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Politiek is niet sexy. Het heeft een imago van stoffige, 
grijze vergadertijgers. En dat is jammer. Want je 

kunt via de politiek écht invloed uitoefenen. Een stempel 
drukken op hoe dingen georganiseerd worden in je eigen 
gemeente. “Met jouw onderwerp, jouw passie, kun je 
als inwoner daadwerkelijk zaken veranderen.” Dat is 
de stellige overtuiging van de fractievoorzitter van Ge-
meenteBelangen (GB), Daniëlle Gerritsen. “Je kunt langs 
de zijlijn commentaar leveren op de politiek en daarin 
blijven hangen. Maar je kunt er ook zelf je schouders onder 
zetten en er iets aan doen.”

Schouders eronder, je kunt 
dingen echt veranderen!

interview met fractievoorzitter           Daniëlle gerritsen

Geboren: in 1974 in Utrecht, geen broers en zussen
Opleiding: havo, hbo-facility management
Burgerlijke staat: getrouwd met Henk, drie zonen 
(15,13,12), woonachtig in Heelsum.

Werk: tijdens mijn afstuderen kreeg ik een baan aangeboden 
bij Witteman Bedrijfsadvies te Kockengen. Hier heb ik als 
projectleider vijf jaar verschillende organisaties ondersteund 
bij het invoeren van ISO 9000-normering. Hierna gewerkt 
bij Spherion, een recruitment organisatie. Toen de kinderen 
klein waren vijf jaar een speelgoedwinkel aan huis gehad: 
McToys. Nadat alle kids gesetteld waren op school, ben 
ik weer buiten de deur gaan werken bij IZIworks/Motive 
inkoopadviesbureau. Sinds 1 mei ben ik eigenaar van InCoop. 
Met InCoop verbind ik inkoopafdelingen van de verschillende 
ziekenhuizen aan elkaar.

Politiek: In 2008 op de lijst voor GB als lijstduwer en sinds 
2009 in de gemeenteraad. Bij de verkiezingen van 2014 
nummer 2 op de lijst en na verkiezingen fractievoorzitter GB.

CV Danielle Gerritsen

Zo ben je zelf ook in de 
politiek gerold.
“Ja. De gymzaal in Doorwerth 
was afgebrand en die wilde de 
gemeente  op een andere plek 
herbouwen. Naast de Dorendal-
school, maar daar moest wel een 
strook bos voor worden gekapt. 
Samen met vier buurtbewoners 
en moeders van school ben ik 
daartegen in verzet gekomen. 
We werden gevolgd door het 
NCRV-programma Dokument. 
Na de uitzending op tv ben ik 
door verschillende politieke 
partijen uit de gemeente Renkum 
benaderd om me bij hen aan te 
sluiten. Dat was voor mij nog te 
vroeg. Mijn drie kinderen waren 
destijds allemaal jonger dan 
vijf jaar. Wel ben ik toen actief 
geworden in het Dorpsplatform 
Doorwerth.”

Uiteindelijk heb je je in 
2007 aangesloten bij Ge-
meenteBelangen.
“Hermine van den Berg, 
toen lijsttrekker en nu onze 
wethouder, wilde nieuw leven 
blazen in de partij. Dat vond ik 
een uitdaging. Ik vind het leuk 
om te pionieren. Ik kwam als 
lijstduwer laag op de lijst, maar 
door voorkeurstemmen kwam 
ik in 2008 als derde uit de verk-
iezingen. Uiteindelijk werd ik 
in 2009 definitief raadslid, als 
opvolger van Arjen Knulst.”

Van actievoerder tot ge-
meenteraadslid.
“Het was voor mij een logische 
stap. Eerst de inzet voor 
behoud van het dorpsbos en 
via het platform voor het dorp 
Doorwerth naar een lokale 
politieke partij. Het is een soort 
van stijgende lijn. Ik heb ook 
heel bewust gekozen voor GB. Ik 
vraag me bij ieder onderwerp af: 

wat betekent het voor het dorp, 
welke invloed heeft een besluit 
op de inwoners, op een individu. 
Voor een andere partij was ik 
niet de politiek ingegaan.”

Waarom niet?
“Onze kracht is dat je als lokale 
partij volstrekt onafhankelijk 
bent. Wij kunnen zonder last 
vanuit Den Haag pionieren. 
Desnoods maand voor maand. 
Natuurlijk zijn er zaken die 
doorlopend aandacht vragen, 
maar dat pionieren is nog steeds 
niet weg. Daar viel ik voor, in 
2007. Pionieren vind ik leuk 
om te doen. Daarvoor ben ik de 
politiek ingegaan.”

Maar je vindt wel dat 
het anders moet. Omdat 
er nog steeds teveel 
achterkamertjes zijn.
“Ja. De politiek is nog veel te 
ondoorzichtig, te weinig con-
troleerbaar. Er wordt onderling 
heel veel afgestemd, zonder dat 
dat de inwoners wordt verteld. 
In honderd jaar politiek is er 
nauwelijks iets veranderd. Er 
is onvoldoende vertrouwen in 
elkaar. Teveel partijen hebben 
last van scoringsdrang. Er zijn 
teveel haantjes die elkaar willen 
aftroeven in plaats van dat er een 
gunfactor is. Wat maakt het uit 
of een idee van de coalitie of de 
oppositie komt? Het gaat erom 
of dat idee je inwoners verder 
helpt. Dáár moet je het voor 
doen. Luister naar elkáár, niet 
alleen naar je eigen gekraai.”

Jij vindt dat de politiek 
‘verzakelijkt’ moet worden. 
Wat bedoel je daarmee?
“Nou, wat ik net zei. Haantjes 
die elkaar willen aftroeven. 
Dat gebeurt in een Raad van 
Bestuur toch ook niet? Dat het 

ene lid een bepaald onderwerp 
claimt? Dat is toch van de hele 
Raad gezamenlijk? Dat zou in de 
politiek ook moeten. Ik vind dat 
we als gemeente al kleine stapjes 
zetten. Maar dan stuiten we op 
de lagen erboven: provincie, 
het Rijk. Het zijn allemaal eigen 
koninkrijkjes en iedereen zit op 
zijn eigen troontje. Echt, daar 
spuug ik op. Onvoorstelbaar hoe 
allerlei procedures in Nederland 
zijn vastgelegd. Dat moeten we 
openbreken.”

Je zegt dat de gemeente al 
kleine stapjes zet. Hoe dan?
“Samen met Gijs Beekhuizen van 
de Partij van de Arbeid heb ik een 
raadsnotitie geschreven. Daarin 
bepleiten we dat de gemeente 
een regierol moet hebben en niet 
alles tot in details moet willen 
beslissen. Laat die details, die 
uitwerking over aan de inwoners, 
instellingen, bedrijven en de 
markt. Onze inwoners hebben 
zoveel kennis en kunde. Breng 
de partijen die met een bepaald 
onderwerp te maken hebben bij 
elkaar, zet ze samen aan tafel 
om die kennis en kunde uit te 
wisselen. Als wethouder zou ik 
daarvan smullen. Kom maar met 
je oplossingen en ideeën. Als 
gemeente neem jij  uiteindelijk 
de beslissing. De gemeente is 
de regisseur. Dat samen om de 
tafel gebeurt nu al, zij het mond-
jesmaat. Mijn ideale politiek is 
dat je als gemeentebestuur per 
onderwerp in kaart brengt welke 
mensen deskundig zijn op dat 
gebied. Nodig die mensen uit als 
er strategische keuzes moeten 
worden gemaakt. Op die manier 
houdt de gemeente zich bezig 
met wat er écht toe doet.”

En welke dingen doen 
er dan echt toe voor 
GemeenteBelangen in deze 
coalitieperiode?
“Dat zijn er meerdere. Een 
daarvan is de overdracht 
van de sportparken naar de 
verenigingen. Dat is voor ons een 
belangrijk ding. Laat de clubs 
het zelf doen, zij kunnen het veel 
beter regelen en organiseren dan 
de gemeente. Wel vinden we dat 
de gemeente het niet zomaar 
over de schutting kan gooien bij 
de verenigingen. Er is nu nog 
veel achterstallig onderhoud. 
Dat moet eerst op orde komen en 
dan mag het over naar de clubs. 
En het liefst snel. Met de pot 
geld die de gemeente nu aan het 
onderhoud aan de sportparken 
uitgeeft. Wij als gemeenteraad 
en –bestuur hebben hierbij de 
regierol. Dat is voor mij en voor 
GB nieuwe politiek. Dit is een 
belangrijke pijler die we als GB 
vóór de volgende verkiezingen 
gerealiseerd willen zien.”

Zie je die nieuwe politiek ook 
bij andere onderwerpen?
“Ja, zeker. Kijk naar alle 
veranderingen op het gebied 
van zorg en welzijn waarmee 
ook onze gemeente te maken 
heeft. We hebben er nieuwe 
taken vanuit het Rijk en de 
provincie bijgekregen. Dat is een 
gigantische, nog nooit eerder 
vertoonde operatie die je alleen 
maar goed kan afronden door 
noodzakelijke vernieuwingen in 
gang te zetten. Nieuwe politiek 
dus, waar onze wethouder 
Hermine van den Berg een sterk 
voorbeeld van is. Als er één punt 
is waar Team GB  zich in deze 
coalitie sterk voor maakt, dan is 
het dat er geen enkele inwoner 
aan de kant komt te staan. “

Je hebt het vaak over het 
‘Team GB’. Wat is het Team 
GB?
“Ik doe het als fractievoorzitter 
natuurlijk niet alleen. Als Team 
GB zetten we ons keihard in voor 
de inwoners van de zes dorpen. 
We hebben echt een goede club 
mensen. En die zijn wel van ver-
schillend ideologisch pluimage, 
maar daar ligt juist onze kracht.’’

"Onze 
inwoners 

hebben zoveel 
kennis en 

kunde. Maak 
daar gebruik 

van"

De Renkumse maat:
wie durft?

voorwoord

Hier ligt ie dan. In zowat elke brievenbus van de 
gemeente Renkum. De GB Krant waarmee we willen 
laten zien dat politiek er toe doet.  GemeenteBelangen 
(GB) is namelijk van mening dat je met een betrokken, 
actieve en realistische houding inwoners in beweging 
krijgt. Dat je als politieke partij wel degelijk inwoners 
kan inspireren om mee te denken en mee te helpen. 
Afwachten en wijzen naar een ander zit niet in onze 
genen; verantwoordelijkheid nemen des te meer.  
Keuzes maken ook, waarbij wij altijd kijken met onze 
lokale GB-bril. 

In deze GB Krant kunt u kennis maken met Team GB, 
met onze motivatie en onze aanpak. Laat u verrassen 
door de portretten die de dorpsdichter maakte van elk 
dorp. En ik daag u uit om vooral te laten weten hoe ú 
tegen uw dorp aankijkt. Waar kunnen we verbeteren en 
nog meer de Renkumse maat laten doorklinken? Durft 
u?

Paul Janssen, 
bestuursvoorzitter GB Renkum

Politiek niet sexy?

“we zijn ook al 
niet grappig”

cartoon
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ondersteuning werkzoekenden

De bijstand uit? Het kan met 
SamenZP!

Mensen in de bijstand willen daar graag uit. Maar in 
deze tijd is het lastig een baan te vinden. SamenZP is 

een nieuwe organisatie in de gemeente Renkum die daar 
een oplossing voor heeft. Het helpt bijstandsgerechtigden 
zelfstandig ondernemer te worden.

SamenZP staat voor Samen Zelf-
standig Professional en is be-
dacht door de Renkumers Wil-
lem Postma en Hanny Schuurs. 
Zij richten zich met name op 
ondernemers die ondersteund 
willen worden, startende on-
dernemers en werkzoekenden. 
Vooral deze laatsten hebben het 
moeilijk. Er worden hoge eis-
en gesteld om als ondernemer 
te kunnen beginnen. Zo moet 
een bijstandsgerechtigde een 
ondernemingsplan schrijven 
waaruit blijkt dat de onderne-
ming levensvatbaar is. Dit wordt 
getoetst door het Instituut voor 
het Midden- en Kleinbedrijf 
en deze instantie legt de lat erg 
hoog.
Daarnaast hebben bijstands-
gerechtigden te maken met een 
oerwoud aan regeltjes. Gaat er 
iets fout, dan kunnen boetes of 
kortingen op de uitkering het 
gevolg zijn. SamenZP helpt bij 

het oplossen van problemen en 
bij de communicatie met de ge-
meente.

Plan van aanpak
Op verzoek van de gemeente 
wordt er met de kandidaat 
een intakegesprek gehouden. 
Daaruit komt een plan van aan-
pak voor de eerste vier maanden. 
Dat plan kan verschillende ding-
en inhouden: een onderneming-
splan schrijven, stage lopen of 
onderzoek doen.  Postma: “Veel 
mensen hebben ideeën over wat 
ze willen gaan doen, maar door 
de strakke regelgeving komt hier 
meestal niets van terecht. Nu kri-
jgen ze de kans om hun ideeën in 
ieder geval uit te proberen”.

Na die vier maanden - waarin 
men persoonlijk is begeleid - 
zijn er mensen die werk hebben 
gevonden of als freelancer aan 
de slag gaan. En er is een groep 

Een van de speerpunten van 
GemeenteBelangen is:

“Inwoners centraal, niemand staat aan de 
kant. Wij willen kansen voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. GB wil 
doelgerichte ondersteuning voor inwoners die 
dat nodig hebben.”

‘SamenZP’ is een concreet voorbeeld van 
samenwerking tussen bedrijfsleven en 
gemeente waarbij inwoners op een creatieve 
en passende wijze worden begeleid naar 
werk. GB wil dat dergelijke initiatieven door 
de gemeente worden omarmd.

Hanny Schuurs en Willem Postma, initiatiefnemers van SamenZP

interview

"We laten de mensen echt 
niet los" 

Nieuw beleid op gebied van welzijn ‘geen ordinaire bezuiniging’

Naar elkaar omkijken, betrokken zijn bij elkaar. 
Wat willen onze inwoners? Wat is hún belang in de 

gemeente of hun dorp, hun wijk? Vanuit die visie wil 
GemeenteBelangen (GB) politiek bedrijven. Dat komt 
goed uit, want de gemeente Renkum is begonnen met ‘Wij 
kunnen het!’. Daarmee worden inwoners uitgedaagd mee 
te denken én mee te werken aan lokale voorzieningen in 
hun omgeving, met name op het gebied van zorg en welzijn.

Het moet niet langer zo zijn dat 
de gemeente bepaalt wat goed 
is voor haar inwoners. “Dat 
kunnen de mensen zelf veel 
beter”, zegt Hermine van den 
Berg (GB). Zij is als wethouder 
verantwoordelijk voor ‘Wij 
kunnen het!’ “‘Vroeger’ was er 
jarenlang een relatie tussen 
welzijnsinstellingen en de 
gemeente. De instelling zei: ‘Wij 
doen dit en dat, zoveel kost het, 
maak maar geld over en wij weten 
hoe we het moeten doen, omdat 
we weten wat goed is voor de 
mensen’. De gemeente had geen 
enkele sturing, geen controle 
en wist niet of dit gewenst was 
bij de mensen. Daarom moeten 
we het nu echt anders doen; we 
moeten vernieuwen. Afstappen 
van het klakkeloos verstrekken 
van subsidies en die budgetten 
veel gerichter inzetten op dat wat 
echt noodzakelijk is voor onze 
inwoners. De politiek en het 

gemeentebestuur zijn tenslotte 
dienend aan hun inwoners. En 
dat past weer heel goed bij GB.”

Om het initiatief ‘Wij kunnen 
het!’ concreet te maken geeft Van 
den Berg een duidelijk voorbeeld. 
“De gemeente wilde de subsidie 
met welzijnsinstelling Solidez 
beëindigen per 1 januari 2017. 
Solidez wilde dat niet en zei dat 
het dan De Poort van Doorwerth 
zou sluiten. Inwoners van 
Doorwerth kwamen daar 
tegen in opstand en gaven aan 
dat zij De Poort wel wilden 
exploiteren. Toen hebben wij als 
gemeente het gebouw gekocht 
van Solidez. Er is een stichting 
opgericht door de inwoners en 
die exploiteert nu De Poort van 
Doorwerth. Dit is een typisch 
voorbeeld van ‘Wij kunnen het!’. 
En eentje die spontaan gebeurd 
is. De inwoners zeiden: ‘Dit laten 
wij niet gebeuren’. Samen met 

de gemeente hebben zij ervoor 
gezorgd dat De Poort nog open 
is.”
Oké, hier ging het dan om 
mondige inwoners. Maar is 
de wethouder niet bang dat er 
groepen buiten de boot vallen? 
Niet zo mondige jongeren, 
of ouderen? Groepen die 
ondersteuning misschien heel 
hard nodig hebben? “Ik ben 
juist bang dat er nú mensen 
buiten de boot vallen”, zegt 
Van den Berg. “En we laten de 
mensen echt niet helemaal los. 
Wij zijn als gemeente tenslotte 
wettelijk verantwoordelijk 
voor veiligheid en kwaliteit. 
Daarom zijn er professionals 
die de verschillende groepen 
helpen. Daarbij geven we die 
professionals wel de opdracht 
dat het uit de mensen zélf moet 
komen.”

“Kijk”, vervolgt ze, “niet iedereen 
heeft of moet iets. Er zijn genoeg 
mensen die het zelf kunnen, 
tevreden zijn. Het is de taak 
van de profs om die mensen te 
vinden die wél ergens behoefte 
aan hebben, maar zich niet 

herkennen in bestaand aanbod, 
zoals bijvoorbeeld  programma’s 
in een buurthuis.”
Het is beslist geen ordinaire 
bezuiniging, beklemtoont Van 
den Berg. “Juist niet! Sterker, ik 
denk dat we misschien wel meer 
geld uitgeven, omdat we kleinere 
groepen ondersteunen. En 
natuurlijk zijn er begrenzingen, 
zoals wetgeving, algemeen 
belang en financiën. Bovendien: 
niet alles kan. Het moet wel 
passen in een groter geheel. We 
gaan geen gemeenschapsgeld 
steken in individuele hobby’s. 
Dus moet je keuzes maken. Maar 
dat is politiek en het hoort erbij 
om die goed uit te leggen.”  
‘Wij kunnen het!’ is nog maar 
net ingezet en is iets wat moet 
groeien, zegt Van den Berg. “Het 
is niet een of ander projectje, 
maar een fundamentele 
en wezenlijke verandering 
van denken, organiseren en 
handelen. Dat moet beseft 
worden door de overheid, 
organisaties, maar ook door de 
inwoners. En dat kost tijd. Het 
duurt misschien wel vijf of zes 
jaar voor dit ‘gewoner’ wordt. 
Geef ruimte aan de inwoners om 
te experimenteren. Dat betekent 
dat er ook dingen mogen 
mislukken.  Daarom gaan we 
gewoon beginnen en al doende 
leren we. Zelf initiatief nemen, 
niet afwachten. Ook dat hoort 
heel erg bij GB.”

"Inwoners 
bepalen zelf 

wat goed voor 
hen is"

die een eigen bedrijf is begonnen 
en daardoor langzaam maar ze-
ker geen uitkering meer nodig 
heeft. In het begin wordt hun 
inkomen verrekend met de uit-
kering die zij ontvangen. Post-
ma: “Soms werken mensen hard 
zonder geld te verdienen. Het 
belangrijkste resultaat is dat zij 
weer volwaardig deelnemen aan 
het maatschappelijk verkeer. 
Veel mensen met een bijstand-
suitkering kampen met uitzicht-
loosheid. Hun financiële situatie 
is verslechterd en ze weten niet 
hoe ze hier uit moeten komen. 
Wij bieden hen, samen met de 
gemeente, nieuwe toekomstmo-
gelijkheden.”

Postma wil zich de komende tijd 
gaan richten op het opleiden van 

mensen, zodat meer mensen de 
vaardigheden krijgen om op de 
juiste manier te coachen. Kor-
tom, de slag maken van het zelf 
doen naar mensen om zich heen 
verzamelen die het voor hen 
doen. Er ligt immers werk ge-
noeg.

Wensen
Ondanks het succes zijn er nog 
wel een paar wensen bij Samen-
ZP. Zo ziet Postma graag dat de 
gemeente Renkum klantgerich-
ter gaat werken en de mensen 
centraal stelt. “De wil is er, 
maar ze weten niet goed hoe ze 
dat moeten aanpakken. Binnen 
de gemeente is er veel deskun-
digheid. Ze kunnen je onder 
alle omstandigheden uitleggen 
waarom iets niet door kan gaan. 
De vele regels beletten de con-
sulenten van de gemeente ook 
om tijd te kunnen besteden aan 
mensen. Maar het gaat niet om 
de regels, maar om de manier 
waarop je ze toepast. Binnen de 
gemeente Renkum is daar nu 
meer ruimte voor, onder meer 
door de samenwerking met       
______SamenZP”.

"Mensen 
nemen weer 
deel aan de 

maatschappij"

Dorpsdichter op dorpssafari: Doorwerth

Het valt niet mee om het centrum van Doorwerth 
te omschrijven. Aan de ene kant van de hoofdweg 
liggen flats. Aan de andere kant liggen clusterwo-
ningen met bruinzwart houtwerk rond alle ramen. 
En aan beide kanten van de straat staan bomen 
met kronen als suikerspinnen. 
Eigenlijk staan er overal bomen in Doorwerth. Je 
zou kunnen zeggen dat het dorp erdoor omsingeld 
is. Je zou ook kunnen zeggen dat bomen en bos 
bij Doorwerth horen zoals de slotgracht bij het 

kasteel. Als een optelsom van delen. Net zoals 
de gratis parkeerplaatsen bij winkelcentrum De 
Weerd. Het misstaat een winkelcentrum als die 
mogelijkheid ontbreekt. Een echt winkelcentrum 
heeft een overdekte passage met een marmeren 
vloer, een lichtkoepel en schuifdeuren. Er is een 
café, een kapper, een copyshop en een cafetaria. 
Er is drank te koop en vlees, levensmiddelen en 
brood, boeken en bloemen. Zoals bij De Weerd. 
Niet iedereen die daar komt winkelen kent elkaar, 

maar dat geeft niet. In Doorwerth is er buurt-
preventie via Whatsapp. Daarvoor hoef je elkaar 
niet allemaal te kennen. Een mobiel nummer is 
genoeg. En straks zullen alle belanghebbenden 
van het centrumgebied het nieuwe dorpshart 
kloppend maken met ontmoetingsmogelijkheden. 
Daar kun je samen komen om dromen te delen en 
luisteren naar de bomen. 

Wethouder Hermine van den Berg: “Je moet keuzes maken. Maar dat is politiek en het hoort erbij om die goed uit te leggen.”
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jongerenraad renkum

Fris en creatief: 
de Jongerenraad Renkum in actie

Al sinds 2010 heeft GemeenteBelangen (GB) 
het oprichten van een Jongerenraad in haar 

verkiezingsprogramma staan. Op initiatief van Matthijs 
Kleij en met ondersteuning van Daniëlle Gerritsen (GB) 
en de deze zomer overleden fractievoorzitter van het CDA 
Peter van der Pas, ging de Jongerenraad op 1 januari 2015 
van start.

Gerritsen: “Het is een mooi punt 
uit ons verkiezingsprogramma 
dat we hebben gerealiseerd. 
Jongeren denken frisser en 
creatiever dan wij volwassenen. 
Daarom moeten we ze veel meer 
bij onderwerpen betrekken. 
Bij elk onderwerp moeten 
we nadenken: wat kan de 
Jongerenraad hier mee?”
 
Kleij legt uit: “De Jongerenraad 
telt tussen de zeven en vijftien 
leden van 15 tot 25 jaar, afkomstig 
uit verschillende dorpen van 
onze gemeente en met een 
verschillende achtergrond. De 
taak van de Jongerenraad is om 
gevraagd en ongevraagd advies 
te geven aan de gemeenteraad 
en het college en een platform 
te zijn voor jongeren. Afgelopen 
anderhalf jaar hebben ze al 
een aantal keer advies gegeven 
en recent hebben ze een 
jongerencafé georganiseerd over 
het thema ‘vrijheid’.”
 
GB vindt het belangrijk dat 
jongeren vroeg worden betrokken 

bij hun eigen leefomgeving.
Gerritsen: “Jongeren moeten 
inzien dat je met heel kleine 
stapjes zetten ook resultaat kunt 
behalen. Als je passie hebt, sluit 
je dan aan bij de club waar je je 
thuis voelt. Je kunt als jongere 
daadwerkelijk regels en wetten 
veranderen, bijvoorbeeld via de 
Jongerenraad. Het is dé manier 
om in je gemeente invloed uit 
te oefenen. Ik denk dat als de 
politiek transparanter wordt, die 
ook veel aantrekkelijker wordt 
voor jongeren.”
“Natuurlijk moet de 
Jongerenraad zich nog meer 
profileren en nog vaker in gesprek 
gaan met hun achterban”, zegt 
Kleij. “De eerste anderhalf jaar 
waren nodig om op te starten. 
Mede dankzij het enthousiasme 
van voorzitter Francis van Lent 
(24) en de begeleiding vanuit de 
gemeente, weet ik zeker dat zij 
komend jaar leuke activiteiten 
gaan organiseren voor jongeren, 
zoals een nieuw jongerencafé, en 
goede adviezen gaan geven aan 
het college en de gemeenteraad.”

Meer weten over de Renkumse Jongerenraad? Kijk ook 
eens op facebook.com/jongerenraadrenkum. 

Dorpsdichter op dorpssafari: Heveadorp

Bij de bushalte in Heveadorp staan 
twee scholieren en een oudere 
man te wachten. Ze staan precies 
twee meter van elkaar in hun eigen 
territorium en zwijgen. Als de bus 
weg is, is het weer stil. Alleen de 
vlaggen van Heveadorp klapperen. 
Het is hier iedere dag feest want het 
dorp bestaat honderd jaar. Het bier 
dat speciaal voor deze gelegenheid 
werd gebrouwen, is telkens 
razendsnel uitverkocht.
Een blonde vrouw daalt op een 
zwarte snorfiets Huis Ter Aa af. 
De straat is vernoemd naar de 
modelboerderij die hier ooit stond 

en failliet ging. De rubberfabriek 
kwam ervoor in de plaats. 
Heveadorp kreeg zo zijn naam 
en decennia later een jubileum. 
Door tijd en keuzes schuift de 
geschiedenis door.
De jurk van de vrouw bolt op. Haar 
slip is goed zichtbaar. Hij lijkt in het 
voorbijgaan op een onderbroek van 
de HEMA. Maar er is geen HEMA in 
Heveadorp, alleen een rijke historie 
die meewerkt aan de beleving van 
de omgeving. Koning Lodewijk 
Napoleon was verrukt over het 
magnifieke vergezicht vanaf het 
Duno-plateau. Twee wandelaars 

met zonnekleppen op zijn 
gecharmeerd van de huizenblokken 
in Engelse cottagestijl. 
Ze dragen de namen van Indische 
eilanden waar de rubber vandaan 
kwam. De wandelaars maken foto’s. 
Onbewust leggen ze een piepklein 
stukje Borneo vast met daartussen 
alle levens die Indonesië met 
Heveadorp verbond. Bijna iedere 
steen en iedere straat heeft een 
verhaal in dit dorp. Ze zijn te lezen 
op kleine en grote borden zodat 
mensen even stoppen en kijken. 
Iets willen zien is ook een keuze.

airborne wandeltocht

Betrokken, actief en realistisch. 
Team GB in de praktijk

Dit jaar was de 70e Airborne Wandeltocht, het grootste eendaagse wandelevenement ter wereld. 
De organisatie is elk jaar in handen van Politie Sportvereniging Renkum (PSV Renkum) en die 
wilde er dit keer een bijzondere editie van maken, passend bij het jubileumjaar. 
Nadat de subsidie voor de organisatie van de Airborne Wandeltocht was stopgezet, de 
hoofdsponsor afhaakte én de financieel tegenvallende editie van vorig jaar een gat in de buffers 
had geslagen, is PSV Renkum op zoek gegaan naar hulp. En kwam daarbij GemeenteBelangen 
(GB) tegen op Twitter. Een afspraak was snel gemaakt.

Een terugblik op een aantal intensieve weken van samenwerking, waarin Team GB gaat voor het 
resultaat: extra steun voor een bijzondere 70e Airborne Wandeltocht.

Eind mei: snel schakelen en 
een eerste resultaat
Fractievoorzitter Daniëlle 
Gerritsen: “Nadat de financiële 
problemen naar buiten kwamen, 
heeft Team GB direct contact 
gelegd met voorzitter Wilma 
Luckel en Roger Beets van PSV 
Renkum. Een paar dagen later 
zaten we met elkaar om tafel 
en samen hebben we praktisch 
gekeken naar mogelijkheden 
om dit jaar de 70e editie in 
onze gemeente op een waardige 
manier te kunnen organiseren. 
En wat wij als politiek hierin 
kunnen betekenen.”
Een kans die we direct zagen 
was de provincie, waar 
GemeenteBelangen een ingang 
heeft via haar fractielid Marcel 

Bruins als Statenlid van de 
partij 50plus. Bruins: “We 
hebben kunnen regelen dat 
PSV Renkum kon inspreken bij 
een commissievergadering in 
het Provinciehuis om de zorgen 
onder de aandacht te brengen. 
Met als resultaat dat de provincie 
Gelderland én het vfonds elk 
15.000 euro wilden bijdragen 
aan deze speciale editie van de 
Airborne Wandeltocht.“ 

Begin juni: tweede resultaat en 
doorknokken
In de raadsvergadering van 1 

juni diende GemeenteBelangen 
een motie in. Hierin droeg GB 
het college op om op korte ter-
mijn met het bestuur van PSV 
Renkum om tafel te gaan om 
structurele afspraken te maken 
over samenwerking. Deze motie 
werd aangenomen met  steun 
van de gehele raad en bracht het 
overleg tussen gemeente en PSV 
Renkum weer op gang.

Een tweede motie voor een een-
malige financiële bijdrage voor 
de 70e editie kreeg in diezelfde 
raadsvergadering onvoldoende 
steun. “Het is jammer dat onze 
gemeenteraad niet mee wilde 
gaan, een gemiste kans”, zegt 
fractievoorzitter Daniëlle Gerrit-
sen. “Voor ons is dit een ontzet-

tend belangrijk onderwerp. De 
Airborne Wandeltocht is his-
torie, herdenken en wandelen 
tegelijk. Deze wandeltocht gaat 
echt door álle zes dorpen, en is 
zo belangrijk: Renkum ís Air-
borne.” 

Eind juni: derde resultaat is ook 
binnen
GemeenteBelangen had voor de 
raadsvergadering van 29 juni 
opnieuw een motie voorbereid 
om het college op te dragen fi-
nanciële steun te geven aan een 
specifiek verzoek van PSV Ren-
kum. Dit betrof de aanschaf van 
vlaggen en banieren voor alle 
zes de dorpen. Vlak voor de ver-
gadering werd duidelijk dat het 
college inderdaad een bedrag 
ter beschikking stelt, zodat deze 
motie niet meer ingediend hoef-
de te worden.

Begin juli: eerbetoon aan alle 
inwoners en vrijwilligers
Tijdens het plaatsen van 
de bekende ereboog op 
de Utrechtseweg bij het 
Airborne Museum, gaf PSV 
Renkum-voorzitter Wilma 
Luckel een interview aan 
weekblad Hoog en Laag: 
“Het jubileumteam heeft de 
afgelopen maanden hard 
gewerkt en even zag het er naar 
uit dat vanwege een tekort aan 
financiën veel geschrapt moest 
worden. Dankzij de steun van de 
Provincie en het vfonds lukt het 
toch zaken te realiseren. De steun 
en inspanningen hiervoor van de 
fractie van GemeenteBelangen 
Renkum hebben wij erg 
gewaardeerd (...).  Met dank aan 
de gemeente Renkum, zullen wij 
dit jaar ook alle dorpen voorzien 
van mooie banieren van de 
Airborne Wandeltocht, om aan 
te geven dat ze er allemaal bij 
horen. Het is daarmee tevens 
een eerbetoon aan alle inwoners 
van de gemeente en vooral alle 
vrijwilligers die ons op deze dag 
ondersteunen.”

"Renkum is 
Airborne"

"De Airborne 
Wandeltocht 

is historie, 
herdenken 

en wandelen 
tegelijk"

Reageren? 
App met Team GB!

GB Telefoon: 06-57698069

Initiatiefnemer Matthijs Kleij en Daniëlle Gerritsen (GB)
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sport

Veilig parkeren op het 
sportpark
De parkeersituatie op sportpark 
De Bilderberg is onveilig. Er zijn 
te weinig parkeerplaatsen.
Dit is vooral een groot 
probleem tijdens de piekuren.  
Daarnaast maken komende 
en gaande bezoekers gebruik 
van dezelfde smalle entree. 
Al vanaf december 2014 heeft 
GemeenteBelangen (GB) 
hierover meerdere keren vragen 
gesteld. GB maakt zich zorgen 
over de veiligheid van met name 
(jonge) sporters die op de fiets 
naar het sportpark gaan, maar 
ook over de onbereikbaarheid 
voor hulpdiensten. Er kan 
op bepaalde momenten geen 
ziekenauto in of uit.
Frank Huizinga heeft namens 
GB oplossingen aangedragen: 
uitbreiding en opknappen 
van de parkeergelegenheden 
en het invoeren van een 
eenrichtingsweg, waarbij 
bezoekers een andere ingang 
dan uitgang gebruiken.

Naar volledige oplossing
De inspanningen zijn niet 
voor niets geweest. In de 
raadsvergadering van september 
kreeg  GB de bevestiging dat 
in de herfstvakantie 35 extra 
parkeerplaatsen worden 
aangelegd. De gewenste, en 
volgens GB noodzakelijke, 
aanpak van de smalle 
toegangsweg is ook een serieuze 
optie. Daarvoor moet een 
verkeersbesluit worden genomen 
en daardoor kan op z’n vroegst in 
januari 2017 worden begonnen 
met de aanpassingen. “Ik denk 
wel dat eenrichtingsverkeer 
een goede oplossing is en 
ook echt een verbetering”, 
zei de verantwoordelijke 
wethouder. “Al is het alleen 
al om te voorkomen dat 
hulpdiensten vast komen te 
zitten.” De inspanningen van 
GemeenteBelangen hebben dus 
haar vruchten afgeworpen.

Samenwerking op        De Bilderberg is groeiende

Een van de speerpunten van GemeenteBelangen is:
“Sport en verenigingsleven als pijlers van de samenleving. 
Sport is van belang voor een kerngezonde samenleving. GB wil 
dat de gemeente het verenigingsleven stimuleert, faciliteert 
en ondersteunt. GB maakt zich sterk voor kwalitatief goede 
sportvoorzieningen.”

Op sportpark De Bilderberg heeft een onderneemster het 
initiatief genomen om met verenigingen onderling samen 
te werken. GB wil dat de gemeente dergelijke initiatieven 
ondersteunt en ook haar steentje bijdraagt. Bijvoorbeeld 
door goede verlichting en bereikbaarheid.

“We kunnen samen nog veel meer uit sportpark De Bil-
derberg halen”. Aan het woord is Petra Schans, sinds het 
najaar van 2015 de trotse eigenaresse van sportstudio Lo-
comotion. Op sportpark De Bilderberg in Oosterbeek geeft 
ze met vier andere instructeurs tien verschillende soorten 
fitheidstrainingen, zowel indoor als buiten in de bossen. 

De zon schijnt op het terras 
van de voormalige kantine van 
voetbalvereniging Ostrabeke, die 
is omgebouwd tot sportstudio. 
Het is de tijd dat betaalde 
voetbalteams volop gebruik 
maken van de voetbalvelden. 
“Wat een unieke locatie, hè?”, 
zegt Petra. “Ik was vorig jaar 
nog maar net begonnen met 
mijn studio toen ik al vrij snel 
de eerste contacten had met 
de andere verenigingen op dit 
sportpark. Al snel gaven oudere 
OVC’85-leden aan behoefte 
te hebben aan een sportles op 
maat. We zijn toen het 50+fit 
programma gestart. Ook 
hebben we clinics gegeven aan 
meisjesteams van hockeyclub 
MHCO. Dan doen we eerst 
bootcamp en eindigen we met 
boksen. En dit voorjaar kwamen 
de scheidsrechters van OVC’85 
naar mij toe om een zomertrain-
ingsprogramma samen te stellen. 
Gedurende de zomerstop is er 

een keer in de week voor hen een 
bootcamptraining in het bos. Het 
leuke is dat veel scheidsrechters 
blijven hangen om ook andere 
sporten te doen. Er heerst echt 
een familiegevoel.”

Gezamenlijke initiatieven
Hoewel het eerste jaar voor 
de sportstudio succesvol is 
verlopen, kan er volgens Petra 
uit het totale sportpark nog meer 
worden gehaald. “Inwoners 
moeten ons weten te vinden. Hoe 
meer mensen hier sporten, hoe 
beter. Als we ons als collectief 
presenteren , dan kunnen we 
ook samen profiteren. Voor 
sport in Oosterbeek moet je 
op dit sportpark zijn. Met de 
beachvolleyballers van NUOVO 
ga ik komend voorjaar een 
workshop organiseren, maar 
ik zou ook graag samenwerken 
met scholen in onze gemeente. 
We kunnen clinics en 
andere activiteiten zoals de 

Koningsspelen organiseren. Ook 
groeit de samenwerking met 
hockeyclub MHCO. We gaan 
proeftrainingen geven aan hun 
trimleden.”  

Veiligheid
Petra heeft haar vaste 
aanspreekpunten bij de 
gemeente Renkum. “Die 
contacten verlopen goed. Over 
praktische zaken weten we elkaar 
te vinden. Een aandachtspunt 
blijft de verlichting. In de winter 
en zeker tijdens de winterstop 
van OVC’85 en MHCO is het hier 
erg donker en rustig en ook de 
parkeerplaatsen zijn nauwelijks 
verlicht. Ik vind verlichting 
en veiligheid belangrijke 
voorwaarden. Op dit sportpark 
moeten sporters, bij mij 90 
procent vrouwen, een veilig 
gevoel hebben. Steeds meer 
mensen weten de weg naar De 
Bilderberg te vinden en daar ben 
ik blij mee.”

Wolfheze

Heelsum

Oosterbeek
“Sport houdt mensen fit én zorgt voor verbindingen tussen leden, tussen de inwoners en tal 
van lokale ondernemingen en organisaties. Die bewustwording is er bij de gemeente nog onvol-
doende; ik bedoel dat het niet alleen moet blijven bij het uitspreken van het belang van sport, 
maar dat er ook naar wordt gehandeld. Neem als gemeente het voortouw. Maak een concreet 
plan en zorg dat je de verenigingsbesturen daarin ook volledig meeneemt en informeert. De 
gewenste privatisering van sportpark De Bilderberg is pas mogelijk als de basis - en dus ook de 
accommodatie - op orde is.”

“Ik constateer weinig échte betrokkenheid van 
de gemeente. Als ik terugkijk op drie jaar zelf-
standigheid van sportpark Duitsekamp in Wolf-
heze, dan voelt het meer van ‘zo, daar zijn wij 
als gemeente van af’, dan dat de gemeente 
echt proactief iets zou willen betekenen voor 
de sport in het algemeen en voor de sport in 
Wolfheze in het bijzonder. We zijn nu drie jaar 
verder en de overeenkomst over onderhoud en 
financiële verantwoording is door de gemeente 
nog steeds niet formeel ondertekend.”

“Het is belangrijk dat ook de gemeente de ambitie deelt van de verenigingen op Sportpark 
Wilhelmina om tot een gemeenschappelijke overdracht te komen. Van een mogelijke over-
dracht kan alleen sprake zijn als het sportpark op een verantwoorde manier naar de toe-
komst - en in goede staat - wordt overgedragen. Daarbij is het van groot belang dat sporten 
voor de inwoners financieel haalbaar blijft. Hierin zal de gemeente altijd een belangrijke en 
ondersteunende rol moeten blijven vervullen. Er zal dus een gedegen en goed onderbouwd 
plan voor overdracht moeten komen dat gedragen wordt door zowel politiek als betrokken 
verenigingen.”

Jan Streefkerk, voorzitter CVV Redichem

Daniël Corbeek, voorzitter OVC’85

Mening over sport?
App met Team GB!

GB Telefoon: 06-57698069

Rondje langs de velden

Jirka Fransen, voorzitter  
sv Wodanseck

Dorpsdichter op 
dorpssafari: Renkum

Mensen die tevreden zijn 
met wat ze hebben, zijn 
het gelukkigst. Het doet 
er niet toe of deze stelling 
wetenschappelijk bewezen 
is, je ziet het aan mensen. 
De postbode van Renkum 
bijvoorbeeld, doet fluitend 
zijn werk. Renkum heeft niet 
veel, zegt hij, maar dat is juist 
de kracht ervan. 
De postbode is een deskundige, 
hij kan achter iedere 
brievenbus kijken. Bovendien 
is hij een echte Renkumer, 
geboren en getogen en nooit 
ergens anders gewoond. 
Waarom zou hij? Hier vullen 
ze geen gaatjes met praatjes, 
hier heerst nog straatlogica. 
Lees de straatnaambordjes 
maar. De Achterdorpsstraat 
doet wat zijn naam zegt, hij 
loopt achter het centrum 
langs. What you see is what 
you get. En soms krijg je iets 
meer. Dan moet je wel het 
geduld hebben om echt iets 
te willen veranderen zoals bij 
het Europaplein is gebeurd. 
Daar hebben ze van steen 
een groene oase gemaakt met 
een speeltuin erin, en een 
ingenieuze fontein geplaatst 
op de nieuwe bestrating. 
Renkum Leeft! Sterker nog: 
Renkum doet het zelf. Het is 
puur toeval dat deze tekst op de 
gevel van de bouwmaterialen- 
en kluswinkel staat, zegt 
Kirstin vanachter de 
toonbank, maar het klopt wel. 
Heb je de openluchtexpositie 
Renkum eert zijn oude 
meesters al gezien? Dat 
bedoelt ze: niet lullen, maar 
samen het dorp oppoetsen 
met levensgrote landschappen 
in handgemaakte lijsten die je 
op onverwachte plekken tegen 
komt. Die papierfabriek gum 
je er niet mee uit. Dat hoeft 
ook niet. Papier is de paperclip 
van Renkum, ze hechten aan 
mekaar. 

Petra Schans, eigenaresse sportstudio Locomotion, tijdens 
zomertraining met scheidsrechters OVC’85

Raadslid Frank Huizinga (GB) tussen parkeerchaos op De Bilderberg

De gemeente praat met de sportverenigingen 
over de overdracht van sportparken. Hoe 

kijken drie voetbalvoorzitters naar dit proces?
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Dorpsdichter op dorpssafari: Oosterbeek

Wat Gert niet snapt van de 
gemeente is dat er zoveel geld naar 
het wielrennen gaat in Oosterbeek. 
De Giro d’Italia duurde in totaal 
een krappe tien minuten, toen was 
de hele karavaan weer verdwenen. 
Iedereen weet dat je geld maar 
een keer kunt uitgeven, alleen 
in Oosterbeek lijkt ieder kwartje 
twee kanten te hebben. Ga maar 
eens vroeg in de ochtend een half 
uurtje langs de Utrechtseweg staan, 
forenzen uitzwaaien. De mannen 
janken hun Porsche, Tesla, dikke 
BMW, Audi of Mercedes door 
oranje, de vrouwen doen hetzelfde 

met een Fiat 500, SUV of Mini 
Cooper. Schaamteloos eigenlijk 
met zo veel natuurschoon om je 
heen. Mensen zijn zich daar niet 
van bewust. Ze zien alleen hun 
Tomtom die aangeeft hoe lang het 
duurt voordat ze deze parel van het 
oosten uit zijn. Alsof ze zijn vergeten 
waarom ze hier ooit kwamen 
wonen. Niet omdat Oosterbeek 
dicht bij hun werk ligt. 
Gert kan wel blijven mopperen, 
maar daar heb je niks aan. Maar 
dat hotel Dreyeroord waar tijdens 
Market Garden zo hard om 
gevochten is gesloopt dreigt te 

worden, dat gaat hem wel aan het 
hart. Verzorgingshuizen zijn er al 
genoeg, historische monumenten 
steeds minder. Het historisch 
besef mag in Oosterbeek wel een 
onsje meer zijn. Onbegrijpelijk 
ook dat landgoed De Hemelse Berg 
te koop staat en dat de gemeente 
dat toestaat. Dat zal wel te maken 
hebben met die twee kanten van het 
kwartje. Als de gemeente het geld 
wat ze voor dat prachtige landgoed 
krijgt investeert in een make-over 
van het spuuglelijke gemeentehuis, 
dan horen ze Gert niet meer klagen.

column
Ontdekkingsreis

In een beetje oester zit slechts één parel, goed verstopt en 
lastig te vinden. Onze gemeente heeft gelukkig heel veel 
parels:  de stuwwal, landgoederen, beekdalen, kwelbeken, 
heidevelden, bossen en uiterwaarden. De diversiteit en 
hoeveelheid van onze toeristische parels is enorm.  Waarom 
doen we dan zo ons best om ze te verstoppen? De gemeente 
Renkum is toch geen oester?

Reis bijvoorbeeld  eens mee naar het Duno plateau bij 
Heveadorp, kasteel Doorwerth, de uitkijktoren op de 
Boersberg, landgoed De Oorsprong in Oosterbeek, het 
Renkums beekdal, de molen in Renkum, Jufferswaard bij 
Heelsum of de Wolfhezer heide. Kunt u ze allemaal vinden? 
Herkenbare en eenduidige bewegwijzering is er namelijk 
nauwelijks. Logische en en aantrekkelijke toegangspunten 
zijn er niet. Parkeerplaatsen zijn schaars. Niet handig voor 
toeristen van buiten de gemeente en al helemaal niet voor 
ouderen die slecht ter been zijn en graag willen genieten van 
deze en alle andere parels die er zijn.

Een van de speerpunten van GemeenteBelangen is:
“Ruimte voor ontwikkeling van toerisme en recreatie. GB 
wil onze gemeente meer op de toeristische kaart zetten 
met een duidelijke promotie en passende voorzieningen 
waarbij ondernemers en overheid samenwerken.”

Commissielid Constant maakt zich sterk voor een 
heldere aanpak om het toerisme duidelijk neer te 
zetten .

Dat moet en kán beter. GemeenteBelangen wil  het toerisme letterlijk op 
de Renkumse kaart zetten. Met een duidelijk plan voor toegankelijkheid, 
bereikbaarheid en vindbaarheid van onze toeristische parels. En 
verbonden met  ondernemers  die horeca en evenementen willen 
verzorgen bij de prachtige plekken van Renkum.  

Constant Sciarone, commissielid GB

dorpspraat die er toe doet
GB Dorpscafe: 
politiek terug in 
de dorpen
GemeenteBelangen gaat actief de dorpen in om met 

inwoners in gesprek te raken.  In steeds een ander 
dorp organiseren we GB Dorpscafés over verschillende 
thema’s. Wij willen als partij inwoners inspireren om 
op een laagdrempelige manier met de lokale politiek in 
contact te komen en belangrijke thema’s aan de orde 
stellen. En daarbij telt elke mening, ook die van u!

Luister, denk én praat mee
Het GB Dorpscafé is nadrukkelijk niet een lezing in een zaal met 
toehoorders, maar juist een levendig gesprek in de gezellige sfeer 
van een café, met dorpspraat die er toe doet. We nodigen per thema 
‘stamgasten’ uit die hun eigen verhalen vertellen en ervaringen met 
ons delen. Dat leidt tot interessante gesprekken. 

Dorpspraat die er toe doet
En dat alles in een ontspannen sfeer en onder het genot van een 
hapje en een drankje: de stamgasten doen, zittend op een kruk aan 
de bar, hun verhaal. Het is een goede manier om kennis te delen en 
met inwoners kansen te creëren. Conclusies en bevindingen van elk 
GB Dorpscafé worden via onze nieuwsbrieven verspreid en zijn op 
onze site te lezen. Al met al nuttige en inspirerende gesprekken waar 
u minstens één keer bij geweest moet zijn.

GB

Oosterbeek 
Betrokken buurten: inwoners aan zet voor 

een prettige en veilige buurt.

“De gemeente zou een stapje terug moeten 
doen en initiatieven vanuit inwoners juist 
stimuleren; loslaten in plaats van regels 
stellen.” en “Breng eerst de ideeën in de 

buurt samen en kijk dan waar je de nadruk 
op wilt leggen/wat je het belangrijkst vindt.”

Wolfheze
Toerisme op de kaart: (her)

ontdek onze zes dorpen.

“Sluit je aan bij een bestaand 
sterk merk, zoals ‘de Veluwe’ en 
versterk samen de toeristische 

trekpleisters”

Oosterbeek
De vereniging spreekt: sterk 
inspelen op de huidige tijd.

“Onderneem en durf anders te 
denken. Denk in kansen.”  

Renkum
Onderneem met elkaar: met passie en focus 

inspelen op klantbehoefte.

“Het moet gezellig zijn, denk aan 
sfeerverlichting en goede muziek. Óók op 
straat, laat klanten zich thuis voelen. Geef 

onze dorpen een plek op internet en trek het 
breder: betrek er kunst en evenementen bij.” 

en “Als winkeliers elkaar meer gunnen en 
een overheid ondernemers verenigt dan gaan 

we de goede kant op.”

Doorwerth
Vluchtelingen: kennis en ervaring optimaal 

inzetten.

“Communicatie en écht contact is van belang, 
en ja, we kunnen het in onze gemeente aan. 
Belangrijk is wel om alle zorgen van inwoners 

serieus te nemen. De zorgen moeten we 
benoemen, maar ook de kansen.”

Citaten uit de vijf 
GB dorpscafés

Dorpsdichter op dorpssafari: Heelsum

Overal wonen mensen. Ze 
hebben allemaal hun zorgen, 
hun gebreken, hun goede kanten. 
Iedere dag staan ze op, iedere 
dag zijn ze bezig met leven.
Neem nou Heelsum. Een 
dorp van 3800 inwoners dat 
tegen Renkum aanschurkt, 
met een wooncentrum, 
een woonzorgcentrum, een 
serviceflat, een muziektent en 
een Spar die zeven dagen per 
week open is. Het onverwachte 
zit ‘m nooit in logica. 
‘Wij hebben een’ staat er in 
koeienletters op het bord van 
de Spar. Daarna volgt een 
opsomming van wat er allemaal 
binnen te doen is. 
Alles wat er in die supermarkt 
gebeurt, vind je niet meer in 
Heelsum. De bakker is vorig 
jaar vertrokken. De apotheek 
is er dit jaar mee gestopt en de 
boekhandel is al langer weg. 

Het is een geluk dat de Spar de 
ruimte heeft en een caissière die 
er al dertig jaar werkt.
Niels van negentien vult de 
pakken muesli bij. Hij heeft het 
leegbloeden van de plaatselijke 
middenstand met eigen ogen zien 
gebeuren. Als een centrum niet 
langer het midden van het dorp 
is, dan schuift het op. Aan de 
ene kant richting de muziektent 
op de Prins Bernhardlaan, aan 
de andere kant verder en verder 
de Utrechtseweg op richting 
Renkum. De jeugd gaat toch naar 
Arnhem zegt Niels die zelf weinig 
behoefte heeft aan groots en 
meeslepend. Hij is het gelukkigst 
als hij onder het viaduct 
doorfietst, langs het kerkje op 
de heuvel, richting huis. Daar 
klinkt de rust van het bos hem als 
muziek in de oren. Niels wil er 
nooit meer weg.

Sudoku
Bij lettersudoku gebruikt 
u in plaats van cijfers de 
letters B,E,G, K, M, N, R, 
U en het streepje (-).  In 
de gele kolom vindt u de 
oplossing van de sudoku. 

GB & Social media

Volg ons via Facebook!
www.facebook.com/gbrenkum

Volg ons via Twitter!
www.twittter.com/gbrenkum

Chat met Team GB via Whatsapp!
GB Telefoon: 06-57698069

Neem contact op via mail!
info@gbrenkum.nl@



over gemeentebelangen (GB)

Bij de verkiezingen van 2014 is GemeenteBelangen als derde 
grootste partij van Renkum uit de stembus gekomen en heeft 
daarmee drie zetels in de gemeenteraad verworven. We maken 
nu deel uit van de coalitie ‘Veranderend Renkum’, waarin onze 
wethouder Hermine van den Berg verantwoordelijk is voor 
zorg, welzijn en jeugd.

GemeenteBelangen (GB) is een lokale partij, waar al 
dertig jaar lang de inwoners in het middelpunt staan. 

Wij volgen geen landelijk politiek programma, maar zetten 
ons in voor de belangen van de inwoners in de gemeente 
Renkum. Wij kijken bij elk vraagstuk dat in onze gemeente 
aan de orde is naar de gevolgen voor onze zes dorpen; niet 
of het past in het straatje van een Haagse partij. 

We zijn een heel toegankelijke 
partij. Onze fractie wordt 
gesteund door actieve leden en 
daaromheen is een ruime schil 
van inwoners die een bijdrage 
levert vanuit hun professie, 
ervaringen of uitdagingen. Al 
deze betrokken mensen maken 
deel uit van ‘Team GB’.

Bestuursvoorzitter Paul 
Janssen: “Team GB staat dicht 
bij de mensen die hier wonen 
en werken. We zijn betrokken, 
actief en realistisch.We zoeken 
de inwoners actief op, we nemen 
ze serieus. We hebben elkaar 
nodig om onze samenleving 
goed in te richten. Niet voor niets 
is onze stelling dat verenigingen 
een van de belangrijkste pijlers 
van de samenleving zijn; dus 
óók politieke verenigingen. En 
ik ben ervan overtuigd dat onze 
partij met een open en positieve 
houding inwoners aanspreekt.”

GB vindt het belangrijk dat 
de politiek weer terug naar de 
dorpen gaat: de inwoners zijn 
aan zet en de gemeentelijke 
organisatie ondersteunt én werkt 
samen met hen aan een gezonde 
en prettige leefomgeving. Wij 
gaan actief het gesprek met 
inwoners aan: op straat, via social 
media en met het GB Dorpscafé. 
Janssen: “Rode draad is passie 
en bevlogenheid: wij willen 

echt weten wat er speelt in de 
dorpen én op een realistische 
manier inwoners ondersteunen 
en motiveren om problemen op 
te lossen en doelen te realiseren. 
Het lokale belang staat voorop, 
niet een landelijk links of rechts 
politiek principe.”

In Team GB is ruimte om mee 
te denken over het bereiken van 
ons ideaal dat alle inwoners van 
de zes dorpen in staat worden 
gesteld om zelfstandig en in 
harmonie te wonen, te werken 
en te recreëren, op een manier 
die bij hem of haar past. 
Elke inwoner van onze gemeente 
kan deel uit maken van Team 
GB en zo helpen om lokale 
kennis te delen en een bijdrage 
te leveren aan realistische 
politiek. Janssen: “Inwoners 
beseffen vaak niet dat ze echt 
invloed hebben op hun eigen 
leefomgeving. Door te verbinden 
en te inspireren bereiken wij 
steeds meer inwoners die het 
verschil willen maken. Doet u 
ook mee? “  

GB Renkum: betrokken, 
actief en realistisch

Dorpsdichter op dorpssafari: Wolfheze

Volgens Jos wordt het niet 
drukker in de stationswinkel van 
Wolfheze als de spoorbomen 
zakken voor de stoptrein uit 
Arnhem. Zijn felblauwe ogen 
knijpen samen tot spleetjes. Met 
zijn grandioze aanwezigheid 
verlaagt Jos het plafond dat vorig 
jaar vernieuwd is. Heel even kun 
je zijn afgesleten boventanden 
zien. Hij koopt twee pakjes zware 
shag bij Michel die achter de 
toonbank staat. Michel weet niet 
hoe lang het station van Wolfheze 
al een winkel heeft. Hij weet wel 
dat het gedaan is met zijn shop als 
Pro Persona ophoudt te bestaan. 
Jos zit weer in de opvang na 
veertien jaar zelfstandig wonen. 
Zo kan het gaan.

In Dorpshuis De Burcht kun 
je een halve liter stoofpeertjes 
kopen voor € 3,50. Ze staan in de 

koelkast naast de bar. Er staan 
vaste openingstijden op de deur 
die je met een korreltje zout moet 
nemen. Staat de deur open, dan 
is iedereen welkom, zegt Marcel 
die het dorpshuis beheert, de 
leenbibliotheek heeft bedacht en 
de horeca exploiteert. Een kopje 
koffie kost hier nog lang geen 
twee euro. 

Op de tafels in de grote zaal staan 
de kopjes al klaar met een koekje 
ernaast. In de koelkast liggen 
kaas, leverworst en bitterballen 
voor de tweemaandelijkse 
huiskameravond. Dat is een 
gezelliger woord dan café vindt 
Marcel. Zijn idee slaat aan. Net 
zoals de knutselmiddag, de bingo, 
de leverworst en de appeltaart. 
Mensen lusten toch het liefst wat 
bekend is. Ook in Wolfheze. 
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Meer informatie over GemeenteBelangen, onze standpunten en onze 
mensen kunt u vinden op www.gbrenkum.nl.  Wilt u ons financieel 
steunen? Word dan voor 20 euro per jaar lid of donateur. U kunt contact 
met ons opnemen door een mail te sturen naar  
info@gbrenkum.nl of een appje te sturen naar 06-57698069. 

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder 
schriftelijke toestemming van de eigenaar.

"We hebben 
elkaar nodig 

om onze 
samenleving 

goed in te 
richten"

"Het lokale 
belang staat 
voorop, niet 

een landelijk 
links of rechts 

politiek 
principe"

Op zaterdag 7 mei deelde GemeenteBelangen eigengemaakte pasta 
uit aan Renkumse inwoners en vrijwilligers die betrokken waren bij 
de Giro Gelderland. Ruim 100 porties werden bereid en geserveerd 
door Team GB op het Raadhuisplein in Oosterbeek. In onze GB Piazza 
-als onderdeel van de Piazza del Giro festiviteiten-  was daarvoor 
een tijdelijke keuken ingericht. De pasta en Italiaanse hapjes werden 
onder een stralende zon uitgedeeld aan inwoners en vrijwilligers van 
onder andere Jongerenwerk, Sport- en beweegteam en de EHBO-ers.

Team GB
info@gbrenkum.nl 
GB Telefoon: 06-57698069


