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Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen Renkum 2018-2022 

GemeenteBelangen heeft een ideaal: alle inwoners zijn in staat om in harmonie te wonen, 
te werken en te recreëren, op een manier die bij hem of haar past. En daarbij hoort een 
financieel gezonde gemeente met tevreden inwoners die van een hoog 
voorzieningenniveau gebruik kunnen maken.  
 
GemeenteBelangen geeft politieke invulling aan dat ideaal. We hebben een betrokken, actieve 
en realistische houding. Wij staan niet roepend aan de kant, maar nemen onze 
verantwoordelijkheid. Wij luisteren naar inwoners, smijten niet met gemeenschapsgeld en durven 
problemen en fouten te benoemen. Wij maken keuzes in het belang van de inwoners waarbij we 
altijd kijken met onze lokale bril. Wij noemen dat de ‘Renkumse Maat’.  
 
Onze speerpunten 
Ons programma is realistisch en op hoofdlijnen. Geen boekwerk, maar een weergave van onze 
denkrichting. Een programma dat ook ruimte en richting geeft aan verbeteringen en 
veranderingen die vanuit de landelijke overheid op ons blijven afkomen. Mede door de inzet van 
GemeenteBelangen, is de afgelopen jaren gestart met een veranderingstraject om onze 
gemeente op een modernere manier te besturen. Deze noodzakelijke verandering is nog niet 
klaar; wij zitten vol energie om samen met inwoners deze klus voort te zetten! 
 
Besturen in Nederland en dus ook in Renkum betekent compromissen zoeken en sluiten. Geen 
enkele partij kan 100% haar eigen verkiezingsprogramma uitvoeren en alle beloftes waarmaken. 
GemeenteBelangen is er als coalitiepartij in de afgelopen vier jaar goed in geslaagd om daar wel 
dicht bij te komen. De basis van ons programma is dan ook dat we het ingezette beleid verder 
vorm willen geven. Een veranderende samenleving én Haags beleid vragen soms bijstelling, 
verandering en keuzes. Daar lopen wij niet voor weg.  
 
GemeenteBelangen kiest met dit programma nadrukkelijk voor zes leefbare dorpen, voor een 
zorgzame gemeente, en voor de kracht van inwoners. Vol energie zet Team GB zich ook nu weer 
in voor deze tien speerpunten: 

 
1. Inwoners centraal, niemand staat aan de kant 
2. Sport en verenigingsleven als pijlers van onze samenleving 
3. Economische kansen met minder regels 
4. Leefbare dorpen op basis van de Renkumse maat 
5. Verkeersvoorzieningen en bereikbaarheid 
6. Veiligheid en openbare orde 
7. Onderwijs met aandacht voor jong en oud 
8. Ontwikkeling van toerisme en recreatie 
9. Kunst en cultuur binnen handbereik  
10. Realistisch en gezond financieel beleid 
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Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen Renkum 2018-2022 

1. Inwoners centraal, niemand staat aan de kant  
Bij GemeenteBelangen telt de menselijke maat het zwaarst bij besluitvorming rondom 
zorgvoorzieningen. Wij willen ondersteuning naar behoefte, waarbij de persoonlijke 
omstandigheden van de inwoners centraal staan passend binnen gemaakte afspraken. Mensen 
die hulp nodig hebben, moeten hulp kunnen krijgen.  
 
GemeenteBelangen wil meer aandacht voor preventie. We moeten voorkomen dat inwoners in 
een onnodig complexe of schrijnende situatie terechtkomen. De grenzen aan wat vrijwilligers en 
mantelzorgers doen, moeten we samen bewaken. GemeenteBelangen wil een mix van 
maatregelen, activiteiten en voorzieningen, waarmee de bewustwording hiervan wordt vergroot.  
 
Initiatieven waarbij inwoners elkaar kunnen ontmoeten, dragen bij aan een prettige samenleving. 
De gemeente moet regie nemen om inwoners en organisaties aan elkaar te koppelen en daarbij 
gebruik te maken van elkaars kracht. Wij willen dit stimuleren. 
 
 
GemeenteBelangen wil:  

 
- snelle verstrekking van noodzakelijke hulpmiddelen en diensten in het sociale domein; 
- initiatieven van inwoners en organisaties om gezamenlijk eigen hulp en zorg te organiseren of 

in te kopen, actief ondersteunen (Right to Challenge); 
- adequate schulddienstverlening waarbij inwoners leningen tegen minimale rente kunnen 

sluiten via de gemeente; 
- ondersteuning ter voorkoming van schulden en voorlichting gericht op toekomstperspectief en 

eigen verantwoordelijkheid; 
- effectieve armoedebestrijding en behouden van Gelrepas en Kindpakket; 
- een actieve aanpak van eenzaamheid door het stimuleren van activiteiten voor inwoners; 
- kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;  
- stimuleren van zinvolle dagbesteding gericht op een werkperspectief, in combinatie met 

opleiding en ruimte voor creatieve ideeën; 
- een gemeente met een aanjagende en ondersteunende rol om het professionele zorgvangnet 

te innoveren;  
- mantelzorgers doelgericht ondersteunen en expliciet betrekken bij de invulling van zorg; 
- instandhouding van het mantelzorgcompliment: onze jaarlijkse Renkumse waardering voor 

mantelzorgers; 
- inzet van Persoonsgebonden Budgetten als dit beter past in een situatie. Controle vooraf om 

fraude en herstel achteraf te voorkomen; 
- voldoende keuze van grote én kleine zorgaanbieders voor inwoners die dat nodig hebben; 
- vasthouden aan de Meerkostenregeling: een compensatie voor hoge zorgkosten, bedoeld 

voor inwoners met chronische ziekte en/of beperking en met een inkomen tot 150% van het 
sociaal minimum;  

- activiteiten die inwoners helpen met een taalachterstand; 
- vrijwilligersverenigingen actief steunen met trainingen om zich verder te kunnen ontwikkelen; 
- stimuleren van concrete preventieprogramma’s op het gebied van welzijn en zorg; 
- laagdrempelige en creatieve ondersteuning van buurtprojecten, verenigings- en 

inwonersinitiatieven met een soepele vergunningsaanvraag en financiële impuls. 
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Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen Renkum 2018-2022 

2. Sport en verenigingsleven als pijlers van onze samenleving  
De gemeente Renkum kent een bloeiend sport- en verenigingsleven. In een tijd van toenemende 
individualisering zijn verenigingen de plaatsen waar mensen op ongedwongen wijze - met vaak 
verschillende achtergronden – vrijwillig bij elkaar komen en prestaties neerzetten.  
 
GemeenteBelangen ziet verenigingen als één van de lokale pijlers in onze dorpen en wil dat de 
gemeente initiatieven van verenigingen stimuleert, ondersteunt en regisseert. Het 
verenigingsleven draagt immers bij aan plezier, sociale samenhang, welzijn en gezondheid.  
 
Sport heeft bewezen een leerschool te zijn voor jong en oud en vormt zo vaak het cement in de 
samenleving waar dat momenteel zo hard nodig is. Hoe ‘vitaler’ de accommodaties en de 
aangesloten organisaties, hoe meer kans op structureel (van jong tot oud) sporten in sociaal 
verband. Sport is een middel én een doel voor een kerngezonde samenleving volgens NOC*NSF 
en daar sluiten wij ons bij aan. Het zorgt bovendien voor betere prestaties op school bij jongeren. 
Hiervoor zijn moderne en duurzame sportaccommodaties nodig. Dat verdienen onze sportende 
inwoners. En dat zijn er veel.  
 
GemeenteBelangen wil: 
 
- blijvende aandacht voor kwalitatief goede voorzieningen voor verenigingen, onder andere 

door investeringen in accommodaties, (kunstgras)velden, verlichting en 
parkeergelegenheden;  

- het gemeentelijk sportbeleid (Sportnota) evalueren en actualiseren; 
- een succes maken van Doelum in Renkum, zodat daar een bloeiend, verbindend en 

betaalbaar verenigingsleven kan ontstaan; 
- behoud van het zwembad in Oosterbeek; 
- initiatieven van verenigingen actief ondersteunen met soepel vergunningenbeleid, faciliteiten 

of financiële stimulansen;  
- voldoende voorzieningen en accommodaties voor het sport- en verenigingsleven; 
- transparante, eerlijke en zorgvuldige verdeling van het beschikbare budget voor sport en 

verenigingen;  
- stimuleren van sporten voor álle inwoners en aandacht voor sport in openbare ruimte zoals 

wandelen, hardlopen, fietsen en mountainbiken; 
- behoud van de sport- en beweegteams die in opdracht van de gemeente sportactiviteiten 

organiseren; 
- samenwerking tussen (sport)verenigingen, scholen, bedrijven, kunst- en cultuurorganisaties 

bevorderen. 
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3. Economische kansen met minder regels 
GemeenteBelangen zet zich in voor het creëren van kansen voor ondernemers, zzp-ers, 
winkeliers en bedrijven. Stimuleren in plaats van tegenwerken is ons uitgangspunt. De gemeente 
Renkum moet fungeren als een gids; een heldere economische visie voor de gemeente is daarbij 
noodzakelijk. De specifieke kansen en bedreigingen per dorp moeten de basis zijn voor een 
herkenbaar lokaal beleid.  
 
GemeenteBelangen wil initiatieven en ontwikkelingen in omliggende gemeenten oppakken en 
vertalen naar onze dorpen. Alleen dan kan Renkum zich in een regionaal economische 
samenwerking onderscheiden. GemeenteBelangen is van mening dat de Renkumse Maat hierin 
leidend moet zijn: onze inwoners moeten profijt hebben van samenwerking én de Renkumse 
identiteit moet intact blijven. 
 
Een bloeiende lokale economie heeft volgens GemeenteBelangen behoefte aan een overheid die 
zorgt voor minder regels, goede dienstverlening en vooral ruimte om te ondernemen. Wij willen 
ruimte om te veranderen van een gemeente met een verbodsbeleid naar een gemeente met een  
uitnodigingsbeleid. Dat is een helder signaal: Renkum staat open voor nieuwe ideeën van 
ondernemers, zzp-ers, winkeliers, bedrijven en pandeigenaren. Volgens GemeenteBelangen is 
dit een noodzakelijk antwoord op het veranderende consumentengedrag en draagt het bij aan 
nieuwe impulsen om onze dorpscentra levendig te houden. 
 
 
GemeenteBelangen wil: 
 
- bevorderen van werkgelegenheid door samen met ondernemers, zzp-ers en winkeliers 

kansen te ontwikkelen met een actieve verbindende rol van de gemeente; 
- de regeldruk verminderen en minder bureaucratie. Laat ondernemers ondernemen en geef 

winkeliers de ruimte; 
- geen extra lokale belastingen voor ondernemers en afschaffen van reclamebelasting; 
- behoud van flexibele winkelopeningstijden en behoud van de zondagsopenstelling;  
- een economisch netwerk dat per onderwerp aansluit bij één van de buurgemeenten; 
- landgoederen moeten maximaal de ruimte krijgen om eigentijdse activiteiten te ontplooien 

met respect voor historie en natuur; 
- succesverhalen benutten om het aanbieden van werkervaringsplaatsen en het in dienst 

nemen van mensen met een arbeidshandicap te stimuleren; 
- winkelgebieden met een zeer lage regeldruk (free-zones) om de leegstand te verminderen en 

de levendigheid in de dorpse winkelstraten te vergroten; 
- bestrijden van leegstand door het stimuleren van lokale bedrijvigheid. 
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4. Leefbare dorpen op basis van de Renkumse maat 
 
De gemeente Renkum werkt in toenemende mate samen met andere gemeenten. Dit is logisch 
en noodzakelijk om als gemeente zelfstandig te kunnen blijven. Samen bereik je meer dan 
alleen. GemeenteBelangen wil samenwerken, maar wel met behoud van eigen identiteit en 
bevoegdheden: Renkum blijft dus Renkum.  
Bij elk samenwerkingsverband moet je volgens GemeenteBelangen scherp blijven op de 
besteding van het budget afkomstig van onze gemeente. Kies per onderwerp je partners slim uit, 
en hanteer daarbij de Renkumse maat. Het moet passen bij onze gemeente en inwoners moeten 
aantoonbaar voordeel ondervinden van die samenwerking.  
 
GemeenteBelangen wil een betrouwbare en voorspelbare overheid. Een gemeente die laat zien 
wat ze doet. Heldere en tijdige communicatie hoort daar zeker bij. Inwoners dienen betrokken te 
worden bij toekomstige ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet die vanuit de landelijke overheid 
rond 2021 wordt opgelegd. 
De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te 
bereiken. Het is een vervanging van de huidige ruimtelijke verordeningen, waarbij in de nieuwe 
situatie met name de totale kwaliteit van een gebied voorop wordt gesteld. GemeenteBelangen 
wil op de Omgevingswet anticiperen door het huidige oerwoud aan beperkende regels nú al terug 
te dringen. Hierbij is het cruciaal dat de belangen van álle inwoners worden afgewogen.  
 
Het is noodzakelijk dat het woningaanbod beter wordt afgestemd op onze bevolkingsopbouw. 
Inwoners moeten kunnen beschikken over levensloopbestendige woningen. Voor jongeren en 
jonge gezinnen moet een betaalbaar woningaanbod zijn. 
 
GemeenteBelangen wil: 
 
 
- behoud van de zelfstandigheid en eigen identiteit van de gemeente Renkum; 
- samenwerkingsverbanden die voor de inwoners bijdragen aan een effectieve dienstverlening 

en een hoog voorzieningenniveau; 
- op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met andere gemeenten; 
- volop aandacht voor de invoering van de Omgevingswet: opstellen van de noodzakelijke 

omgevingsplannen waarbij nadrukkelijk inwoners worden betrokken.Starten met pilots om 
ervaring op te doen; 

- dat inwoners, ondernemers en organisaties actief worden ondersteund door het 
subsidiebureau bij het verwerven van subsidies bij de Rijksoverheid, de provincie, de 
Europese Unie en financiële fondsen; 

- het aanbod van starterswoningen, sociale woningbouw en levensloopbestendige woningen 
vergroten via duidelijke prestatieafspraken met gemeentelijke partners; 

- creatief kijken naar het realiseren van betaalbare, tijdelijke woningen; 
- een zorgvuldige afweging tussen initiatieven voor duurzame energie en de belangen van 

inwoners en leefomgeving; 
- duidelijke en tijdige informatie vanuit de gemeente om inwoners actief te betrekken en niet 

achteraf te verrassen; 
- elke wethouder krijgt één of twee dorpen toegewezen als gemeentelijke belangenbehartiger 

van die inwoners; 
- verloedering van buurten tegengaan door handhaving van huidige omgevingsregels. 
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5. Verkeersvoorzieningen en bereikbaarheid  
Om onze zes dorpen goed bereikbaar te houden vindt GemeenteBelangen het belangrijk dat het 
huidige openbaar vervoer in stand wordt gehouden én dat de wegen goed worden onderhouden. 
Het achterstallig onderhoud aan de straten en wegen wil GemeenteBelangen herstellen. In het 
belang van veilig gebruik door onze inwoners en omdat bij langer uitstel de uiteindelijke 
herstelkosten vele malen hoger zullen zijn. Dit geldt ook voor de fiets- en wandelpaden. 
 
Ten behoeve van woon-werkverkeer en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, moet 
er worden ingezet op behoud en verdere ontwikkeling van goed, hoogwaardig openbaar vervoer. 
Ook vervoer over water draagt bij aan de bereikbaarheid van onze gemeente op een praktische 
en aantrekkelijke wijze.  
 
 
GemeenteBelangen wil: 
 
- handhaven huidige openbaar vervoersvoorzieningen met extra aandacht voor de 

bereikbaarheid van NS-stations en ziekenhuizen in Ede en Arnhem; 
- structurele gemeentelijke inzet om de kwaliteit van het doelgroepenvervoer op peil te krijgen 

en te houden; 
- een structureel veilige situatie bij NS-station Wolfheze en daarbij uitsluitend inzetten op een 

ongelijkvloerse kruising van de Wolfhezerweg met het spoor; 
- behoud van de buurtbus; 
- gratis parkeren in heel Renkum behouden. Géén parkeergarage of bebouwing op het 

Raadhuisplein in Oosterbeek; 
- goede parkeergelegenheden voor zowel auto als fiets bij stations, winkels, landgoederen en 

natuurgebieden; 
- een evenwichtige verdeling van de verschillende soorten parkeerplaatsen (vrije plekken, 

blauwe zone, vergunninghouders, gehandicapten en elektrische auto’s met oplaadpunt); 
- een veilige, logische weginrichting met bijbehorende wegsignalering; 
- meer goedverlichte zebra’s en meer ‘slimme’ zebra’s; 
- openbare verlichting die bijdraagt aan verkeersveiligheid en aan sociale veiligheid; 
- het onderhoudsniveau van wegen, wandel- en fietspaden en openbaar groen verbeteren en 

op peil houden; 
- trottoirs en wandelpaden zodanig verbeteren en onderhouden dat ook inwoners met 

kinderwagen, rollator of rolstoel er veilig gebruik van kunnen maken; 
- een veilige verkeerssituatie rondom scholen met aandacht voor ‘kiss and ride’ zones; 
- goed onderhouden en goed verlichte toegangswegen tot sportparken aan de randen van 

Doorwerth, Oosterbeek, Renkum-Heelsum en Wolfheze; 
- de ontwikkeling van personen- en goederenvervoer over water verder stimuleren en 

ondersteunen. 
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6. Veiligheid en openbare orde  
Jezelf veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om gelukkig te zijn. Veilig in je eigen huis, 
maar ook op straat. Veiligheid betekent voor GemeenteBelangen handhaving en adequaat 
optreden bij overlast. Wij zijn voorstander van meer aandacht voor inbraakpreventie en een 
verstandig en effectief gebruik van camera’s. Wij willen geen schijnveiligheid, maar maatregelen 
om de openbare orde en veiligheid structureel te verbeteren.  
 
Voor het garanderen van verkeersveiligheid - maar ook voor een algeheel veiligheidsgevoel - is 
het noodzakelijk dat er voldoende openbare verlichting aanwezig is in onze gemeente.  
 
 
GemeenteBelangen wil: 
 
- een gemeente die handhaaft en adequaat optreedt bij overlast en overtredingen; 
- campagnes gericht op inbraak- en brandpreventie; 
- voldoende wijkagenten in alle dorpen, zeker ook in relatie tot ProPersona in Wolfheze; 
- behoud van de ambulancepost in Renkum en behoud van de huidige vier brandweerposten; 
- hulpdiensten die er op tijd zijn als je ze nodig hebt; 
- beschikbaarheid van een regionale psycholance: een aangepaste ambulance voor het 

vervoer van verwarde mensen bij een noodsituatie; 
- ondersteuning van buurtpreventie-initiatieven zoals WhatsApp buurtgroepen; 
- een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling; 
- het gebruik van de meldcode bij huiselijk geweld en kindermishandeling intensiveren; 
- een dekkend netwerk van automatische externe defibrillators (AED’s) in de gemeente én 

inwoners leren om ze te gebruiken; 
- behoud van het vrijwilligersproject buurtbemiddeling; 
- dat de privacy van inwoners door de gemeente zorgvuldig wordt bewaakt, waarbij alleen strikt 

noodzakelijke gegevens van inwoners worden bewaard of uitgewisseld met andere instanties.  
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7. Onderwijs met aandacht voor jong en oud  
GemeenteBelangen is van mening dat niemand te oud is om te leren. De gemeente kan als 
wegwijzer, ondersteuner of financier optreden voor volwassenen die zich blijvend willen 
ontwikkelen. Een mooi voorbeeld van laagdrempelig en effectief ‘leren’ is het door vrijwilligers 
gerunde en professioneel ondersteunde internetcafé voor senioren in Oosterbeek, Renkum en 
Doorwerth. Maar ook het Taalhuis, dat samen met Rheden en Rozendaal en de bibliotheek is 
opgezet, moet behouden blijven. Het Taalhuis helpt inwoners op een effectieve manier met taal, 
schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.  
 
GemeenteBelangen streeft naar toegankelijke onderwijshuisvesting binnen realistische, 
financiële kaders. Schoolgebouwen dienen duurzaam en prettig voor leerlingen en personeel te 
zijn in een veilige omgeving.  
 
Vroeg- en voorschoolse educatie is nodig om kinderen geen achterstanden te laten oplopen. Dat 
geldt ook voor kinderen die in verborgen armoede leven en daardoor onderwijsachterstanden 
oplopen, omdat zij niet mee kunnen doen of met een lege maag in de schoolbanken zitten. Deze 
groep moeten we in beeld hebben en verdient onze aandacht.  
 
 
GemeenteBelangen wil: 

 
- de bibliotheken en de bijbehorende uitgiftepunten behouden; 
- laaggeletterdheid en ‘digitale’ achterstanden actief terugdringen; 
- behoud van het Taalhuis; 
- scholingsmogelijkheden dicht bij huis voor langdurig werklozen en mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt; 
- vroeg- en voorschoolse educatie bereikbaar maken voor alle kinderen om peuters en kleuters 

met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool; 
- ondersteuning van ouders bij het vinden van Passend Onderwijs in de directe 

woonomgeving;  
- actieve handhaving van de leerplichtwet, met een snelle doorstroom naar hulpverlening als 

dat nodig blijkt; 
- maatregelen voor kinderen die opgroeien in een financieel slechte of schrijnende situatie; 
- de Jongeren Advies Raad behouden, omdat dit een goed politiek platform is voor jongeren; 
- deelname aan het Jeugd Cultuurfonds, naast de GelrePas en JeugdSportfonds; 
- goede (natuur)speelplaatsen; 
- activiteiten zoals sport en spel - ook tijdens schoolvakanties - voor kinderen van verschillende 

leeftijden die niet op vakantie (kunnen) gaan. 
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8. Ontwikkeling van toerisme en recreatie 
Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de uitstraling, identiteit en bedrijvigheid van onze 
gemeente. Renkum beschikt over een landschap dat van zichzelf al een aanzuigende werking 
heeft op toeristen. Toch valt er op het gebied van toerisme nog een wereld te winnen, 
bijvoorbeeld door meer te focussen op kleinschalige bedrijvigheid. Dit vraagt lef en daadkracht.  
 
Het koesteren van de oorlogshistorie is voor ons erg belangrijk. Het Airborne Museum in 
Oosterbeek is een kernwaarde in onze gemeente en draagt bij aan het herdenkingstoerisme. Het 
Beekdal met het bezoekerscentrum ‘De Beken’ is een sterke troef in Renkum die verder 
ontwikkeld kan worden, net als Tuin Lage Oorsprong in Oosterbeek. GemeenteBelangen ziet ook 
kansen voor de natuur- en cultuurhistorische Jufferswaard in Renkum. Kasteel Doorwerth, de 
Heveahaven en het Dunoplateau zijn trekpleisters voor recreanten in Doorwerth. De unieke 
geschiedenis van Heveadorp kan nog veel breder onder de aandacht worden gebracht. In 
Wolfheze liggen kansen bij het instituut Het Schild, bijvoorbeeld op het gebied van de 
geschiedenis van braille. 
 
 
GemeenteBelangen wil: 
 
- een gemeente die activiteiten ontplooit, stimuleert en ondersteunt om Renkum écht op de 

toeristische kaart neer te zetten; 
- dat Renkum een duidelijk profiel kiest als Airborne herdenkingsgemeente tegen de 

achtergrond van het cultuurhistorische Gelders Arcadië en de voormalige kunstenaarskolonie 
van de Renkumse meesters en de Oosterbeekse school;  

- landgoederen en verenigingen maximaal de ruimte geven om toeristische en recreatieve 
activiteiten te ontplooien. Met respect voor historie en natuur; 

- Renkumse landgoederen en natuurgebieden ontsluiten door goede bewegwijzering, 
informatieborden en voldoende parkeerplaatsen; 

- ondersteuning van instanties die bewegwijzering verzorgen (zoals fietsknooppunten, 
hardlooproutes en wandelpaden); 

- een fietsverbinding tussen Oosterbeek en Arnhem-Zuid, naast de bestaande spoorbrug; 
- de toertochten van wielergroepen en MTB-ers beheersbaar organiseren om overlast te 

beperken;  
- de ligging aan de Nederrijn en uiterwaarden voor inwoners en toeristen beter gebruiken: 

behoud en verdere ontwikkeling van veerpontjes en recreatieve havens;  
- aantrekkelijke, informatieve webpagina’s over de toeristische parels in Renkum; 
- dynamische en eenduidige informatiepanelen met de actuele evenementenagenda langs de 

invalswegen van onze dorpen; 
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9. Kunst en cultuur binnen handbereik 
Van oudsher hebben de dorpen in Renkum aantrekkingskracht gehad op kunstenaars. Vooral 
beeldend kunstenaars en architecten hebben prachtige werken gerealiseerd in onze gemeente. 
Ook nu nog wordt er volop gewerkt aan kunstuitingen en zijn er inwoners die zich verenigen om 
de kunst- en cultuuruitingen en de geschiedenis van onze dorpen te bewaren en te tonen.  
 
Evenementen als Koningsdag, Sinterklaas, Kerst en carnaval horen bij onze cultuur, net als de 
vele activiteiten rondom de Airborneherdenkingen. Particulieren, verenigingen en organisaties die 
zich voor onze inwoners inzetten om deze lokale cultuurdragers vorm te geven, moeten alle 
ruimte krijgen om dit te blijven doen. De gemeente moet hierbij ondersteunend zijn met 
eenvoudige en klantvriendelijke procedures voor het aanvragen van vergunningen.  
 
 
GemeenteBelangen wil: 
 
- een succes maken van de bestaande culturele ruimtes. Stimuleren van activiteiten voor 

muziek, toneel, dans, carnaval en ontmoeting;  
- openbare (nationale) culturele activiteiten aantrekken en ondersteunen en de procedure voor 

het aanvragen van vergunningen vereenvoudigen; 
- ruimtes voor (amateur)muzikanten om te oefenen en op te treden; samenwerking met 

scholen voor gebruik aula’s of andere ruimtes in avonduren of weekend; 
- behoud van atelierruimtes en creatief omgaan met het beschikbaar stellen van tijdelijke 

aterlierruimtes; 
- kunst-, cultuur- en erfgoedorganisaties betrekken bij het opstellen van een ‘Renkumse 

Canon’ om de rijke Renkumse geschiedenis in onze zes dorpen zichtbaar te maken; 
- culturele erfgoeddragers (zoals landgoederen) ondersteunen om actief een relatie met 

toerisme te leggen; 
- ontwikkelen van kansen voor de cultuur-historische geschiedenis van Jufferswaard in 

Renkum en de (verdwenen) kastelen Rosande in Oosterbeek en Grunsfoort in Renkum. 
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10. Gezond financieel beleid 
GemeenteBelangen wil dat de gemeentelijke lokale lasten zo laag als mogelijk zijn. Inwoners en 
bedrijven moeten kunnen rekenen op een transparant beleid zonder verrast te worden door 
onverwachte extra lasten.   
 
GemeenteBelangen wil voorkómen dat er geld wordt uitgegeven aan prestigieuze projecten die 
voor de inwoners weinig opleveren, of waarbij de gemeente jaarlijks fors moet bijdragen. 
Verder zijn wij tegen té langjarige contracten tussen de gemeente en derden. Vooral als er geen 
inzicht is in de resultaten en effecten op de lange termijn. Professioneel inkopen vraagt dus 
kennis, inzicht en een andere manier van handelen. Wij willen ook dat er bij aanbestedingen 
structureel aandacht is voor de lonen die de aanbieders aan hun werknemers betalen. Dat 
dienen fatsoenlijke lonen te zijn. 
 
GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat onze woonomgeving groen en leefbaar blijft.  
Bouwprojecten zullen dus moeten worden getoetst op hun invloed op dit beeld. Grondbeleid met 
als doel inkomsten genereren is zeer risicovol. Wij zijn daar tegen. De rekening van projecten 
mag niet neergelegd worden bij de generaties die na ons komen. 
 
 
GemeenteBelangen wil: 
 
- géén verhoging van de OZB; 
- een transparant overzicht van de gemeentelijke financiën en inzicht in gemeentelijke kosten; 
- een eerlijk en duidelijk subsidiebeleid waarbij rekening wordt gehouden met burgerinitiatieven 

en activiteiten van inwoners; 
- dat er bij aanbestedingen door de gemeente wordt afgedwongen dat er door aanbieders 

fatsoenlijke lonen worden betaald aan de mensen die worden ingezet; 
- met een realistische, kritische blik grote financiële trajecten beoordelen, zoals het vlottrekken 

van bouwprojecten, de verbouwing van het gemeentehuis en de verkoop van gemeentelijk 
vastgoed; 

- afschaffing van de hondenbelasting; 
- geen afvalstoffenheffing naar gewicht per afvalbakken;  
- minimaal 12 gratis bezoeken per adres per jaar aan afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’; 
- investeren in het actief binnenhalen van subsidies voor eigen activiteiten of activiteiten van 

onze inwoners en ondernemers. 
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Een stem op GB is een stem op uw toekomst: onze dorpen beleven we samen! 
Een betere leefomgeving begint bij een goede stabiele lokale partij. Dit verkiezingsprogramma 
van GemeenteBelangen is samengesteld door de fractieleden die midden in onze Renkumse 
samenleving staan. 
 
Wij steken onze energie in de zes Renkumse dorpen en niet in Den Haag. Gewoon omdat we 
Renkum een prachtige gemeente vinden om te wonen, te werken, te ondernemen en te 
recreëren. Dat willen wij graag zo houden. U toch ook? 
 
Wij willen ook in de komende raadsperiode graag uw politieke vertegenwoordiger zijn. Het kan 
natuurlijk zijn dat u naar aanleiding van dit verkiezingsprogramma vragen heeft. Dat kan via: 
 

 internet www.gbrenkum.nl 
 twitter   @gbrenkum  
 facebook @gbrenkum 
 whatsapp 06 – 57 69 80 69 
 e-mail  info@gbrenkum.nl 

 


