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Gemeente en samenleving werken samen aan een Visie op Rhenen. Zo weten we welke kant we met elkaar 

op willen de komende jaren. Dat helpt bij het maken van keuzes in zaken als samenleven, wonen, werken, 

ontspannen, vervoer. In deze nieuwsbrief leest u wat de stand van zaken is.  

 
 

Het advies van de samenleving 
In januari lagen er drie verschillende voorlopige visies. De één 

benadrukt meer het belang van natuur en water. De ander vooral de 

cultuurhistorie van Rhenen. De derde zet jonge mensen en innovatie 

op de voorgrond. Het gemeentebestuur vroeg uw advies. Via een 

enquête, een bijeenkomst of een e-mail kon u een voorkeur 

aangeven. 

 

Voor iedere visie evenveel 

voorkeur 

Iedere voorlopige visie heeft de 

voorkeur van ongeveer evenveel 

mensen. Ze worden alle drie in 

ongeveer dezelfde mate 

gewaardeerd. Dit laat zien dat ze 

ook zijn gemaakt samen met de 

samenleving.  

 

Bekijk de volledige enquête uitslag 

in de factsheet.  

 

 

Voorkeuren op thema’s 

Uit de reacties kwamen wel enkele duidelijke voorkeuren naar voren op onderdelen: 

 

Samenleven  => Buiten wandelen, spelen en sporten zijn belangrijk. Zo ontmoeten alle 

leeftijdsgroepen elkaar. 

Gezondheid en welzijn  => We willen duurzaam leven, meer bewegen en buiten zijn. Dit is goed voor onze 

gezondheid. 

Wonen => Ouderen ruilen hun eengezinswoningen in voor woningen die voldoen aan hun 

behoeften. De eengezinswoningen die hierdoor vrijkomen, zijn voor jonge 

gezinnen of mensen met een kinderwens. 

Wonen => Inwoners die al in de gemeente Rhenen wonen, krijgen voorrang bij goedkope 

nieuwe woningen. 

Energie => Schone energie wekken we op verschillende manieren op en vooral met 

zonnepanelen op onze huizen, bedrijven en andere gebouwen. 

  

Aantal reacties  

 738 mensen vulden de enquête in 

 25 mensen kozen andere vorm 

(e-mail of digitale bijeenkomst) 

 

Dit is een goed aantal. Meer reacties 

zou dezelfde uitkomst geven. 

https://www.rhenen.nl/fileadmin/gemeente_rhenen/Drie_visies_op_Rhenen_-_versie_18-01-2022.pdf
https://www.rhenenspreekt.nl/resultaten.html


 

College en raad in gesprek over de Visie 

Het college en de raad spraken in de afgelopen maanden 

diverse keren over de drie voorlopige visies. Zij betrokken in 

hun gesprekken natuurlijk ook het advies van de samenleving 

en de duidelijke voorkeuren die er op thema’s waren.  

Het college en de raad blijven de komende maanden in 

gesprek. Hun doel is om tot een Visie op Rhenen te komen die 

tegemoet komt aan de wensen van zoveel mogelijk mensen. 

De Visie op Rhenen zal verschillen van elk van de drie 

voorlopige visies van januari, maar nog steeds zijn gebaseerd 

op de teksten van die drie voorlopige visies.  

 

De Visie op Rhenen is ook omgevingsvisie 
De Visie op Rhenen is ook omgevingsvisie in het kader van de nieuwe 

Omgevingswet. Voor een omgevingsvisie wordt gekeken naar de 

verschillende deelgebieden waar een gemeente uit bestaat.  

 

Deelgebieden 

De gemeente Rhenen bestaat uit ongeveer 20 deelgebieden. De kernen Achterberg, Elst en Rhenen zijn drie 

van deze deelgebieden. Ieder deelgebied heeft zijn eigen kernkwaliteiten en kenmerken. Remmerden is heel 

anders dan het Binnenveld bijvoorbeeld. Met de Visie op Rhenen is duidelijk welke kenmerken van de 

deelgebieden te behouden en/of te versterken. Ook liggen er voor deelgebieden opgaven. Voor de kern 

Rhenen kan dit bijvoorbeeld het oplossen van het fileprobleem zijn. Voor andere deelgebieden meer of 

minder woningen bouwen. De opgaven zijn afhankelijk van de Visie op Rhenen.  

 
 

Vervolg 

Nu Het nieuwe college bespreekt de Visie op Rhenen.  

Daarna bespreekt de gemeenteraad de Visie op Rhenen. 

Het college kan de Visie op Rhenen dan nog aanpassen.  

Eind 2022 Controle Visie op Rhenen door overheidsinstanties, zoals de provincie en het waterschap. 

 Vervolgens ligt de Visie op Rhenen ter inzage. Iedereen kan reageren. 

Begin 2023 Gemeenteraad stelt Visie op Rhenen 2035 vast. 

 

Nog een Stap 5: Realiseren (vanaf 2023) 
Nadat de Visie op Rhenen 2035 is vastgesteld, wordt deze uitgewerkt in concrete plannen en projecten. Ook 

dit gebeurt samen met de samenleving en ook hierbij wordt gekeken naar deelgebieden van de gemeente. 

In de geest van de Omgevingswet wordt iedereen – gemeente en gemeenschap – uitgenodigd om bij te 

dragen aan een blijvende positieve ontwikkeling van de gemeente. Dit kan door aan te sluiten bij de 

kwaliteiten en opgaven van elk deelgebied. Deze staan beschreven in de Visie op Rhenen 2035. 

 

 

Vanaf: juli 2021 oktober 2021  januari 2022 maart 2023 

Kijk voor meer informatie op: 

WWW.RHENEN.NL/RHENEN2035 

 

Via de website kunt u zich ook 

aanmelden voor de nieuwsbrief. 

 

Wilt u de nieuwsbrief niet meer 

ontvangen? Of heeft u een vraag 

over de Visie op Rhenen 2035? 

Stuur dan een mail naar 

rhenen2035@rhenen.nl. 

 Advies van de samenleving; 

belangrijk daarbij: uw 

voorkeuren op thema’s 

 Gesprekken college en 

gemeenteraad 

 
Eén Visie op Rhenen 

met opgaven per deelgebied 

 

https://gemeenterhenen.sharepoint.com/sites/ProjectgroepVisieopRhenen/Gedeelde%20documenten/General/WWW.RHENEN.NL/RHENEN2035
mailto:rhenen2035@rhenen.nl

