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Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen Renkum 2014-2018 

De inwoners centraal 

GemeenteBelangen is een realistische lokale partij van veel daden en weinig woorden. Al 30 jaar 

lang staan onze inwoners in het middelpunt. Wij volgen geen landelijk politiek programma, maar 

zetten ons in voor de belangen van de inwoners van alle dorpen in de gemeente Renkum. Wij 

zijn ‘gewone’ inwoners die zich sterk maken voor onze leefomgeving. Onze partij staat dicht bij de 

mensen die in onze gemeente wonen en werken. Uitgangspunt hierbij is dat een gemeente er 

voor u is, en niet andersom. Dat vraagt ook heldere communicatie van de gemeente naar de 

inwoners.  

 

GemeenteBelangen gaat uit van het ideaal dat alle inwoners van onze 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.  

 

Steeds vaker moeten de mensen in hun eigen inkomen voorzien en daarnaast meer zelf regelen, 

ondanks leeftijd of belemmerende omstandigheden. Ook moeten zij verantwoordelijkheden 

nemen voor hun woonomgeving of hun (sport)vereniging voor zaken die eerder door de overheid 

werden gedaan. Niet iedereen is daartoe in staat. Soms is het nodig om mensen de weg te 

wijzen en te ondersteunen om ervoor te zorgen dat niemand buiten de boot valt. Zeker nu de 

gemeente verantwoordelijk wordt voor steeds meer taken die eerder door het Rijk werden 

uitgevoerd, is het belangrijk een sociaal en verantwoord beleid te voeren. Voor veel mensen is 

het lastig om het juiste loket te vinden. GemeenteBelangen wil dat die mensen weten bij wie ze 

hiervoor moeten zijn. Daarom pleiten wij voor meer duidelijkheid en minder drempels voor de 

inwoners van Heveadorp, Wolfheze, Heelsum, Doorwerth, Renkum en Oosterbeek.  

 

De speerpunten uit ons verkiezingsprogramma zijn: 

 

1.  Inwoners centraal, niemand staat aan de kant 

2.  Maatregelen om de openbare orde en veiligheid structureel te verbeteren  

3.  Sport en verenigingsleven als pijlers van de samenleving 

4. Geef ondernemers de ruimte 

5.  Meer ruimte voor de ontwikkeling van toerisme en recreatie 

6. Kunst en cultuur binnen handbereik 

7. Aandacht voor ontwikkeling van kinderen en jongeren 

8. Samenwerken met behoud van eigen identiteit Renkum 

9. Verbeteren verkeersvoorzieningen en bereikbaarheid  

10. Onderwijs: Daar word je beter van! 

11.  Aandacht voor zorg en gezondheid  

12.  Eerlijk en transparant financieel beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen Renkum 2014-2018 

Inwoners centraal, niemand staat aan de kant  

Voor GemeenteBelangen is de menselijke maat leidraad bij gemeentelijke besluitvorming.  

Wij willen ondersteuning naar behoefte, waarbij de persoonlijke omstandigheden van de 

inwoners centraal staan. Mensen die hulp nodig hebben moeten hulp krijgen.  

 

Dorpsplatforms of dorpsverenigingen en benoemde adviesraden moeten een belangrijkere rol 

krijgen, omdat zij als geen ander toegang hebben tot de mensen waar het om gaat en die het 

raakt als de gemeente plannen maakt of dat juist nalaat. Zij kunnen de gemeente goed 

informeren en adviseren. Juist daarom moeten zij gehoord worden en vooral serieus worden 

genomen. 

 

 

GemeenteBelangen wil: 

 

- De gemeente als professioneel vangnet voor inwoners die behoefte hebben aan 

ondersteuning;   

- Snelle verstrekking van noodzakelijke hulpmiddelen en diensten in het sociale domein; 

- Effectieve armoedebestrijding; 

- Kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in combinatie met stimuleren van 

werkgelegenheid;  

- Geen mensen die tussen wal en schip vallen bij de komende decentralisaties naar de 

gemeente;  

- Schuldhulpverlening klantgericht inrichten; 

- Adequate en doelgerichte ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers; 

- Een actieve aanpak van eenzaamheid; 

- Een belangrijke rol voor dorpsplatforms en dorpsverenigingen; 

- Meer ruimte voor burgerinitiatieven; 

- Toegankelijke openbare ruimte en openbare gebouwen; 

- Een rollend gemeenteloket voor voorlichting, simpele aanvragen en het afhalen van 

identiteitsbewijzen en rijbewijzen; 

- Openingstijden en bereikbaarheid van gemeentelijke diensten die aansluiten op de huidige 

maatschappelijke ontwikkelingen. 
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Maatregelen om de openbare orde en veiligheid structureel te verbeteren  

Jezelf veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om gelukkig te zijn. Veilig voelen in je eigen 

huis, maar ook op straat en elders. Veiligheid betekent voor GemeenteBelangen handhaving en 

adequaat optreden bij overlast. Wij zijn voorstander van meer aandacht voor inbraakpreventie en 

een verstandig gebruik van camera’s binnen een uitgebreider pakket van maatregelen. Wij willen 

geen schijnveiligheid, maar maatregelen om de openbare orde en veiligheid structureel te 

verbeteren.  

 

Voor de handhaving van verkeersveiligheid - maar ook voor een algeheel veiligheidsgevoel bij de 

burgers - is het noodzakelijk dat er voldoende openbare verlichting aanwezig is in onze 

gemeente zoals onder andere op sportpark De Bilderberg, waar kinderen en volwassenen na het 

sporten veilig en bij licht naar huis moeten kunnen fietsen. Ook vraagt GemeenteBelangen 

blijvende aandacht voor veilige oversteekplaatsen in de nabijheid van scholen. 

 

Het onderhoudsniveau van ons groen en wegen moet omhoog. Het huidige niveau ‘C’ - het op 

een na laagste niveau - is te laag. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat op langere 

termijn een laag onderhoudsniveau op meerdere terreinen slecht uitpakt. Een betere kwaliteit van 

de openbare ruimte zorgt voor een hoger veiligheidsgevoel.  

 

 

GemeenteBelangen wil: 

 

- Handhaven en adequaat optreden bij overlast en overtredingen; 

- Aandacht voor inbraakpreventie, door goede voorlichting over maatregelen die burgers 

kunnen nemen; 

- Aandacht voor verkeersveiligheid en goede (duurzame) openbare verlichting; 

- Filevorming in en nabij de dorpen – met als gevolg een hoge concentratie fijnstof – 

terugdringen; 

- Halt aan wildgroei van borden langs onze wegen; 

- Verbetering onderhoud openbare ruimte en groen; 

- Buurttuinen en ’eetbaar’ openbaar groen. 
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Sport en verenigingsleven als pijlers van de 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 prestaties neerzetten. GemeenteBelangen ziet sport als 

een van de pijlers van de samenleving en wil dat de gemeente dit stimuleert, faciliteert, regisseert 

en ondersteunt. Sport en verenigingen dragen immers bij aan plezier, sociale samenhang, welzijn 

en gezondheid. Het is zoals sportkoepel NOC*NSF het stelt: Sport is een middel en een doel 

voor een kerngezonde samenleving. Het zorgt bovendien voor betere prestaties op school bij 

jongeren. Hiervoor zijn echter wel moderne en duurzame sportaccommodaties nodig. Dat 

verdienen onze sportende inwoners. En dat zijn er veel.  

 

GemeenteBelangen wil: 

 

- Sportvoorzieningen een kwaliteitsimpuls geven, onder andere door investeringen in 

sportaccommodaties, goede (kunstgras)velden, verlichting en parkeergelegenheden;  

- Aandacht voor capaciteitsproblemen voor het sport- en verenigingsleven; 

- Een 25-meterbad (wedstrijdbad) binnen de gemeente Renkum en behoud van subsidie aan 

het zwembad in Oosterbeek; 

- Transparante, eerlijke en zorgvuldige verdeling van het - beperkte - beschikbare budget;  

- Aandacht voor sport in openbare ruimte zoals wandelen, hardlopen, fietsen, mountainbiken; 

- Stimuleren van sporten voor ouderen en mensen met een beperking; 

- Stimuleren van de samenwerking tussen sport en school, sport en bedrijf, sport en gemeente, 

sport en cultuur om andere doelen te realiseren zoals veiligheid, gezondheid en welzijn; 

- Initiatieven van verenigingen stimuleren in plaats van tegenwerken. 
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Geef ondernemers de ruimte 

Ondernemers zijn goed vertegenwoordigd binnen de fractie van GemeenteBelangen. Wij zetten 

ons de komende jaren met onze kennis en ervaring in voor het creëren van kansen voor 

ondernemers. Stimuleren in plaats van tegenwerken is ons uitgangspunt. De gemeente Renkum 

moet daarbij fungeren als een gids. Een dynamisch bedrijfsleven is immers gebaat bij een lokale 

overheid die zorgt voor onder andere minder regels en goede dienstverlening aan ondernemers.  

 

GemeenteBelangen wil: 

 

- Behoud van het gratis parkeren in de hele gemeente Renkum; 

- Een duidelijke, herkenbare en laagdrempelige loketfunctie voor ondernemers;  

- Ondernemers ondersteunen bij het vinden van subsidies voor (duurzame) investeringen die 

werkgelegenheid opleveren in de gemeente; 

- Geen extra lokale belastingen voor ondernemers; 

- Behoud van flexibele winkeltijden; 

- Inzetten op klimaat van moderne technologie, waaronder de aanleg van glasvezel in de 

gemeente, inclusief de buitengebieden; 

- Goede logistieke ontsluiting tussen A12 en A50 en Wageningen met de universiteit;  

- Voordelen voor ondernemers ontwikkelen die werkervaringsplaatsen aanbieden en/of 

mensen met een arbeidshandicap in dienst nemen;  

- Landgoederen - ooit ontwikkeld en in stand gehouden als economische dragers - moeten 

optimaal de ruimte krijgen om dit te blijven doen zonder dat de historie en de natuur uit het 

oog wordt verloren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen Renkum 2014-2018 

Meer ruimte voor de ontwikkeling van toerisme en recreatie 

Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de uitstraling, identiteit en bedrijvigheid van de 

gemeente. De 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.  

 

In Renkum zijn de recent gerenoveerde molen, de oplevering van het Beekdal en de ontwikkeling 

van bezoekerscentrum ‘De Beken’ een mooie start voor een toeristisch dorp. GemeenteBelangen 

ziet nog ruimte voor een papiermuseum en een historisch/kunstmuseum in het dorp Renkum. 

Oosterbeek heeft door het Airborne Museum en zijn jaarlijkse herdenkingen een mooie 

toeristische troef in handen. Kasteel Doorwerth en het Duno-plateau zijn trekpleisters voor 

recreanten in Doorwerth en Heveadorp. De ontwikkeling van een centrum voor kunst en cultuur 

op de Westerbouwing, met een mogelijke locatie voor museum Veluwezoom, zal bijdragen aan 

de verhoging van een aantrekkelijk toeristisch klimaat. Het burgerinitiatief voor de realisatie van 

een jachthaven aan de Rijn en daarmee samenhangende waterrecreatie ondersteunen wij. 

GemeenteBelangen vraagt meer aandacht voor het museum voor psychiatrie en de geschiedenis 

van Braille in Wolfheze. 

 

GemeenteBelangen wil: 

 

- Toerisme in de gemeente Renkum meer op de kaart zetten; 

- Meer ruimte voor de ontwikkeling van toeristische activiteiten; 

- Burgerinitiatief ondersteunen voor de realisatie van een jachthaven aan de Rijn en daarmee 

samenhangende waterrecreatie;  

- Beter onderhoud en uitbreiding van fietspaden; 

- Meer laadpunten voor elektrische fietsen en auto’s; 

- Promotie van de gemeente Renkum als aantrekkelijke gemeente. 
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Kunst en cultuur binnen handbereik 

Van oudsher hebben de dorpen in Renkum aantrekkingskracht gehad op kunstenaars. Vooral 

beeldend kunstenaars en architecten hebben mooie dingen 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. De 

Concertzaal in Oosterbeek heeft weer wat van zijn oude allure terug en wordt in de komende 

jaren verder gerenoveerd. Wij zien een groei van het aantal particuliere ondernemers in de 

culturele sector in onze gemeente en ervaren dat als zeer positief. Feesten en vieringen als 

Sinterklaas, Kerst en carnaval horen bij onze cultuur. Particulieren, verenigingen en organisaties 

die zich inzetten om dit soort cultuurdragers vorm te geven voor onze inwoners moeten hierbij 

alle ruimte krijgen om dit te blijven doen. De bibliotheken krijgen in het huidige tijdsgewricht een 

andere rol. Zij zullen voor veel mensen een laagdrempelige toegang bieden tot informatie, leren 

en ontmoeten.  

 

GemeenteBelangen wil: 

 

- De bibliotheek in Renkum in het centrum behouden; 

- Aandacht voor het behoud van atelierruimtes;  

- Ruimte voor (amateur)muzikanten om te oefenen en op te treden; 

- Een goed toegeruste  culturele zaal in Renkum voor muziek, toneel, dans en carnaval; 

- Stimuleren en faciliteren van openbare culturele activiteiten (Tria Fata festival, poëzie festival, 

Schapendrijfwedstrijden, Renkum Leeft); 

- Behoud van voldoende ruime openbare plekken in de dorpen om de organisatie van een 

taptoe, kermis of circus mogelijk te laten blijven. 

 

 

Aandacht voor ontwikkeling van kinderen en jongeren  

Voor jongeren is het belangrijk dat er naar hen geluisterd wordt en dat zij mee kunnen praten. 

Niet voor niets heeft GemeenteBelangen het initiatief genomen tot de oprichting van de Jongeren 

Advies Raad (JAR), met als doel jongeren in deze gemeente een serieus platform te bieden. 

Naast de Renkum kaart en het Sportfonds moet de gemeente ook deelnemen aan het Jeugd 

Cultuurfonds, zodat ook minder draagkrachtige gezinnen met kinderen iets extra’s geboden kan 

worden als zij zich cultureel willen ontwikkelen; 

 

GemeenteBelangen wil: 

 

- Een Jongeren Advies Raad; 

- Naast de Renkum kaart en het Sportfonds ook deelname van de gemeente aan het Jeugd 

Cultuurfonds; 

- Goede (natuur)speelplaatsen inrichten;  

- Meer activiteiten zoals sport en spel - ook tijdens schoolvakanties - voor kinderen van 

verschillende leeftijden die niet op vakantie (kunnen) gaan; 

- Voorlichting en ondersteuning aan jongeren ter voorkoming van schulden; 

- Woonruimte voor starters en studenten. 
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Samenwerken met behoud eigen identiteit Renkum 

De gemeente werkt in toenemende mate samen met andere gemeenten. Dit is logisch en 

noodzakelijk. GemeenteBelangen wil dit doen met behoud van eigen identiteit en bevoegdheden. 

 

De gemeente Renkum ligt tussen de gemeenten Arnhem en Wageningen. Waar mogelijk kunnen 

wij aansluiten bij de hoogtechnologische ontwikkeling en bedrijvigheid van deze omringende 

gemeenten. GemeenteBelangen ziet voordelen in samenwerking met onder andere de Food 

Valley-regio, de Wageningen Universiteit en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen in Arnhem, 

bijvoorbeeld op het gebied van kennis en economisch voordeel. 

 

GemeenteBelangen gaat ervan uit dat het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid neemt en 

het beste doet voor haar inwoners. Dit doet zij door zelf de regie te nemen en te anticiperen op 

de toekomst. In het huidige regeerakkoord staat dat er wordt gestreefd naar een Nederland 

waarin de komende jaren alleen nog gemeenten van meer dan 100.000 inwoners bestaan. Dat 

betekent voor de gemeente Renkum dat wij het risico lopen om een gedwongen fusie aan te 

gaan met Arnhem, Wageningen of anderen gemeenten.  

 

GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat de gemeente Renkum haar eigen identiteit behoudt. 

Bij een gedwongen fusie gaat onze voorkeur uit naar Wageningen. 

 

 

GemeenteBelangen wil: 

 

- Behoud van de eigen identiteit van de gemeente Renkum; 

- Samenwerking met andere gemeenten op basis van gelijkwaardigheid en gelijk stemrecht; 

- Liever een zelf geregisseerd samengaan met Wageningen, dan een door Den Haag 

opgelegde versnippering en/of gedwongen samenvoeging met andere gemeenten; 

- De Stadsregio opheffen als onnodige bureaucratische tussenlaag; 

- Gebruik maken van de mogelijkheden en (financiële) kansen van de Euregio Rijn-Waal; 

- In samenwerkingsverbanden en fusietrajecten de belangen van de inwoners van de 

Renkumse dorpen blijven behartigen.  
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Verbeteren verkeersvoorzieningen en bereikbaarheid  

De reisduur per openbaar vervoer van Renkum en Heelsum naar de stations van Arnhem en 

Ede, maar ook naar de ziekenhuizen, is te lang. GemeenteBelangen zal zich inzetten voor een 

snellere openbaar vervoerverbinding tussen deze dorpen en de stations en ziekenhuizen in Ede 

en Arnhem. Betere parkeergelegenheden bij de Renkumse stations, OV-fietsen bij alle stations in 

de gemeente en goede aansluiting op overig OV.   

 

Ten behoeve van woon-werkverkeer en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven moet 

er permanent worden ingezet op en meegewerkt aan de komst van Hoogwaardig Openbaar 

Vervoer. Ook vervoer over water in de vorm van pontjes of pendelboten draagt bij aan het positief 

stimuleren van de kwaliteit van onze gemeente.  

 

GemeenteBelangen pleit verder voor voldoende parkeergelegenheid in woonwijken, bij scholen 

en winkels, minder drempels, goede doorstroming en snelle aanleg van meer openbare 

oplaadpunten voor auto’s. 

 

GemeenteBelangen wil: 

 

- Goed openbaar vervoer van Renkum, Heelsum, Doorwerth en Heveadorp naar de stations en 

ziekenhuizen in Ede en Arnhem; 

- Goede parkeergelegenheden, ook voor langparkeerders bij stations en winkels; 

- OV- fietsen op de stations; 

- Ontwikkeling van vervoer over water faciliteren; 

- Versnelde aanleg van openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s; 

- Geen extra doorstroming beperkende maatregelen; 

- Behoud van de buurtbus. 
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Onderwijs: Daar word je beter van!  

Vroeg en voorschoolse educatie is nodig om kinderen geen achterstanden te laten oplopen. Dat 

geldt ook voor kinderen die in verborgen armoede leven en onderwijsachterstanden oplopen 

doordat zij niet mee kunnen doen of met een lege maag in de schoolbanken zitten. Dat verdient 

onze aandacht.  

 

GemeenteBelangen is van mening dat niemand te oud is om iets 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. 

 

Wij vragen aandacht voor goede onderwijshuisvesting. Met de komst van Passend onderwijs 

moeten we zorgen dat de gebouwen toegankelijk zijn.  Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er 

voldoende ruimtes zijn om kinderen te verzorgen en te begeleiden of om kinderen een rustige en 

veilige werkplek te geven. 

 

 

GemeenteBelangen wil: 

 

- Voldoende ruimtes in schoolgebouwen om kinderen te begeleiden en hen een rustige en 

veilige werkplek te bieden; 

- Een gezond binnenklimaat voor schoolgebouwen; 

- Vroeg en Voorschoolse Educatie voor alle kinderen bereikbaar om peuters en kleuters met 

een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool; 

- Ondersteuning van ouders bij het organiseren van Passend Onderwijs in de directe 

woonomgeving;  

- Aandacht voor laaggeletterdheid bij volwassenen en ‘digitale’ achterstanden bij ouderen; 

- Scholingsmogelijkheden voor langdurig werklozen en mensen in de bijstand dicht bij huis; 

- Strenge handhaving van de leerplichtwet, met een snelle doorstroom naar hulpverlening als 

schoolverzuim wordt veroorzaakt door problemen. 
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Aandacht voor zorg en gezondheid 

Openbare Geestelijke gezondheid, preventie tegen ziekte, voorlichting, zorg voor het monitoren 

van de gezondheid van zuigelingen en scholieren zijn taken die al jaren tot de 

verantwoordelijkheden van een gemeente behoren. In de komende jaren zullen - aan het 

bestaande pakket - zaken uit de AWBZ en de Zorgverzekeringswet worden toegevoegd. 

Daarnaast worden mensen ouder zonder dat dit betekent dat zij automatisch in aanmerking 

komen voor een woonvorm die daarbij past. Ingrijpend zal de verantwoordelijkheid voor de hulp 

aan mensen tot 18 jaar met psychiatrische problemen zijn. Dat geldt ook voor de zorg voor 

inwoners met lichte verstandelijke beperkingen of psychiatrische aandoeningen en/of ouderen die 

dementerend zijn. 

 

GemeenteBelangen wil: 

 

- Aandacht voor gezond ouder worden; 

- Een dementievriendelijke gemeente;  

- Stimuleren dat mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening actief 

kunnen deelnemen aan de samenleving; 

- Voorlichting over en stimuleren van levensloopbestendig bouwen en verbouwen. Het gaat 

hierbij om woningen die geschikt worden gemaakt om tot op hoge leeftijd in te wonen, ook 

voor gehandicapten en mensen met een chronische ziekte; 

- Positief stimuleren van een gezonde levensstijl; 

- Persoonsgebonden Budgetten om begeleiding, hulp en ondersteuning naar keuze in te 

kopen. 
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Eerlijk en transparant financieel beleid 

De gemeente Renkum zal in de komende raadsperiode te maken krijgen met extra 

bezuinigingsronden vanuit de landelijke overheid. Inmiddels heeft vrijwel iedere inwoner van 

Nederland ook zelf in zijn of haar portemonnee gevoeld dat wij in economisch zware tijden 

verkeren.  

 

Wij willen 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 daar waar 

geen inzicht is in de resultaten en effecten op de lange termijn. Professioneel inkopen vraagt dus 

kennis, inzicht en een andere manier van handelen.  

 

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 niet meer van deze tijd en te beschouwen als zeer risicovol. Wij 

zijn daar tegen. De rekening van projecten in het hier en nu mag ook hier niet neergelegd worden 

bij de generaties die na ons komen. 

 

In relatie tot de bestrijding van eenzaamheid is het heffen van hondenbelasting in deze tijd niet 

meer houdbaar. Het bezit van een hond zou juist zo laagdrempelig mogelijk moeten zijn omdat 

een hond er juist voor zorgt dat mensen buiten de deur komen. Dit draagt bij aan sociale 

samenhang en leefbaarheid; 

 

 

GemeenteBelangen wil: 

 

- Geen speculaties met grond; 

- Verhoging van de OZB als uiterste redmiddel, dus nee tenzij; 

- Afschaffen hondenbelasting; 

- Afbouwen van de grote verscheidenheid aan voorzieningen op de begroting; 

- Gezonde reserves om tegenslagen op te vangen; 

- Algemene reserve alleen inzetten voor zekere investeringen ten behoeve van inwoners en 

werkgelegenheid; 

- Actualiseren financiële verordeningen; 

- Geen afvalstoffenheffing naar gewicht van de afvalbakken (Diftar); 

- Verruimen van het aantal bezoeken per jaar aan afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’; 

- Investeren in actief binnenhalen van subsidies voor eigen activiteiten of activiteiten van onze 

inwoners en ondernemers; 

- Een eerlijk en transparant subsidiebeleid waarbij rekening wordt gehouden met; 

burgerinitiatieven en activiteiten van inwoners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen Renkum 2014-2018 

Een stem op GemeenteBelangen is een stem op uzelf en op uw toekomst 

Een betere leefomgeving begint bij een goede 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 onze 

vernieuwde internetsite www.gbrenkum .nl. Wij zijn ook te volgen via Twitter @gbrenkum en via 

Facebook.com/gbrenkum. 

 

Een stem op GemeenteBelangen is een stem op uzelf en op uw toekomst! 

 

 

 


