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Voorwoord lijsttrekker

Er is de afgelopen jaren veel bereikt. Ondanks dat 
D66 bij de vorige verkiezingen nèt geen twee zetels 
wist te bemachtigen, hebben we toch veel voor elkaar 
gekregen. Op het gebied van privacy, participatie 
en onderwijs zijn grote stappen gezet. De digitale 
gegevens van inwoners zijn veel beter beschermd. Er 
komt in onze gemeente een Integraal Kind Centrum. 
Daarnaast heeft D66 zich hard gemaakt voor inspraak 
op allerlei verschillende projecten. Maar we willen en 
kunnen natuurlijk nog veel meer bereiken!

We gaan voor nog beter onderwijs. D66 is de 
onderwijspartij, ook op gemeentelijk niveau. Daarom blijven we investeren in ons onderwijs. 
Om culturele, lichamelijke en maatschappelijke ontwikkeling voor ieder kind mogelijk te 
maken. Ook als dit betekent dat er extra geld voor moet worden vrijgemaakt. Op school 
leggen we namelijk de basis voor de toekomst.

Inwoners moeten kunnen meedenken en meedoen. De gemeente is er voor al haar inwoners. 
Daarom is het belangrijk dat we goed luisteren en met die informatie concreet aan de slag 
gaan. Zijn er bouwplannen voor in de omgeving? Moet er een jongeren ontmoetingsplaats 
komen? Dan neemt de gemeente contact op met omwonenden. We willen een open discussie 
en volledige transparantie bij alle besluiten die binnen de gemeente genomen worden. Want 
alleen dan kunnen we onze taak goed vervullen en samen tot de beste besluiten komen.

Zorgen voor het klimaat en zuinig zijn op ons groen. Op het gebied van duurzaamheid zijn 
er veel kansen voor Rhenen. Met alle huidige innovaties kunnen we als gemeente snel grote 
sprongen maken. Investeren in zonnepanelen, maar ook het plaatsen van laadpalen kan veel 
winst opleveren. Daarnaast moeten we zuinig zijn op ons groen. We hebben in Rhenen veel 
prachtige stukken natuur en mensen komen zelfs daarvoor naar Rhenen. Daarom moeten 
we zorgen dat het groen, zowel binnen als buiten de kernen, zo veel mogelijk bewaard blijft.

Jan-Willem Langenbach
Lijsttrekker D66 Rhenen
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1. Onderwijs, sport en bewegen.
Goed onderwijs in de volle breedte is een levensader voor de inwoners van Rhenen. 
Goede voorzieningen, aanmoedigen van vernieuwingen, inspelen en ontwikkelen 
op het landelijke beleid. Sport als verbindende schakel tussen jong en oud wordt 
gepromoot, ondersteund en begeleid om gezondheid en integratie tussen bewoners 
van Rhenen te bevorderen, met "gelijke kansen, ongeacht achtergrond".

Aandacht voor talent, ontwikkeling naar levensgeluk.
|
• Passende huisvesting
• Multifunctioneel toepasbaar /exploiteerbaar als verbindende maatschappelijke locatie
• Voedingsbodem voor lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en culturele vorming
• Netwerklocatie voor sport en culturele integratie
• D66 is sterk voorstander van integrale kindcentra met breed aanbod van leren, 
begeleiding, zorg, observatie, opvang en begeleiding.
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2. Klimaat & Groen
Ook Rhenen kan zijn bijdrage leveren in de transitie van fossiele naar duurzame 
energie voor huishoudens en bedrijven. Wat kunnen bewoners en bedrijven hieraan 
doen en wat is D66 in Rhenen van plan om te helpen de CO2 uitstoot te verminderen?

Voor de toekomst van onze kinderen.
|
• Alle verlichting in huis en bedrijf naar een A++ energielabel
• Zonnepanelen op het dak waar dat kan
• Laadpunten voor elektrische auto’s in het centrum voor bezoekers en aan de 
openbare weg voor alle bewoners
• Isoleren levert altijd geld op
• Circulaire economie en duurzaam inkopen
• Mijn huis krijgt een jas en daarmee “0” op de gasmeter
• Aandacht voor omgevingsvervuiling (fijnstof, geluidsoverlast) bij nieuwe rijnbrug
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3. Privacy
De gemeente beheert veel persoonsgegevens van haar burgers voor het uitvoeren 
van haar taken. Inwoners vertrouwen de gemeente veel persoonlijke en zelfs 
medische informatie toe. Privacy bewaken is daarom erg belangrijk, al mag het 
niet ten koste gaan de kwaliteit.

Bescherming versus transparantie in alle redelijkheid.
|
• D66 wil dat de gemeente deze gegevens zorgvuldig verwerkt en veilig bewaart
• Wij vinden het belangrijk dat ambtenaren bewust omgaan met persoonsgegevens
• De gemeente slaat niet meer persoonsgegevens op dan strikt noodzakelijk
• Wij willen dat inwoners inzagerecht hebben in hun eigen dossiers bij de gemeente, 
maar ook bijvoorbeeld bij het Centrum voor Jeugd en Gezin
• inspraak ook via digitale participatie en burgerpanel
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4. Zorg
De toenemende vergrijzing en het terugtrekken van de overheid vraagt om proactief 
beleid van de gemeente vwb wonen zorg en welzijn. De mismatch tussen het aantal 
zorgvragers en aantal zorgverleners vormt een toenemende bedreiging voor de 
kwaliteit en uitvoerbaarheid van zorg. Dit vormt een gevaar voor de zelfstandigheid 
die van zorgvragers wordt gevraagd. D66 pleit voor het in lijn brengen van de 
omvang en diversiteit van de zorgvragen binnen de gemeente met de planning en 
maatregelen die daarvoor nodig zijn.

Zorgverlening levensfasebestendig maken. Centraal plannen, lokaal uitvoeren.
|
• Voor het effectueren van die maatregelen en het persoonlijk maken ervan staat D66 
voor het installeren van wijkteams
• Kwaliteit van geboden zorg vertaald in voldoende doelgroepspecifieke expertise in 
lokale teams gericht op maatwerk i.p.v. standaard
• Faciliteren van en ruimte bieden aan sociaal cultureel werk (welzijn)
• Zorgen voor hoge mate van juiste zorg, welzijn en veiligheid voor ouderen
• Jongeren de veiligheid en ruimte geven om te socializen
• Jongeren betrekken bij sociaal culturele activiteiten en mogelijkheden
• Creeren van uitgaansmogelijkheden, nachtelijke verbindingen met Veenendaal en 
Wageningen
• Synchroniseren en afdwingen van Rhenens beleid in de uitvoering van de partipatiewet 
door Veenendaal

7

20180118171714_3960.adpro.indd   7 1/18/2018   5:17:32 PM



5. Wonen, infrastructuur & ondernemen
D66 pleit voor een infrastructuur in en om Rhenen die functioneel is en veilig voor 
de gehele gemeente. Zowel qua bereikbaarheid als ontsluiting. Dit met behoud 
en hervinden van cultuurhistorische elementen. Infrastructuur die dienend is t.a.v. 
ondernemerschap en wooncomfort en een centrumbeleving die verbindend is voor 
de Rhenense inwoners en wervend voor bezoekers.

Rhenen op de kaart.
|
• Actief ondersteunen van verbetering van gebruik en aanzicht van centrumpanden
• Efficiente omleiding / wegleiding van doorgaand verkeer uit het centrum van Rhenen
• Vernieuwing én verbreding van het viaduct op de N225 over de N233 en Rijnbrug
• Parkeren in Rhenen gratis
• Verbetering ontsluiting en parkeren dierentuin / participatie door Ouwehand zelf
• Nadenken over alternatieven voor rechterrijnoever en Rijnbrug
• Betere aansluiting trein en bus tijden, P&R mogelijkheden
• Veilige voetgangersoversteek of -passage tussen parallelweg en station
• Zorgvuldige inbedding van de omgevingswet
• Meer speelvoorzieningen voor kinderen, vooral in nieuwe buurten waar veel 
jonge gezinnen gaan wonen
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