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De conceptversie van de Visie op Rhenen 2035 is klaar. Het college van burgemeester en wethouders heeft 

op 20 december 2022 besloten dat deze visie ter inzage gelegd wordt. Iedereen kan op deze conceptversie 

reageren. U leest hier meer over in deze nieuwsbrief. 

 
 

Visie ‘Behoud ons Rhenen en maak het nog mooier’ 

Na een intensief participatietraject vroeg de gemeente 

u begin 2022 te reageren op drie conceptvisies. 

Het college heeft met al uw reacties, en na 

verschillende gesprekken met de gemeenteraad, 

gewerkt aan één eindversie. Vorig najaar hebben 

overheidsinstanties, zoals de provincie en het 

waterschap, op deze visie gereageerd.  

 

De Visie op 2035 is klaar 

Alle reacties zijn verwerkt in één concept eindvisie.  

Op 20 december 2022 heeft het college besloten de 

visie ter inzage te leggen.  

 

 

 Belangrijkste punten uit de visie: 

 a) Belangrijkste verandering: het goede van de gemeente onderhouden en verbeteren.  

 b) Woningen: extra woningen, ook in Achterberg, Elst en Rhenen. 

 c) Woonbuurten: dichter bij elkaar en groener. 

 d) Samenleven: we staan voor elkaar klaar. 

 e) Gezondheid & Welzijn: wandelen in de natuur en langs de culturele schatten van ons mooie Rhenen. 

 f) Economie & Energie: zonnepanelen op woningen en bedrijven.  

 g) Agrarische sector: goed lopende bedrijven die duurzaam werken. 

 h) Toerisme: natuur en cultuur zijn goed voor inwoners van de gemeente en uit de regio. 

 i) Verkeer & Vervoer: doorgaand verkeer niet door het stadscentrum. 

 j) Gemeentebestuur: Rhenen blijft een zelfstandige en zelfbewuste gemeente. 

 

 

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

nieuwe Omgevingswet. Voor een omgevingsvisie wordt gekeken naar 

de verschillende deelgebieden waar een gemeente uit bestaat.  

De gemeente Rhenen bestaat uit 21 verschillende gebieden. Voor 

ieder deelgebied zijn de kenmerken beschreven. Met de Visie op 

Rhenen is duidelijk welke van deze kenmerken we willen behouden 

en/of versterken. De Visie op Rhenen beschrijft ook de opgaven die er 

liggen voor de deelgebieden. 

 

De complete tekst van de 

Visie op Rhenen 2035 

• vindt u op onze website 

www.rhenen.nl/rhenen2035 

• ligt in het Huis van de 

gemeente 

 

U kunt reageren 

12 januari t/m 22 februari ligt de visie ter inzage. 

Lees op de volgende pagina hoe u kunt reageren. 

 

http://www.rhenen.nl/rhenen2035


 

Van de Visie op Rhenen 2035 is een 

sfeerimpressie getekend 

Deze tekening treft u als bijlage. Ook is de tekening te 

vinden op www.rhenen.nl/rhenen2035. 

 

 
 

Maak een afspraak voor het spreekuur als u vragen heeft 
Heeft u een vraag over de tekst van de Visie op Rhenen of over de tekening? Maak dan een afspraak voor 

het (digitaal) spreekuur. Deze spreekuurmomenten voor verheldering organiseren we eind januari en begin 

februari. U kunt vanaf 12 januari een afspraak maken via onze website www.rhenen.nl/rhenen2035 of bel 

naar (0317) 681 681 en vraag naar Pieter van der Veer. 

 

 
 

De Visie ligt tot en met 22 februari ter inzage  

Van 12 januari tot en met 22 februari ligt de visie ‘Behoud ons Rhenen en maak het nog mooier’ van de 

gemeente Rhenen ter inzage. Iedereen kan reageren.  

De tekst is in deze periode in te zien bij de balie op het Huis van de gemeente (Nieuwe Veenendaalseweg 

75, Rhenen). De visie is ook digitaal te bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

U kunt tot en met 22 februari 2023 reageren:  

• per e-mail naar rhenen2035@rhenen.nl  

• per brief naar Gemeente Rhenen, Postbus 201, 3910 AE Rhenen, o.v.v. Visie 2035 

• vul een reactieformulier in tijdens het spreekuur 

 

 
 

Vervolg 

Het college verwerkt de reacties die binnenkomen. Mogelijk leidt dit 

tot aanpassingen van de tekst. Wanneer dit niet het geval is, geeft 

het college hiervoor een reden. De nieuwe versie van de Visie op 

Rhenen gaat vervolgens naar de gemeenteraad.  

 

Besluit gemeenteraad 

De verwachting is dat de gemeenteraad midden 2023 een besluit 

neemt over de Visie op Rhenen 2035. Nadat de Visie op Rhenen 

2035 is vastgesteld, wordt deze uitgewerkt in concrete plannen en 

projecten. Ook dit gebeurt samen met de samenleving.  

 
 

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. 

http://www.rhenen.nl/rhenen2035
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