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Samen bereik je meer, daarvan zijn wij overtuigd.
Onze gemeente moet daarom nog slimmer
samenwerken met inwoners, organisaties,
omliggende gemeenten en de Provincie. Dat is
een must om als zelfstandige gemeente financieel
overeind te blijven. Alleen zo behouden we onze
eigen identiteit en bevoegdheden en blijft Renkum
dus Renkum!
De 31.000 inwoners van onze dorpen zijn

gemeente verandert van pure beleidsbepaler

elk op hun eigen manier betrokken, bij

naar partner van inwoners.

voorbeeld door vrijwilligerswerk of via een
vereniging. Ze hebben vanuit hun ervaring

In dit magazine presenteren we de mensen

vaak waardevolle ideeën. Al die betrokken

van GB die een bijdrage willen leveren aan

heid, kennis en kunde moet een plek krijgen

een gezond en duurzaam Renkum. Voor de

bij gemeentelijke besluitvorming. Samen

zes dorpen, elk met een eigen samenhang en

naar oplossingen zoeken is de enige manier

identiteit, zet GB zich in onder het motto:

om alle uitdagingen in de toekomst aan te

waar je woont moet het goed zijn. Dat doen

kunnen. GemeenteBelangen (GB) wil dat de

we sámen met inwoners.

Colofon
‘SAMEN STERK’ is een uitgave van
GemeenteBelangen Renkum.
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd
en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming
van de eigenaar.

Redactie: Team GB.
Fotografie: John Voermans, Gert Budding,
John Bartels, Sandre Wurster.
Vormgeving: Bas Postma, Harm Giezen,
Paul Janssen.
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GB staat niet roepend aan de kant, maar neemt
verantwoordelijkheid. Wij luisteren naar inwoners,
smijten niet met gemeenschapsgeld en durven
problemen en fouten te benoemen in het debat
met de andere fracties. Dat is feitelijk ook onze
controlerende taak. GB maakt keuzes in het belang
van inwoners, kijkt altijd met een lokale bril en níet
of het past in het straatje van een Haagse partij.
Afgelopen december maakten de

John: “Het nemen van verantwoordelijkheid,

lokale partijen GemeenteBelangen en

het luisteren naar inwoners en keuzes maken

PRD bekend de krachten te bundelen

door een lokale bril zijn onze gezamenlijke

en als één lokale partij samen verder

kernwaarden. We willen graag de grootste

te gaan.

partij worden en zullen dat ook uitstralen.

GB fractievoorzitter Daniëlle van Bentem is

Samen zijn we sterker. Volgens de landelijke

enthousiast over het samengaan: “We gaan

trend groeien lokale partijen. Ik verwacht

met één lijst en één geluid naar buiten. Daar

dat één lokale partij in onze gemeente door

mee vervullen we de wens van veel inwo

inwoners wordt gewaardeerd.”

ners. Hiermee gaan we tegen de landelijke
trend van versplintering in. Ik ben trots om

Daniëlle is tevreden over het proces van

samen met John Bartels lijsttrekker te zijn

samengaan: “Dit is uiteraard zorgvuldig

bij deze verkiezingen. Wij zijn erg ambitieus

verlopen, maar kwam eigenlijk heel snel tot

om samen het lokale geluid te laten horen.

stand. De neuzen stonden meteen dezelfde

En laten we eerlijk zijn: er is steeds meer

richting op en we zeiden tegen elkaar: als

behoefte aan plaatselijke herkenning en

iedereen dit graag wil, dan maken we het

erkenning. Met dit samengaan kunnen we de

niet ingewikkelder dan het is. Het gaat niet

lokale lijnen uitzetten, niet gehinderd door

om ons, maar om onze taak als volksver

landelijke ideologieën of partijlijnen waar

tegenwoordiger zo goed mogelijk uit te

andere partijen wel mee te maken hebben.

voeren. Zodat we onze inwoners ook écht

We barsten van de energie en we hebben er

vertegenwoordigen.”

echt zin in. Dit is de beste manier om onze
inwoners ijzersterk te vertegenwoordigen.”
Dat beaamt John (oud PRD-fractievoorzit

“Hoe gaan we het slimmer doen? Door te zorgen dat inspraak van inwoners vóór

ter): “Bij besluitvorming hoort het altijd te

de besluitvorming wordt meegenomen. De goede ideeën zijn er al en liggen vaak

gaan over de vraag of er een bijdrage wordt

voor het oprapen. Je moet ze alleen zien en horen. En dat kan alleen als je weet

geleverd aan de verbetering van de leefkwa

wat er speelt in de dorpen.”

liteit van de inwoner. Politiek bedrijven zie
ik duidelijk als een middel, het is geen doel
op zich. De gemeente hoort zich dienstbaar
op te stellen: ze is er voor de inwoners en
niet andersom. Raadsleden dienen over hun
schaduw heen te kijken en voorstellen te
beoordelen op de inhoud. Het maakt niet
uit van wie een goed idee komt. Wij willen
graag met inwoners denken in kansen.”
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Daniëlle van Bentem (Doorwerth)
“Ik ben altijd maatschappelijk actief geweest

betrekken en blijf goed communiceren.

in de overtuiging mijn steentje bij te dragen

Níet alleen tijdens de verkiezingen! Ook

aan mijn directe woonomgeving. Dat doe

daarna blijven wij zichtbaar en vertolken

ik nu via de politiek. Samen met het Team

wij jullie stem.”

GB probeer ik realistisch - met een zakelijke
inslag - maar zeker door de lokale bril naar

Daniëlle #1: Moeder van drie zoons, woont

alle beleidsterreinen te kijken. Ik geloof in de

samen met Stefan en twee bonusdochters.

kracht van samenwerken tussen overheid

Sinds 2010 politiek actief bij GemeenteBelan-

en inwoners. Belangrijk is om inwoners te

gen, de laatste jaren als fractievoorzitter.

TEAM GB
John Bartels (Renkum)
“Ik houd van integraal werken: verschillende

op de kaart zetten. Ik ben iemand die pro

zaken tegelijk oppakken in de verwachting

beert te denken in kansen en oplossingen.”

dat als de tijd rijp is, de puzzelstukjes in elkaar
vallen. We moeten meer inwoners bij de

John #2: In Renkum geboren en opgegroeid.

politiek betrekken, zij beschikken over veel

Heeft met Sylvia drie jongens. Richtte in zijn

kennis en daar kan de gemeente gebruik van

jonge jaren diverse jeugdtoneelgroepen op. Was

maken. Vrijwilligerswerk, het verenigingsleven

onder andere leraar op een Renkumse basis-

en goede voorzieningen zijn belangrijk. Op

school. Vanaf 1982 op allerlei manieren politiek

het gebied van de lokale economie, cultuur

en maatschappelijk actief.

en recreatie kunnen we onze gemeente meer

Oswald Velthuizen (Renkum)
“In de vier jaar dat ik raadslid ben, heb ik

kum. Ik neem mijn taak als volksvertegen

de handschoen opgepakt om wat voor

woordiger heel serieus en ben daarom 24/7

mijn omgeving te doen. In woord en daad!

benaderbaar voor inwoners. Ik wil de stem

Samen met de inwoners zet ik mij in om

van en voor iedereen zijn, samen moeten we

Kinderboerderij Heidestein in Heelsum te

het doen.”

behouden, maar ook heb ik een bijdrage
geleverd aan het behoud van een buurthuis

Oswald #3: Woont met zijn vrouw en

in Doorwerth en het veilig maken van het

kinderen in Renkum; is daar geboren en

kruispunt op de Hogenkampseweg in Ren

getogen. Renkum is al 45 jaar zijn thuis.
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Paul Janssen (Oosterbeek)
“Contact met inwoners, organisaties en

en daarbij verantwoordelijkheid nemen én

verenigingen is belangrijk. Alleen dan kan

geven. Dat geluid wil ik laten horen.”

je ervaringen en kennis van inwoners ook
echt terug laten komen in beleid. Ik ga mij

Paul #4: Gehuwd, vader van drie studerende

hard maken voor een gemeente die dicht bij

dochters. Werkt bij een onderwijskundig advies-

inwoners staat en balans aanbrengt tussen

bureau. Vanaf 2014 voor GB actief in de lokale

verschillende belangen. Ik wil open en hel

politiek. Daarnaast altijd actief geweest in het

dere keuzes maken in onze gemeenteraad

Oosterbeekse verenigingsleven.

Theo Modderkolk (Heelsum)
“Dorpsgericht werken, weten wat er in de

en GB zijn nu één sterke partij, met onze

gemeente leeft en de wensen laten ho

grotere invloed zorgen we dat er goed naar

ren, dat is belangrijk. Het is essentieel om

inwoners wordt geluisterd.”

voorzieningen in zorg en welzijn in stand te
houden, te bouwen voor eigen inwoners

Theo #5: Opgegroeid in Renkum, woont in

en zorgen voor een goed onderhoud aan

Heelsum. Doet vrijwilligerswerk in de Renkum-

wegen en groen. Maar ook een bloeiend

se natuur. Sport bij een plaatselijke fitnessclub.

winkel- en bedrijfsklimaat is nodig om onze

Sinds 2013 politiek actief via PRD.

leefbaarheid op peil te houden. De PRD

Mireille Jansen (Oosterbeek)
“Wat drijft je om als raadslid aan de slag

speelt in alle zes de dorpen. Dat gaan we

te gaan? Die vraag kreeg ik uit mijn vrien

vertalen richting de gemeente. Maar ook

denkring. Heel eerlijk? Het is mijn ‘drive’

andersom: keuzes zullen we helder uitleggen

om deze gemeente nog ‘mooier’ te maken

richting de inwoners.”

en daar mijn steentje aan bij te dragen.
Idealistisch gedachtengoed met tegelijkertijd

Mireille #6: Geboren op de Hemelse Berg in

ook een dosis realisme. Ik geloof dat we

Oosterbeek en al ruim 50 jaar woonachtig in

veel kunnen bereiken als we krachten nog

deze gemeente. Werkt bij Politie Nederland.

meer bundelen, vooruit zien en creatief zijn.

Moeder van twee kinderen.

Toegankelijkheid is belangrijk, weten wat er
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40 JAAR
GemeenteBelangen is in het jaar 1982 opgericht.
Daarmee is GB de oudste - en nu enige - lokale
partij in onze gemeente. John Bartels speelde
een belangrijke rol bij de oprichting. Met het
samengaan van PRD met GB is John weer terug op
zijn oude nest. Hij blikt terug op het ontstaan van
‘Gemeentebelangen, politieke partij van realisten’

Eind jaren ‘70 werd vanuit de gemeente Renkum
een stuurgroep gevormd met raadsleden en
vertegenwoordigers uit allerlei organisaties. Namens
de culturele verenigingen uit Renkum-Heelsum zat ik
daarin om te komen tot een centrale accommodatie: een
sporthal, een toneelzaal, een zwembad en een bibliotheek.
Totaal onverwacht besloot het college en gemeenteraad
het hele project op het laatst af te blazen.
Teleurgesteld besloot ik in 1981 een uitvoerige brief te schrijven
aan het gemeentebestuur en aan andere organisaties. Dit leidde tot
talloze publicaties. Ik richtte ook de actiegroep “De Rijnkom Moet”
op. Meer dan 23 organisaties betuigden steun, de gemeenteraad
haalde bakzeil en de bouw van de accommodatie kwam er. Zónder
zwembad en bibliotheek, maar mét een tennishal.
Ik besloot zelf de politiek in te gaan, maar vond geen partij waar
ik me bij thuis voelde. Ik was 28 jaar en plaatste een oproep in de
kranten. In februari 1982 kwamen belangstellenden voor het eerst
bijeen en in maart werd de oprichting van Gemeentebelangen, poli
tieke partij van realisten, een feit. We startten met 12 leden en het
verkiezingsprogramma had slechts 14 punten. Helaas moesten we
Eddy Boekhorst, een bekende Oosterbeker die op nummer 2 van
de lijst stond, daarvan verwijderen. Hij was gymnastiekleraar in het
openbaar onderwijs. In die tijd hadden die leerkrachten de status van
ambtenaar en mochten zich niet verkiesbaar stellen. Hans Hageman,
voorzitter van gymnastiekvereniging K&V, werd gevraagd de tweede
plaats op de lijst in te nemen.
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de overwinning was grandioos. We haalden
1344 stemmen (7,3%). Het opkomstper
centage was 75,5%! Dat leverde 2 zetels op.
Niemand had deze uitslag verwacht, ook
wij niet. De afstand tot de inwoners bleef
echter groot, ondanks het maandelijks door
de gemeente verspreide huis- aan- huis blad
“Aan de grote klok”. Leuk in die tijd waren
de contacten met de Turkse gemeenschap
in Renkum en de rol die we speelden voor
een tijdelijke voorziening voor hen aan de
Maatweg.
Het opstarten van de partij kostte veel
energie, maar het was het waard. Er zijn
vele hoogtepunten, maar ook dieptepunten
geweest. Veel mensen die in 1982 in de raad
zaten, leven niet meer. Het is fijn om nu
weer één lokale partij te hebben en terug
te zijn bij de partij waar het voor mij begon.
Met andere mensen, maar met dezelfde
passie.
Lees het volledige verhaal van John Bartels
op www.gbrenkum.nl.

KANDIDATENLIJST 2022

Op 2 juni 1982 waren de verkiezingen en
1. Daniëlle van Bentem 		
2. John Bartels 			
3. Oswald Velthuizen 		
4. Paul Janssen 			
5. Theo Modderkolk 		
6. Mireille Jansen 			
7. Yvonne Litjens 		
8. Frank Huizinga 		
9. Hans de Kruijf 			
10. 	Jan-Willem van der Straaten
11. Jan Koelewijn 			
12. Annemiek Nijeboer 		
13. Arthur van Hees 		
14. Chretien Mali 			
15. Maaike Lourens 		
16. Stefan van Geffen 		
17. Karin Geertsen 		
18. Marijn Gerritsen 		
19. Pascalle van Geffen 		
20. Vivienne van der Veen 		
21. Marcel Bruins 			
22. Martijn van Glabbeek 		
23. Louis Hutten 			
24. Bouke Verhaagen 		
25. Marie-Antoinette van der Kracht
26. Sandre Wurster 		

(Doorwerth)
(Renkum)
(Renkum)
(Oosterbeek)
(Heelsum)
(Oosterbeek)
(Doorwerth)
(Oosterbeek)
(Heelsum)
(Oosterbeek)
(Doorwerth)
(Wolfheze)
(Heveadorp)
(Oosterbeek)
(Renkum)
(Doorwerth)
(Oosterbeek)
(Doorwerth)
(Oosterbeek)
(Renkum)
(Doorwerth)
(Doorwerth)
(Renkum)
(Oosterbeek)
(Oosterbeek)
(Renkum)

De overwinning wordt gevierd op 2 juni 1982.

Eerste presentatie door John Bartels op

Herkent u mensen op de foto? We horen het graag!

10 mei 1982
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Yvonne Litjens (Doorwerth)
“Ik zal mij inzetten voor een gemeente waarbij

hoor ik nieuwe ideeën, want een plan met veel

zorg en toegankelijkheid voorop staat en extra

draagkracht, is een plan met veel daadkracht.”

aandacht is voor verlichting van eenzaamheid.
Jongeren die in onze zorg en instellingen werken

Yvonne #7: Woont inmiddels alweer enige

zouden prioriteit moeten krijgen bij het toewij

jaren in Doorwerth en wordt nog elke dag blij van

zen van een woning in onze gemeente. Financië

dat prachtige dorp. Vindt het voor onze toekomst

le alertheid, goed functionerend Sociaal Domein

belangrijk om de woonkwaliteit en natuur van onze

én dat gemeente Renkum zelfstandig blijft zullen

schitterende omgeving te bewaren.

mijn grootste aandachtsgebieden zijn. Graag

Frank Huizinga (Oosterbeek)
“Een goed woningbouwbeleid is belangrijk.

in de gemeenteraad die ons allemaal raken,

Maar in mijn eerste raadsperiode voor GB

maar waar u vaak geen weet van heeft. Een

heb ik mij naast veiligheid en verkeersvei

gemiste kans, daarom pleit ik voor meer

ligheid ook stevig ingezet voor sport en het

openheid en transparantie.”

verenigingsleven in onze gemeente. Sport en
bewegen is namelijk geen kostenpost, maar

Frank #8: Woont met vrouw en hun kinderen

een investering in een sterke maatschappij.

in Oosterbeek. Werkt in het dagelijkse leven

Verenigingen en hun vrijwilligers vervullen

voor Brandweer Nederland en straks bij het

een cruciale rol in onze dorpen, het vergoot

Veiligheidsberaad.

de saamhorigheid. Er zijn belangrijke thema’s

Hans de Kruijf (Heelsum)
“Mijn uitgangspunt is een financieel gezonde

tencomplexen. Want alleen samen maken wij

zelfstandige gemeente Renkum met een kundig

deze gemeente nog gezelliger, leuker, socialer

bestuur en een duidelijke visie. Mijn speer

en mooier om in te wonen. Mijn overtuiging is

punten zijn: stimulering van lokaal onderne

dat lokaal beleid maatwerk is en daarom niet

merschap, het meer en sneller creëren van

vanuit Den Haag kan worden geïnitieerd.”

betaalbare huur- en koopwoningen binnen
onze gemeente, meer ondersteuning voor

Hans #9: Getrouwd en vader van drie kinderen.

maatschappelijke initiatieven en sport en

Bestuurder bij lokale verenigingen en stichtingen. Is

behoud van de natuur door het faciliteren van

jarenlang ondernemer (geweest) in de accountan-

zonnepanelen op bedrijfsdaken en appartemen

cy en fiscaliteit.
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Jan Willem van der Straaten (Oosterbeek)
“Ik vind het belangrijk om te wonen in een

stelt en bovendien onafhankelijk staat ten

sociale, groene en veilige omgeving waar

opzichte van landelijke programma’s.”

ruimte is voor bedrijvigheid, cultuur en sport.
Werken aan een uitstekende mix van wonen,

Jan Willem #10: Getrouwd met Sandra

winkelen, horeca en recreatie zijn voor mij

en trotse vader van drie kinderen. Woont in

belangrijke aandachtspunten. Ik ben ervan

Oosterbeek, is daar ook opgegroeid. Werkt als

overtuigd dat we ons daar vooral lokaal hard

regiomanager bij Koninklijke Horeca Nederland.

voor moeten maken. De klik met GB komt

Houdt van fietsen, wandelen en tuinieren.

voort uit een fractie die inwoners centraal

TEAM GB
Jan Koelewijn (Doorwerth)
“Om de juiste besluiten te nemen is het

de contacten met de mensen. En dat is ook

belangrijk dat er goed naar alle inwoners

de manier waarop ik politiek wil bedrijven.”

wordt geluisterd. Ik vind een betrouwbare
en transparante gemeente belangrijk en ga

Jan #11: Geboren en getogen in Doorwerth.

altijd uit van de gedachte dat ieder mens

Als edelsmid veel mooie dingen mogen

waardevol is en dat iedereen er mag zijn.

maken, ook voor onze eigen gemeente zoals

We zullen het samen moeten waarmaken.

de Airborne ambtsketen en de keten voor de

Ik geniet van mijn werk, en vooral ook van

Kinderburgemeester.

Annemiek Nijeboer (Wolfheze)
“Er is samen veel te doen als het gaat om

gemeente via de enige echte lokale partij

ondernemerschap, natuur, toerisme, duur

waar inwoners een stem hebben.

zaamheid, verenigingsleven, zorginstellingen,
statushouders, ondertunneling en herinrich

Annemiek #12: Woont sinds 1998 met

ting van het dorpsplein; Wolfheze bruist. Ik

haar gezin in Wolfheze. De oude supermarkt

wil mij daarvoor praktisch inzetten en als

in Wolfheze is tien jaar geleden haar thuis

fractievolger vanuit Wolfheze de verbinding

geworden. De grootscheepse verbouwing kwam

blijven maken met de politiek in onze

vanuit de visie om ontmoeting, verbinding en
geloof te initiëren.
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GB vindt: waar je woont, moet het goed zijn. Om dat te
bereiken bundelen we de krachten, want samen zijn we sterk.
We volgen daarbij onze visie op deze zeven speerpunten
Wonen in leefbare
dorpen

2

Het moet voor iedereen prettig en
veilig verblijven zijn in de gemeente

Sociale gemeente

1

Leefomgeving,
natuur en klimaat

Renkum. Het prachtige groene
karakter van onze dorpen is een
kernkwaliteit die we koesteren.

Mensen zijn het meest betrokken

We willen samen met inwoners

Inwoners worden op tijd geïnfor

bij de dingen die ze zelf bedacht

verantwoordelijkheid nemen om de

meerd over ontwikkelingen die

hebben. Daarom willen we een

natuur en cultuurlandschap te be

hun omgeving raken. Wij willen dat

grotere invloed van inwoners op

schermen en te verbeteren voor de

inwoners een actieve, inhoudelijke,

het gemeentebestuur. Het initiatief

toekomst. Initiatieven op dit gebied

rol krijgen bij de uitwerking van de

van de inwoner zou nog veel meer

willen we ondersteunen en stimu

omgevingsvisie en -plannen.

gestimuleerd kunnen worden. En

leren en voor iedereen toegankelijk
maken, waarbij inwoners een vrije

wat de gemeente doet, moet voor
elke inwoner begrijpelijk zijn.

Bedrijvigheid,
economie
Cultuur, sport,
recreatie en toerisme
Inwoners leren elkaar kennen via
kunst, cultuur en sport; en vinden
daar levensplezier in. Dit alles is
een bindmiddel voor inwoners én
bezoekers van onze gemeente. Het
bevorderen van toerisme, ook op
het gebied van onze Airborne-ge
schiedenis, geeft een impuls aan de

4

5

keuze hebben om mee te doen

Wij willen een versterking van
samenwerking tussen gemeente,

Veiligheid

winkeliers en ondernemers voor

We willen nadrukkelijke aandacht

een gezonde bedrijvigheid in onze

voor het bevorderen van onze

dorpen. Samenwerken is meer dan

veilige leefomgeving en we stimu

ooit relevant: betrek winkeliers en

leren inwonersinitiatieven om de

ondernemers om de bedrijvigheid

buurt veiliger te maken. Samen met

aan te jagen. Creëer economische

inwoners, politie en maatschap

kansen met minder gemeentelijke

pelijke organisaties zetten we in

regels. Laat ondernemers onderne

op preventie en terugdringen van

men en geef winkeliers meer ruimte.

lokale economie en is van directe

overlast en (sociale) onveiligheid.

7

invloed op het voorzieningenniveau
van de dorpen.

3

Bestuur en financiën
Wij staan voor een zelfstandige
gemeente. We willen meer ruimte
geven aan inwonersinitiatieven.
Verbeterde inspraak en open, tijdige
communicatie zijn vereisten om
vertrouwen te ontwikkelen. We
staan voor een solide begroting en
transparante inzet van middelen.
Geld is geen doel, maar een middel
om verstandig in te zetten ten gunste
van onze inwoners.

Inwoners moeten kunnen rekenen
op handhaving.

6
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GB staat voor realistisch, actief en betrokken. En dicht bij huis.
Dit is op hoofdlijnen ons programma, dit is de richting die invul
ling geeft aan ons motto: ‘Waar je woont, moet het goed zijn’

Renkum blijft een zelfstandige ge-

Wij willen de leefbaarheid van onze dorpen

Om onze dorpen een duurzame en

meente, zo houd je de lijntjes met je

versterken met woningbouw die past bij

leefbare toekomst te bieden, willen

inwoners kort en komt de identiteit van

onze groene kernwaarden. Als enige

we dat overheid, inwoners, organisaties,

de zes dorpen goed tot zijn recht. We zijn

Renkumse partij focussen wij de komende

ondernemers en winkeliers nog beter gaan

voor samenwerking met andere gemeenten

jaren op bouwen bínnen de bebouwde kom.

samenwerken. We vinden dat dit alleen kan

als dat een besparing van uitgaven of een

Senioren- en starterswoningen geven we

wanneer Renkum een zelfstandig bestuurlijke

kwaliteitsslag oplevert. Alleen zo kunnen

extra aandacht om de doorstroming op de

gemeente blijft. Een krachtige gemeente met

we een zelfstandige gemeente blijven. Leidt

woningmarkt te bevorderen. En we zoeken

een transparant, gezond financieel beleid.

zo’n samenwerking echter tot verlies aan

naar oplossingen om ook eigen inwoners een

zeggenschap, dan zeggen wij: nee, Renkum

kans te geven een starterswoning te vinden.   

GB wil een dienstbare overheid. Niet boven,
maar samen met de inwoner! Die houding

blijft Renkum!
Elke dorpskern heeft haar eigen bijzondere

spreekt ons zeer aan en zo handelen wij ook.

GB wil werken aan een begrijpelijke,

karakteristieken. Deze blijven wij optimaal

Heldere verwachtingen voor inwoners, con

klantvriendelijke overheid, die zaken

stimuleren. Een sterke dorpsidentiteit

sequente handhaving van afspraken en strikt

niet onnodig ingewikkeld maakt, maar - waar

heeft aantrekkingskracht op toeristen,

optreden bij overlast en overtredingen, hoort

mogelijk - zelfs eenvoudiger. Laat zien wat je

recreanten, (horeca)ondernemers en winke

daar zeker bij. Want een veilige gemeente

doet.

liers. Cultuur, historie, en Airborne vinden wij

is een prettige gemeente.

belangrijk.
Wij geloven in de kracht van

Welzijn bevorderen levert meer op
dan zorg leveren of handhavend optreden.

We hechten aan ondernemerschap. Inwo

samenwerking tussen mensen,

Preventie en voortijdig problemen opsporen

ners en bedrijven met mooie ideeën moeten

organisaties en gemeente. Daarbij

hoort bij een zorgzame basis. Dit kan

ruimte en middelen krijgen hier mee aan de

staan onderwerpen als inspraak, goede

alleen door in de samenleving aanwezig te zijn,

slag te gaan. Dat geldt ook voor verenigin-

voorzieningen en een zelfstandige

goed te luisteren en naar ontmoetingsplekken

gen en het vrijwilligerswerk. Sport is belang

gemeente centraal. Dat is waar wij voor

te gaan. Met het versterken van welzijnswerk

rijk voor een vitale samenleving en onderlinge

staan in de komende raadsperiode, dat

zetten we in op het voorkomen dat mensen

band. Daar horen goede accommodaties bij.

is wat wij voor u gaan doen.

in de zorg belanden, eenzaam worden of niet

Iedereen moet op een eenvoudige wijze met

meer kunnen meedoen.

zijn of haar idee of activiteit aan de slag kun

Ons volledige programma is te vinden op de

nen. We staan voor eigen initiatief, saamhorig

website www.gbrenkum.nl.

heid en betrokkenheid.
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Waar je woont, moet het goed zijn.

de positie waarin inwoners verkeren. Daar

Zes prachtige dorpen. Ruim 31.000 inwo

om hechten we er waarde aan dat zoveel

ners. Talloze verenigingen. Eén gemeente.

mogelijk inwoners, die dat op prijs stellen, bij

Onze dorpen beleven we allemaal op onze

ons gemeentelijk beleid betrokken worden.

Stem

LIJST 2
14-16 maart

eigen manier. Om optimaal van onze dorpen
te kunnen genieten zetten wij ons in voor

Leefbare dorpen. Goede voorzieningen

de belangrijkste thema’s die u raken. Dicht

zijn van belang voor onze dorpen. Voldoen

bij huis. Want we willen een gemeente zijn

de woonruimte, ook voor onze starters

waar we het goed voor elkaar hebben.

en senioren. Goede voorzieningen voor

Ook de komende jaren betrekken we onze

verenigingen, levendige dorpscentra waar

werken. Het gaat ons om oplossingen, die

inwoners hierbij, zodat we samen het beleid

winkeliers en ondernemers met soepele

goed uitpakken voor onze dorpen. Wij rich

maken. Want we zijn onafhankelijk, los van

regels uit de voeten kunnen. Veilige en goed

ten ons op kansen, we denken in oplossin

landelijke partijen en gaan dus voor lokaal

onderhouden wegen en voet- en fietspaden

gen en gaan respectvol met elkaar om. We

maatwerk.

voor onze inwoners én bezoekers.

hebben hart voor lokale belangen.

Samen sterk. Mensen zijn niet gelijk, wel

Renkum blijft zelfstandig. GB is gericht

Stem 14-16 maart op lijst 2,

gelijkwaardig. Mensen verschillen in gaven en

op het behoud van het eigen karakter van de

GemeenteBelangen Renkum.

talenten. Wij vinden het daarom belangrijk

gemeente. Wij zijn een partij die geworteld

dat mensen zich maatschappelijk kunnen

is in al onze dorpen. Samen met inwoners

Daniëlle van Bentem en John Bartels,

ontplooien. GB wil dat stimuleren, ongeacht

en organisaties willen we graag van onderaf

lijsttrekkers GB Renkum

#SamenSterk

Waar je woont, moet het goed zijn
www.gbrenkum.nl
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