
Rhenen spreekt

Multifunctioneel Gebouw
In april 2021 heeft u meegedaan aan een enquête over een Multifunctioneel Gebouw in Rhenen. 
Hartelijk dank daarvoor. In deze factsheets leest u de belangrijke resultaten. In totaal hebben 722 
inwoners meegedaan. Door het grote aantal deelnemers geeft dit onderzoek een betrouwbaar 
beeld.

Hoe belangrijk vindt u de volgende onderdelen? – Top 4

3/4 
Groen rondom het 

gebouw

De gemeente kiest voor een functioneel gebouw. De financiële ruimte is beperkt. 
Als er toch wat extra financiële ruimte is, wat vindt u dan belangrijk? – Top 3

1Sporthal geschikt voor 
evenementen (66%)

2 Extra duurzaamheidsmaatregelen 
(56%)

3Extra voorzieningen sporthal (37%)

U heeft aangegeven extra voorzieningen voor de sporthal belangrijk te vinden. 
Waar denkt u aan? – Voorbeeldantwoorden die zijn gegeven

(groter) zwembad
betere opslag sportmaterialen

(vaste) tribune
horecagedeelte

geschikt voor mindervaliden
meer verschillende sporten

meer douches 

sauna

ontmoetingsplek extra zaalgeschikt voor vergaderen

1
Gelijkblijvende 
tarieven van de 

huidige niet commer-
ciële activiteiten

 2 
Parkeergelegenheid

3/4 
Horeca in het gebouw



Multifunctioneel Gebouw

Hoe belangrijk vindt u de volgende, door u geselecteerde, onderdelen? – Top 4

 1 
Sporthal geschikt 
voor evenementen

 2/3
Extra voorzieningen 

sporthal

2/3
Extra duurzaam-
heidsmaatregelen

4
Extra aandacht voor 

architectuur

In het gebouw komt ruimte beschikbaar voor commerciële functies. 
Welke functies vindt u interessant? Top 3

60% Fitness

57% Fysiotherapie

40% Sauna/Wellness 

Wat vindt u belangrijk om (terug) te zien in de buitenruimte bij het MFG?

 Speeltuin
67% (Heel) belangrijk

19% Niet belangrijk, 
niet onbelangrijk

11% (Heel) onbelangrijk

 Skatebaan
35% (Heel) belangrijk

32% Niet belangrijk, niet 
onbelangrijk

30% (Heel) onbelangrijk

 Bankjes
80% (Heel) belangrijk

15% Niet belangrijk, niet 
onbelangrijk

4% (Heel) onbelangrijk

Wat gebeurt er met de resultaten
De gemeente maakt op dit moment het Programma van Eisen voor het nieuwe gebouw. Op een later 
moment wordt een ontwerp gemaakt voor de buitenruimte. Uw opmerkingen worden hierbij meegenomen. 
Kijk voor de vervolgstappen op www.rhenen.nl/NieuwMFG.
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