 
Renkum wil graag een gemeente voor kunstenaars zijn. Het doorgeven van het heden aan 
de generaties van de toekomst is niet alleen een materiële kwestie. Kunst en cultuur staan 
niet op zichzelf, maar hebben betekenis voor de Renkumse gemeenschap. Dat wordt 
gekoesterd door kunst niet alleen zichtbaar te laten zijn in de musea, maar ook in de 
openbare ruimte, op scholen en in openbare gebouwen. Vanuit de visie op kunst en cultuur 
is het voor kunstenaars en culturele instellingen duidelijk waar mogelijkheden liggen om zich 
te profileren, zowel qua werkplek als qua wijze van naar buiten treden en welke rol de 
gemeente daarbij speelt. Initiatieven van inwoners om kunst en cultuur in de dorpen 
zichtbaar te maken worden ondersteund. Geschikte lege gebouwen en ruimtes kunnen 
worden gebruikt voor kunst en cultuur. In de nieuw te bouwen woningvoorraad moet ook 
ruimte worden gemaakt voor de combinatie wonen en kunst (atelierwoningen). Daarnaast 
kan de gemeente ook bemiddelen in het plaatsen van kunstenaars in leegstaande 
(winkel)panden. Naast de dorpsdichter komt er ook een dorpskunstenaar. 
  
Wij creëren mogelijkheden voor recreatie en toerisme vanuit sociaal en economisch belang 
Met respect voor de omgeving kunnen inwoners, lokale ondernemers, de verenigingen en 
toeristen de binnen de gemeentegrenzen aanwezige voorzieningen en terreinen gebruiken 
en benutten voor de activiteiten die zij willen ontplooien. De cultuurhistorische, natuurlijke 
en geschiedkundige waarden kunnen maximaal worden beleefd en naar buiten toe worden 
uitgedragen, passend bij het dorpse karakter en gericht op kleinschalige beleving. 
Samenwerking met bovengemeentelijke organisaties en buurgemeenten is vanzelfsprekend 
en wordt actief opgezocht. De Airborne geschiedenis kan meer dan nu het geval is een 
toeristische en economische component worden. We blijven daarbij samenwerking zoeken 
met de omliggende gemeenten. Maar ook particuliere initiatieven die de Airborne 
geschiedenis helpen herdenken en zichtbaar maken, zoals de activiteiten van Renkum Leeft 
en de White Ribbon Mile, worden blijvend ondersteund.  
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Kansengelijkheid in Renkum 
 
Zorgen voor elkaar 
Elk mens heeft zo nu en dan zorgen. Die kunnen financieel, medisch, sociaal of vanuit het ontbreken van 
veiligheid ontstaan zijn. Het individueel omgaan met die zorgen lukt de meeste mensen in meer of mindere 
mate. Wij vertrouwen dan ook op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Het is dan wel nodig dat er een 
gelijk krachtenveld is gecreëerd waarbinnen iedereen dezelfde kansen krijgt en kan pakken. Mensen moeten 
van daaruit zeggenschap hebben en invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van hun leven. We zorgen voor 
samenwerking, stimulering van het eigen kunnen en ondersteuning als dat nodig is. Ook in Renkum moeten 
mensen vanuit onderlinge verbondenheid zowel individueel als collectief het leven kunnen leven dat zij willen. 
 

Wij geven elk kind een rijke schooldag 
Onderzoek na onderzoek laat zien dat scheidslijnen in de samenleving zich al in het 
onderwijs aftekenen. Onderwijs is daarmee de sleutel tot kansengelijkheid. Elk kind krijgt 
een veilige, goede en gezonde leeromgeving, waar het zichzelf mag zijn en zich optimaal 
kan ontwikkelen. Het maakt daarbij niet uit waar je wieg heeft gestaan. Zo worden het 
Taalhuis en de Voorleesexpress ondersteund zodat laaggeletterdheid wordt tegengegaan. 
De bibliotheek speelt daarin een belangrijke rol. Bezuinigingen op de bibliotheek moeten 
zoveel mogelijk worden tegengegaan. Uitgangspunt daarbij is dat er tenminste twee fysieke 
en volwaardige bibliotheken blijven bestaan in onze dorpen. Schotten tussen organisaties 
die de doorgaande ontwikkeling van een kind in de weg staan worden weggehaald. De 
gemeente speelt een regierol in het creëren van doorgaande leerlijnen tussen kinderopvang, 
basisscholen en het voortgezet onderwijs, door integrale kindercentra mogelijk te maken, 
waar onderwijs en kinderopvang samenwerken met sportbuurtwerk, de bibliotheek, sport-, 
muziek- en andere verenigingen. Wij streven daarom naar het realiseren van groene 
schoolpleinen en duurzame, klimaatvriendelijke schoolgebouwen, zodat kinderen zoveel 
mogelijk kunnen leren, ontdekken en zich kunnen ontladen tijdens en na een schooldag. Ook 
na schooltijd kunnen kinderen zich blijven ontwikkelen, passend bij hun 
ontwikkelingsbehoeften. Het creëren van veilige speel- en ontmoetingsplekken in alle 
dorpen, het aanbieden van ontspannende activiteiten en het zorgen voor voldoende sociale 
aandacht voor alle kinderen van alle leeftijden, dient vanuit de gemeente in samenwerking 
met de maatschappelijke organisaties te worden verzorgd en begeleid waar dat nodig is.  
 
Wij benutten de kracht van de maatschappelijke organisaties 
De sociale wijkteams, de eerstelijnszorg, thuiszorgorganisaties, vluchtelingenwerk, de 
kerken, woningbouwcorporaties, (sport)verenigingen, bibliotheek, en dorpsplatforms: het 
zijn allemaal organisaties die vanuit hun daad- en denkkracht actief worden betrokken bij 
het opstellen van beleid en de praktische uitvoering van dat beleid. De maatschappelijke 
organisaties zijn de lijm en de olie tegelijk die de samenleving goed laten draaien. Wat zij 
kunnen doen doet de gemeente dan ook niet, wat zij moeten doen faciliteert de gemeente. 
Geld gaat niet naar het inrichten van overlegstructuren maar naar de concrete acties die 
worden ondernomen. De gemeente is in gesprek met deze maatschappelijke organisaties 
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ter ondersteuning van de vele vrijwilligers. De afstand tussen de gemeentelijke organisatie 
en de maatschappelijke organisaties is zo klein mogelijk; men kent elkaar en zoekt elkaar 
actief op om samen te werken. De gemeente zelf zorgt ervoor dat zij haar eigen zorgtaak 
optimaal vervult. Adviseurs en vrijwilligers bieden met verstand van zaken de ondersteuning 
die nodig is vanuit het sociaal loket. Sociale en medische problematiek wordt door hen snel 
en goed opgespoord in samenwerking met het sociaal team en de eerste lijn. Het sociaal 
loket van de gemeente moet bereikbaar en laagdrempelig zijn en wordt daarom zowel in 
Oosterbeek als het dorp Renkum geconcentreerd. De openingstijden zijn afgestemd op de 
behoeften van alle zorgbehoevende inwoners. Daarnaast is er in elk dorp ondersteuning van 
sociale opvang. Zo worden bijvoorbeeld De Kreek, Huis van Renkum en Oase ondersteund 
bij hun initiatieven op dat vlak en de gemeente werkt met dergelijke organisaties samen 
waar dat nodig is en kan. Sport draagt bij aan een gezond leven, stimuleert actieve 
deelname aan de Renkumse samenleving en creëert onderlinge verbondenheid. Kinderen, 
jongeren, ouderen en gehandicapten: iedereen moet kunnen sporten. De Gelrepas wordt 
hierop afgestemd en de gemeente werkt op dit gebied innovatief en gericht samen met de 
maatschappelijke organisaties. 

 
Wij staan voor inclusie en integratie  
Er wordt hard opgetreden tegen discriminatie en racisme. In alle dorpen van de gemeente 
wordt de open en inclusieve samenleving verdedigd als dat nodig is. We staan pal voor een 
open ontvangst van mensen van buiten onze dorpsgemeenschappen vanuit de positieve 
grondhouding dat iedereen welkom is. Herkomst, geloof, gender, seksuele voorkeur, 
handicap of welk ander onderscheid er tussen mensen ook te maken is: er wordt geen 
verschil gemaakt in de behandeling van mensen. De gemeente overbrugt verschillen door er 
voor te zorgen dat achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten 
zo volledig en zelfstandig mogelijk kunnen integreren en meedoen in de Renkumse 
samenleving. Zo ontstaan gelijke kansen voor iedereen. Bij alle projecten waar de gemeente 
opdrachtgever en/of subsidieverlener is, is een goede toegankelijkheid voor iedereen het 
uitgangspunt. Door de oorlogsgeschiedenis van onze gemeente weten we in Renkum als 
geen ander hoe het is om door geweld van eigen huis en haard verdreven te worden en 
alles te verliezen. We weten hoe belangrijk het dan is dat je liefdevol en menslievend 
opgevangen wordt door vreemden, die vluchtelingen zich welkom doen voelen als 
nieuwkomer in hun gemeenschap. Nieuwkomers worden in Renkum dan ook altijd in staat 
gesteld hun eigen leven vorm te geven. Zij krijgen daar niet alleen ondersteuning bij, maar 
worden ook gewaardeerd om wat zij kunnen brengen en bij kunnen dragen aan de 
Renkumse gemeenschap. Nieuwkomers worden als meer gezien dan vluchteling en we 
hebben daar vanaf de start, bij de inburgering en bij de verdere ontwikkeling oog voor. 
Goede integratie en inburgering start met het luisteren naar de nieuwkomers zelf om te 
horen wat zij nodig hebben om hun leven vorm te geven. Het vinden en beschikbaar stellen 
van goede (leer)werkplekken en woningen voor nieuwkomers is daarvan onderdeel. 
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Wij stimuleren ondernemerschap 
Ondernemers bieden werkgelegenheid, zorgen voor de nabijheid van diensten en goederen, 
sponseren lokale initiatieven, hebben een innovatieve kijk op zaken en denken vooruit. 
Ondernemers zijn dus erg belangrijk voor de gemeente en moeten de ruimte krijgen die 
nodig is: letterlijk en figuurlijk. Bedrijfsruimte die vooral wordt gevonden in de dorpscentra 
en op de bedrijventerreinen en zo min mogelijk daarbuiten. Ondernemers/ZZP-ers worden 
welwillend ontvangen als zij een bedrijf willen opstarten, investeringen willen doen of hun 
bedrijf willen uitbreiden. Op hun beurt wordt van ondernemers verwacht dat zij meedenken 
over de toekomst van de dorpen en dat zij een actieve rol spelen bij de totstandkoming van 
die toekomst. Ondernemers maken duurzame keuzes qua investeringen en energiegebruik, 
waarbij zij bereid moeten zijn anderen daarbij te betrekken. Zo investeren zij in de 
Renkumse gemeenschap. 
 
Wij staan voor goede jeugdzorg en de zorg voor onze ouderen 
Een Afrikaans spreekwoord luidt: “It takes a village to raise a child”. Er zijn in Renkum zes 
dorpen nodig om de kinderen op te voeden. De toekomstige generaties moeten kunnen 
voortbouwen op datgene wat zij van de vorige generaties ontvingen. De jeugd heeft de 
zekerheid dat er in hen wordt geïnvesteerd, zodat zij veilig kan opgroeien en de uitdagingen 
van de toekomst kan aangaan. Een veilige thuisbasis, een gezonde levensstijl en goed 
onderwijs zorgen ervoor dat de toenemende kansenongelijkheid gaat afnemen. 
Ouderen ontvangen dicht bij huis zorg op maat zodra dat nodig is. Zij kunnen zelfstandig zijn 
zolang dat kan en ontvangen een veilige nieuwe plek in hun eigen gemeenschap als dat 
nodig is. Een parapluwoning als veilige woonplek bij familie of vrienden moet dan 
bijvoorbeeld mogelijk zijn. Het sociaal vangnet (waaronder ook mantelzorgers en 
vrijwilligers) wordt gebruikt en ondersteund voor gezinnen, jongeren en ouderen die dat 
nodig hebben. Bureaucratie wordt voorkomen en zorgaanbieders worden gestimuleerd de 
zelfredzaamheid van ouderen te ondersteunen, bijvoorbeeld via digitale technologie  
(e-health), totdat intensievere persoonlijke zorg nodig is.  
 

In verbinding staan 
Een gemeente die in verbinding staat met haar omgeving is een gemeente die ontvankelijk is voor geluiden uit 
de samenleving. De gemeente communiceert daarbij continu en duidelijk over wat er wel en niet gaat gebeuren. 
Zij zorgt dat meepraten altijd kan maar geeft ook aan dat dat ook betekent dat er wordt teruggepraat en 
tegengesproken. De gemeente biedt mensen en organisaties grip op de razendsnelle veranderingen om hen 
heen, door een benaderbare en begrijpelijke instantie te zijn, die de dienstverlening biedt die nodig is. In plaats 
van een bureaucratische instantie op afstand is de gemeente de aanjager van collectief partnerschap: zij denkt 
niet voor de ander, maar met hen. Zij beschouwt haar inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke 
organisaties als krachtig en zelfredzaam en neemt hen altijd serieus. Daarbij beschermt zij kwetsbare personen 
en de collectieve publieke belangen. 
 

Wij creëren zeggenschap in alle dorpen voor iedereen  
Het is essentieel voor een goedwerkende gemeente, dat er zo vroeg mogelijk in het proces 
wordt geluisterd naar wat betrokkenen te vertellen hebben. De inwoners krijgen daarom 
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invloed op de keuzes die de dorpen raken. Om iedereen in de gemeente zich betrokken te 
laten voelen bij de beslissingen die gemaakt worden, moeten we kijken naar mogelijkheden 
om het politieke bestel nieuw leven in te blazen. Omdat voor verschillende problemen niet 
altijd éénzelfde aanpak geschikt is, wordt voor elk project een gepaste participatievorm 
gezocht. Voor een dakkapel is het niet nodig om alle inwoners naar hun mening te vragen, 
maar wanneer er een nieuwe wijk aangelegd wordt is dat wél nodig. Daarom wordt er 
geëxperimenteerd met verschillende vormen van burgerparticipatie, zoals (gelote) 
burgerraden, burgerpanels, of participatieve begrotingen.  

 
Wij verwachten dat de gemeente goed communiceert 
Elkaar begrijpen begint bij elkaar kennen. Daarvoor moeten de gemeente en haar inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties elkaar goed kunnen vinden en ontmoeten. 
De ambtenaren van de gemeente Renkum zijn klantgericht, bereid mee te denken met de 
inwoners, naar buiten gericht en zichtbaar. Als men elkaar treft wisselt men uit wat er 
gebeurd is, wat er op dit moment gebeurt en wat er gaat gebeuren. De gemeentelijke 
organisatie is dan ook zichtbaar en neemt initiatief bij het proces van halen en brengen. 
Communiceren is zenden en ontvangen. Dat geldt voor alle partijen. De gemeente past haar 
bedrijfsvoering voortdurend aan op de informatiesamenleving die we zijn geworden. Dat 
betekent dat informatie vanuit de gemeente zowel via de oude (papieren) als de moderne 
(digitale) media eenduidig wordt verspreid. 

 
Wij waken over de digitalisering van de Renkumse samenleving 
De gemeente beschikt over veel data van de inwoners. Die inwoners mogen ervan uitgaan 
dat hier goed mee wordt omgegaan. In visie en beleid is aandacht voor het garanderen van 
de digitale privacy van iedereen en het veilig kunnen gebruiken van de digitale informatie-
kanalen. Daarnaast is er continu openheid over de manier waarop algoritmen worden 
ingezet, de wijze van dataverzameling en -bescherming door de gemeente en de manier 
waarop zaken tussen gemeente en andere partijen digitaal worden gedeeld en opgeslagen.  

 
Wij durven over de gemeentelijke grenzen heen te kijken  
Gaat de bibliotheek weg of het zwembad? Stoppen educatieprogramma’s op de scholen of 
verhogen we de OZB? Repareren we de wegen of onderhouden we ons groen beter? Het is 
voor een kleine gemeente als Renkum elk jaar moeilijker om de begroting sluitend te krijgen. 
Veranderingen, waaronder het overhevelen van taken naar gemeenten, brengen bovendien 
met zich mee dat een gemeente steeds meer zelf moet doen. We zitten in een relatief kleine 
gemeente als Renkum aan de toppen van ons kunnen. Het wordt tijd dat we serieus het 
gesprek gaan voeren hoe we als kleine gemeente onze taken nog zelfstandig kunnen blijven 
doen en wat dat betekent voor de inwoners en de dorpen. Uitgangspunt voor ons is dat de 
gemeente een zo goed mogelijke overheid is voor haar inwoners. De vorm of samenwerking 
met andere gemeenten is daaraan ondergeschikt. Als iets als gemeente niet meer zelf doen 
de beste optie is dan moet dat gezegd en onderzocht worden. Van belang daarbij is dat de 
democratische controle, de bevoegdheid om beslissingen te nemen, bij de gemeenteraad 
ligt. We gaan dat gesprek aan en vertellen onze inwoners het eerlijke verhaal. 
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Duurzaam Renkum 
 
Klimaatverandering overkomt ons allemaal. Duurzaamheid is dus iets wat alle mensen aangaat en is daarmee 
ook een sociale transitie geworden die we samen moeten doormaken. Hoewel de klimaatverandering ons 
allemaal aangaat, zijn het vooral de jongere generaties die een wereld erven waar de gevolgen van het 
menselijk handelen tot grote problemen gaan leiden. Elk kind had altijd een redelijk goede kans om tenminste 
zover te komen als zijn/haar ouders, in een wereld die er beter voorstond dan voorheen. Maar dat is niet langer 
meer zo. Het wordt dus tijd dat er ook echt concreet iets gaat gebeuren. De tijd van praten over 
klimaatverandering is voorbij, het is tijd voor actie. Door iedereen en voor iedereen. De gemeente moet dichtbij 
de inwoners en ondernemers gaan staan en gesteund door hen haalbare en duurzame plannen gaan opstellen. 
Voor de gebouwen, de straten, de wijken, de dorpen en het gebied buiten de dorpen. Niet opgelegd van 
bovenaf, maar opgepakt van onderaf. Met zichtbaar resultaat.  
 

Wij geven het klimaat een vaste plek op elke agenda  
Bij elk beleidsvoornemen of initiatief worden maatregelen besproken die leiden tot een 
klimaatneutrale oplossing. Als dat niet lukt is het uitgangspunt dat dan moet worden gestopt 
met het voornemen of het initiatief. Het is dus “Ja het kan, mits het klimaatneutraal gebeurt.” 
De uitstoot van stikstof moet omlaag: de stikstofuitstoot is niet alleen slecht voor de natuur, 
maar ook voor de gezondheid van mensen. De opening van vliegveld Lelystad wordt dan 
ook tegengehouden, de gemeente stimuleert natuur- en landschapsinclusieve landbouw 
waar dat kan en elektrisch autorijden wordt gepromoot. De gemeente geeft zelf ook het 
goede voorbeeld door bijvoorbeeld op alle gemeentelijke overheidsgebouwen 
zonnepanelen te plaatsen. 
 
Wij gaan echt aan de slag met de energietransitie 
Met een visie alleen wordt de klimaatverandering niet aangepakt. Er moet snel worden 
gehandeld. De gemeente werkt enthousiast en (pro-)actief mee aan het realiseren van de 
afspraken uit het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie (RES). Dat betekent dat 
alle initiatieven om te komen tot de installatie van zonnepanelen op daken worden 
ondersteund. Voor 2025 worden op de twee potentiële locaties waar dat volgens de RES 
kan (boven Heelsum en boven Wolfheze) zonnevelden aangelegd. Daarbij vindt afstemming 
plaats met het Gelders Energie Akkoord (GEA), Natura 2000-afspraken en het Gelders 
Natuurnetwerk (GNN). In het kader van de RES worden alle mogelijkheden van de 
warmteproductie van Smurfit Kappa Parenco onderzocht en gebruikt voor de 
energietransitie. Verdere studies naar de mogelijkheden, maar ook gevaren van geothermie 
verdienen serieuze aandacht. Er vindt planvorming plaats voor de realisatie van een 
waterkrachtcentrale bij de stuw bij Driel. Alle opties voor een energietransitie binnen de 
gemeentegrenzen worden daarmee voortdurend en serieus beschouwd als mogelijkheden.  
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Wij verduurzamen onze woningen  
Er wordt door de gemeente maximaal gestuurd om de woningmarkt duurzaam, 
natuurinclusief en toekomstbestendig te maken. Nieuw te bouwen woningen zijn gasloos, 
circulair gebouwd, bieden ruimte aan vogels en vleermuizen en voldoen aan de laatste 
duurzaamheidscriteria. Hoewel veel inwoners inmiddels zelfstandig aan de slag zijn gegaan 
met het duurzaam maken van hun bestaande woning, kunnen en willen nog te veel 
woningbezitters geen maatregelen nemen om hun woning energiezuinig en 
toekomstbestendig te maken. De gemeente gaat hen hierbij helpen door voorlichting en 
door het aanbieden van (rijks- of provinciale) subsidies om verduurzamingsmaatregelen te 
nemen. Het verduurzamen van huurhuizen van de woningbouwcorporaties mag niet leiden 
tot verhoging van de woonlasten en/of verslechtering van de leefomgeving van diersoorten 
zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. We maken daarover afspraken met de 
woningbouwcorporaties.  
 
Wij beschermen flora en fauna en streven naar een maximale biodiversiteit 
Met te veel planten- en diersoorten gaat het niet goed. De gemeente voert daarom een 
volwaardig biodiversiteitsbeleid, gericht op behoud en duurzaam gebruik van alle vormen 
van biodiversiteit. Centraal staat het behouden en versterken van de biodiversiteit door bij 
alle activiteiten in de bebouwde omgeving natuurinclusief te werken, op het volledige 
grondgebied van de gemeente en in relatie tot de omringende gebieden. Inwoners zijn een 
belangrijke partij bij elke vorm van biodiversiteitsbeleid, rond hun eigen huis en tuin maar 
ook bij het gemeentelijk groenbeheer, bij het inventariseren van (dorps)natuur en als bron 
van kennis bij de beleidsontwikkeling. Ook bij de (her)inrichting van straten en pleinen in de 
dorpen staan vergroening en verbetering van de biodiversiteit hoog op de prioriteitenlijsten. 
Renkum doet mee en stimuleert de inwoners om mee te doen met het landelijke initiatief 
‘Tegelwippen’. Bewoners worden ondersteund en gestimuleerd om tegels te verruilen voor 
groen. Intensieve veehouderij komt in Renkum niet voor en dat blijft zo.  
 
Wij staan ook lokaal voor een duurzame, gezonde toekomst 
De gemeente Renkum kan de klimaatverandering uiteraard niet zelf oplossen. Wel kunnen er 
lokaal initiatieven en activiteiten worden ontplooid die een bijdrage leveren aan een 
gezondere leefomgeving in de zes dorpen. We stimuleren een duurzame voedselproductie 
door het lokaal (biologisch) verbouwen en verkopen van voedsel. Schone lucht is niet 
vanzelfsprekend, dus uitstoot door bedrijvigheid wordt verminderd. Het stoken van hout kan 
leiden tot ongezonde uitstoot. We blijven inwoners hierop wijzen en geven voorlichting hoe 
een houtkachel het beste gestookt kan worden. Er wordt een nieuwe inventarisatie gedaan 
van waardevolle bomen in de gemeente en meer bomen krijgen een beschermde status. De 
openbare ruimte wordt waar dat kan (bijvoorbeeld bij een herinrichting) zodanig ingericht 
dat zij uitnodigt om te bewegen.  
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Financiën 
 
De Rijksoverheid heeft de laatste jaren veel taken en verantwoordelijkheden overgedragen aan de gemeenten. 
Dit ging gepaard met bezuinigingen. Een deel van de voorgestelde bezuinigingen blijkt niet haalbaar te zijn. 
Omdat de Rijksoverheid geen extra geld beschikbaar stelde, moest de gemeente Renkum net als veel andere 
gemeenten de afgelopen jaren flink bezuinigen. De financiële situatie brengt met zich mee dat we ook de 
komende jaren zuinig zullen moeten zijn en er weinig geld is voor nieuwe initiatieven. We staan terughoudend 
tegen het nog verder verhogen van de gemeentelijke belastingen.  
 
Tenzij de Rijksoverheid meer geld aan de gemeenten gaat geven zullen we ons handelen moeten aanpassen 
aan de beperkte financiële ruimte die er is. Dat betekent dat de gemeente, met oog voor de dienstverlening aan 
de inwoners, slim moet handelen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van subsidiemogelijkheden en het 
samenwerken met andere gemeenten, partijen en inwoners om het voorzieningenniveau te handhaven en 
nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Via de lijnen van de landelijke politieke partijen en de VNG oefent de 
gemeente politieke druk uit om meer financiële ruimte voor gemeenten te krijgen. 
 

  



Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 

    Verkiezingsprogramma 2021 - 2025
  15 

Verantwoording  
 
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen door met inwoners van de gemeente Renkum en leden van 
D66 Renkum in gesprek te gaan. Het is geschreven onder leiding van de programmacommissie, bestaande uit 
Coen van Dijk, Frederieke Damme en Fedor Cuppen. 
 
Voor vragen over het verkiezingsprogramma kun je ons altijd bereiken door te mailen naar onze lijsttrekker 
Fedor Cuppen via fedord66@cuppost.nl.  
 
Informatie over mailadressen van de fractieleden en andere personen vind je op onze website d66.nl/renkum. 
 
Je kunt D66 Renkum volgen op Twitter (@D66Renkum), Facebook (www.facebook.com/DemocratenRenkum), 
Instagram (@d66renkum) en LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/d66-renkum).  
 
Wil je lid worden van D66? Kijk dan op: d66.nl/lid-worden-van-d66. 

 
 

Laat iedereen vrij, 
maar niemand 
vallen 


