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D66 kiest nieuwe generatie 
 
Hoera, D66 heeft een nieuwe jonge lijsttrekker. Jan-Willem Langenbach. 19 jaar en toch al ervaren 
als oud-voorzitter van de Jongerenraad, maatschappelijk betrokken en optimistisch. De jongste 
lijsttrekker van Nederland. Met hem is de verjonging en vernieuwing van de afdeling ingezet.  
De verbinding tussen jong en oud werkt, ook in Rhenen. Landelijk deed Jan Terlouw dit al samen met 
de Jonge Democraten en het klimaatmanifest.  
D66 is een progressieve partij geworden voor jong en oud. Sociaal en liberaal. Zonder specifieke 
maatschappelijke achterban en dus geen risico op belangenbehartiging. We gaan puur voor het 
publieke belang en zijn altijd op zoek naar vernieuwing en individuele vrijheid.  
 
Wat hebben we bereikt?  
D66 werd de privacy waakhond genoemd. Er zijn nu twee ambtenaren voor veiligheid en 
privacybescherming. Hard nodig in het digitale tijdperk. Ook voortdurende aandacht voor 
transparant openbaar bestuur, vernieuwing en burgerparticipatie. Niet in de zin van nóg meer 
vrijwilligerswerk, maar meer inspraak. Meedenkende inwoners, betrokken bij hun leefomgeving. Dat 
kan in het najaar ook online, via een inwonerspanel en vernieuwde website.  
Ik heb me ingezet voor een nieuwe vergaderstructuur. Geen parallelle Ronde Tafelgesprekken meer 
van 50 minuten met slechts 2 minuten inspraak voor inwoners en tijd voor 1 of 2 niet-politieke 
vragen door raadsleden. Waarschijnlijk start de volgende raadsperiode met een nieuwe manier van  
vergaderen met meer tijd en samenspraak met inwoners.  
Aandacht voor klimaat en toekomstgericht beleid. Meer laadpalen voor elektrische auto’s in het 
centrum. 
 
Wensen 
Heb ik geen wensen meer? Ja, een nieuwe opzet voor de begroting. Ons motto: “Iedere inwoner 
moet de begroting kunnen lezen”. Nu heeft Rhenen een eigenzinnige indeling met onduidelijke 
programma’s als Fysiek en Facilitair. Liever programma’s met standaard gemeentelijke taakvelden, 
waardoor vergelijking met andere gemeenten mogelijk is. Dat is ook het advies van een 
overheidscommissie voor vernieuwing  gemeentelijke begrotingen. En meer productinformatie. Deze 
wens is voor mijn jonge opvolger(s) om te realiseren. We gaan in 2018 voor verdubbeling van zetels 
met een nieuw jeugdig elan en meer jonge leden. Contact w.hoorn@rhenen.nl of info@d66rhenen.nl 
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