
 

 

Jeugdgezondheid
We bevorderen een gezond gewicht,
goede mentale gezondheid en willen 
minder alcohol- en drugsgebruik.

Talenthouse Elst
Het Talenthouse (ontspanning, 
vorming en motivatie voor kinderen 
en jongeren) wordt voortgezet.

Multifunctioneel gebouw Rhenen
Er komt een nieuw multifunctioneel (MFG) gebouw in plaats 
van ‘t Gastland en de Westpoort. 

 

Centrumplan Elst
We richten de dorpskern anders in met de focus op
prettig boodschappen doen en elkaar ontmoeten.

Herinrichting belangrijke (fiets)routes
We maken o.a. de Nieuwe Veenendaalseweg en Franseweg 
veiliger  voor fietsers en voetgangers.

Impulsfonds corona
We ondersteunen inwoners en ondernemers 
die zwaar getroffen zijn door corona.

Economische agenda
We werken aan een toekomstbestendig bedrijventerrein.

Woningbouw
Er worden koop- en sociale huurwoningen opgeleverd aan o.a.
de Servetstraat, Hofstraat, Rijksstraatweg en Vogelenzang.

 

Circulaire landbouw steeds belangrijker
Kringlooplandbouw: we streven onder meer naar zo min 
mogelijk afval en uitstoot van schadelijke stoffen. 

 

Nieuwe website
Begin 2022 lanceren we onze 
vernieuwde website Rhenen.nl.

 
 

Gemeenteraadsverkiezingen
U kunt stemmen op woensdag 16 maart 2022.

  

Visie op Rhenen
De omgevingswet wordt
ingevoerd en wij maken meteen 
samen een toekomstvisie.

Meer samenwerking
We doen dit vooral met inwoners, 
ondernemers, instellingen 
en de regio.

DE BEGROTING 2022 IN BEELD
Woonlasten gemiddelde woning

OZB € 391

Riool € 176

Afval € 329

Compensatie
woonlastenstijging   - €    12

Totaal € 884

WAT BETALEN WE IN 2022?

Leges en heffingen 
€ 5,6

Belastingen 
€ 5,2

Overige baten 
€ 3,1

INKOMSTEN: waar komt het geld vandaan?  

UITGAVEN: 
waar gaat het geld naartoe?

EN OOK
•  Gemeentelijk vastgoed verduurzamen
•  Meer zon op (bedrijfs)dak en op land
•  Schone lucht akkoord met regio

EN OOK
•  Opstellen huisvestingsplan onderwijs
•  Huisvesting statushouders
•  De wet inburgering treedt in werking op 1 januari 2022

EN OOK
•  Ontwerp voor de Passantenhaven
•  Opstellen mobiliteitsplan

EN OOK
•  Een horecavoorziening op Kwintelooijen

Wilt u meer weten?
Kijk op www.rhenen.nl. Hier vindt u de
volledige begroting.

DUURZAAM EN GROEN SOCIAAL EN GEZOND AANTREKKELIJK EN VEILIG ECONOMISCH EN VEERKRACHTIG OOK DIT JAAR

Afvalinzameling
We gaan nog beter
afval scheiden aan de bron.

Groenbeleid
Met aandacht voor klimaatadapatie,
biodiversiteit en leefbaarheid.

Pilot van het gas af
Hoe verwarmen we Remmerden
en Achterberg in de toekomst?

Het Rijk
€ 34,4

  

€ 48,3€ 34,4
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(in miljoenen euro’s)


