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Bijlage 1 | Resultaten straatinterviews

WOONT U IN DE GEMEENTE RENKUM? 
ZO JA, IN WELK DORP WOONT U?

Hoe willen inwoners betrokken worden bij de 
omgevingsvisie en welke onderwerpen spelen er volgens 
hen voor de toekomst van de dorpen? Tijdens een eerste 
keer ‘De straat op’ proefden we alvast bij bewoners wat zij 
belangrijk vinden voor de aanpak van de omgevingsvisie. 
Uiteraard gaan we hier de komende maanden uitgebreider 
over in gesprek!

De straatinterviews zijn afgenomen op 22 oktober in de 
dorpen Renkum en Oosterbeek. We spraken daar met circa 
70 mensen. En tijdens een werksessie met medewerkers 
van de gemeente, op 8 oktober, gingen zij ook kort de straat 
op om alvast de eerste ideeën van inwoners te peilen.
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De straat op! | Resultaten straatinterviews

IN DE GEMEENTE RENKUM GAAN WE VOLGEND 
JAAR EEN TOEKOMSTVISIE MAKEN. 

DE GEMEENTE WIL INWONERS GRAAG BETREKKEN 
BIJ HET OPSTELLEN VAN DE TOEKOMSTVISIE. 
VINDT U HET BELANGRIJK OM MEE TE DENKEN?

79% vindt het belangrijk om mee te denken over de 
toekomstvisie van de gemeemte Renkum!

WAT VINDT U BELANGRIJK ALS U AAN DE 
TOEKOMST VAN DE ONZE GEMEENTE DENKT?

Meest genoemd: 
Verkeersveiligheid: 25% geeft aan dat de verkeersveiligheid verbeterd 
moet worden.

Groen: 19% geeft aan blij te zijn met de groene gemeente en wil dit 
graag behouden.

Leegstand: 21% geeft aan de leegstand van de winkels een groot 
probleem te vinden. Ze zien de panden graag gevuld worden en de 
levendigheid terugkeren.
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De straat op! | Resultaten straatinterviews

VIA WELKE MIDDELEN WILT U HET 
LIEFST  BETROKKEN WORDEN?

• Bewonersavond 23% 
• Via een website 20% 
• Via een enquête 11% 
• Via Social Media 13% 
• Tijdens een groot evenement in gemeente 2% 
• Tijdens een evenement in eigen buurt 2% 
• In een workshop 10%  
• Via een app in de gemeente 17%  
• Centraal inlooppunt/spreekuur 14%  

Top 5 antwoorden: 

• Geïnformeerd worden via e-mail
• Bewonersavond
• Via een website
• Via een app van de gemeente 
• Centraal inlooppunt/spreekuur

HOE ERVAART U HET CONTACT MET 
DE GEMEENTE?
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Voor het opstellen van het Plan van Aanpak omgevingsvisie 
zijn we alvast in gesprek gegaan met de dorpsplatforms. 

Hoe willen zij betrokken worden bij de omgevingsvisie, 
hoe kunnen we ‘hun’ dorpsbewoners betrekken en welke 
onderwerpen spelen er volgens hen in de dorpen? Hierover 
organiseerden we op 22 oktober 2019 een tafelgesprek met 
de dorpsplatforms. Hieronder vindt u de inbreng van de 
avond. Dorpsteam Heveadorp kon helaas niet aanwezig zijn. 

Hoe kunnen we dorpsbewoners betrekken?
• Ga in de dorpen langs
• Verschillende middelen inzetten
• Geen generieke inwonersavonden
• Heb aandacht voor verschillende categorieën 

(jongeren, gezinnen) – kies passende tijdstippen
• Ga naar de mensen toe die minder mobiel zijn
• Betrek kinderen, bijvoorbeeld op school maquettes 

maken. Maak het leuk!
• Kies een goede communicatievorm voor mensen die 

buiten het dorp werken
• Leer van anderen, gluren bij de buren (ook met de 

gemeenteraad)
• Goede terugkoppeling (niet maar 1x) en leg keuzes uit
• Laat mensen weten wat er met hun inbreng gebeurt
• Benut expertise in de dorpen (o.a. verenigingen)! Wat 

hebben winkeliers, ondernemers nodig?
• Betrek mensen ook bij de uitvoering van de visie
• Heb aandacht voor: toerisme, bezoekers. Bijvoorbeeld 

via VVV, fietsersbond
• Maak duidelijk dat het een visie voor iedereen is
• In Doorwerth zijn mensen ‘moe’ om te participeren. Ze 

hebben de laatste tijd veel ingebracht, maar hebben 
slechte ervaringen wat ermee gebeurt.

• Er is al veel gezegd door inwoners; haal de rode draad 
eruit, bekijk wat de consensus is. Wat missen we? 

• Maak het visueel, inspirerend, tastbaar: dat de 
omgevingsvisie gaat leven. En werk met goede 
voorbeelden, benoem wat er goed gaat in de dorpen.

• Organiseer een fietstocht langs ‘parels en puinhopen’

Wat kunnen de dorpsplatforms betekenen?
• We kunnen gezamenlijk optrekken! Dorpsplatforms 

kunnen fungeren als doorgeefluik, verbinder en 
kunnen aandacht vragen voor de omgevingsvisie in hun 
mailings en andere communicatie

• Maak gebruik van: actieve website Wolfheze, buurt- en 
wijkverenigingen, buurtwandelingen in Oosterbeek 
(3x per jaar), avonden van de dorpsplatforms 
(laagdrempeliger), jaarvergadering Wolfheze in maart.

Bijlage 2 | Verslag gesprek dorpsplatforms
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Wat kenmerkt Renkum – Heelsum?
• Twee hele verschillende dorpen, van oudsher 

(arbeidersdorp / ’kakdorp’) 
• Papierfabriek: werkgever maar ook milieu-overlast
• Groen, recreatie, toerisme (beekdal) landschap 
• Je raakt de weg kwijt > zandgrond 
• Karakter/kennis van de historie
• Toegankelijkheid natuur is uniek
• Veel tegenstellingen
• Bejaardenhuizen, ouderenvoorzieningen (Heelsum)
• Project Beukenlaan/Renkums beekdal, omvormen 

bedrijf naar natuur

Voor de toekomst:
1. Houd de aansluiting met de natuur, laagdrempelig
2. Nieuwe generatie: starterswoningen - binding met dorp
3. Stimuleer saamhorigheid (gemengde wijken dynamiek)
4. Hoe houd je het winkelaanbod in stand (leegstand)? 

Wat kenmerkt Oosterbeek?
• Veel senioren / vitale ouderen (hoog inkomen)
• ‘Los zand’, individueel (men is op zichzelf)
• Open landjes in het dorp (enclaves van landbouw)
• Landgoederen – hoogteverschillen
• De trage wegen – fiets/voet. Verbindingspaden en 

doorsteekjes.
• Kunstenaarsdorp (nog weinig zichtbaar)
• Dorp wordt doorsneden door de Utrechtseweg 
• Weinig hoogbouw, veel grondgebonden woningen
• Wijken met alleen sociale woningen
• Weinig starterswoningen
• Participatie: deelname eenzijdig (ouderen)
• Directe verbinding met de Rijn (wandelen)

Voor de toekomst:
1. De Hes ontwikkellocatie met Arnhem, relatie benutten 

(in 7 min in Arnhem)
2. Plekken van ontmoeting, pleintjes, speeltuinen
3. Buurt of dorpscentra laagdrempelig - dorpshuis in 

bibliotheek (nu versnipperd - doelgroep jonge mensen)

Wat kenmerkt Doorwerth?
• Ligt in het groen/oud bosgebied 
• Vroeger een aantal losse huizen bij het kasteel
• Jaren ’70 uitgebreid; Kievitsdel plan internationaal 
• Veel verschillen, lastig gezamenlijk plan te maken
• Burgerinitiatief vanuit VVE: onderhoud, opwaarderen, 

duurzaamheid
• Heeft geen centrum (was intern ingericht) 
• Veluwezoommuseum - Westerbouwing
• Heveadorp is actief op gebied van duurzaamheid 

Voor de toekomst:
1. Meer visie/kennis op groenonderhoud nodig (hakhout)

Dit bepaalt voor heet deel  het woongenot (licht in 
huis, doorkijkjes, zichtlijnen. 

2. Jongeren betrekken bij landgoederen 
3. Plek voor jongeren – betrek ze erbij! 15-25 jaar
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Wat kenmerkt Wolfheze? 
• Grote samenhang (sociaal), laagdrempelig, knus 
• Psychiatrisch ziekenhuis, blindeninstituut zijn actief in 

het dorp aanwezig
• Station, twee musea
• Veel activiteiten
• Kleine kern (1200) midden in bos, gesplitst door 

spoorlijn – één overgang 
• Geluid van spoor en A50 
• Geen middenstand, geen echte busverbinding

Voor de toekomst:
1. Komst van de tunnel: hoe komt dat eruit te zien
2. Geluidsoverlast
3. Vergrijzing, geïsoleerde ligging
4. Buurtcentrum (is er niet)
5. Toegankelijk houden natuur

Wat kenmerkt de gemeente?  
Wat is belangrijk voor de toekomst?
• Airborne – terreinen waarop ze geland zijn
• Historische betekenis, landschap, landgoederen
• A5O is een ‘natuurlijke’, harde grens
• ‘We staan in de Lonely Planet’
• Natuur, beken, bomenstructuren
• Rijke archeologie/bodem (beschermen, benutten, 

beleven)
• Grafheuvels
• Erfgoed benutten in ontwikkelingen 
• Stuwwallen, hellingen, hoogteverschillen
• Veel duidelijke contour dorp/landschap (waar bouwen) 

grensgebieden
• Mobiliteit: reageren op nieuwe ontwikkelingen 

(elektrisch rijden/ meer-minder/ bevoorrading/fietsen) 
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Bijlage 3 | Verslag overleg gemeenteraad

Op 3 december 2019 vond een raadsontmoeting plaats over 
de omgevingsvisie. Tijdens deze raadsontmoeting konden 
raadsleden reageren op het voorgestelde Plan van Aanpak 
omgevingsvisie. 

De volgende aandachtspunten werden meegegeven:

• Raadsleden willen graag regelmatig terugkoppeling 
ontvangen over het proces van de omgevingsvisie.

• Sommige inwoners geven aan niet mee te willen 
denken over de omgevingsvisie. Het is goed om aan 
deze mensen te vragen waarom dat is. Dat levert ook 
bruikbare informatie op over hoe inwoners naar de 
gemeente kijken.

• Neem bestaande strategische beleidsstukken mee in de 
omgevingsvisie, begin niet bij nul. 

• Is er een mogelijkheid om bij de stuurgroep ook 
inwoners te betrekken? (vraag vanuit inwoner)

• Train ambtenaren in participatievaardigheden en heb 
aandacht voor de cultuurverandering die nodig is om 
op een andere manier te gaan werken. 

• Heb aandacht voor het betrekken van mensen 

die wel mee willen doen aan het opstellen van de 
omgevingsvisie, maar weinig tijd hebben of zich lastig 
kunnen verplaatsten. 

• Heb aandacht voor de representativiteit van het 
participatietraject; kunnen alle verschillende 
doelgroepen meedoen? Doen ook mensen mee die we 
normaal niet snel zien bij participatietrajecten?

• Hoe haak je de buurgemeenten aan en hoe zorg je dat 
er geen gekke knelpunten ontstaan?

• Zorg ervoor dat de omgevingsvisie realistisch wordt in 
een tijd waarin we als gemeente veel bezuinigen. 

De raadswerkgroep RTA heeft een apart advies uitgebracht 
over hun bevindingen en de rol van de gemeenteraad bij 
het opstellen van de omgevingsvisie.
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20-65 JARIGEN 

Waar vinden we ze?
Sportclubs
Huis aan huis blad
Nieuwsbrief huis aan huis
Gezinnen bij BSO, KDV, Scholen
(online?)

JONGEREN 

Waar vinden we ze?
• Jongerenraad
• Jeugd- en jongerenwerk
• Social Media (snapchat, instagram)
• Scholen
• Sportclubs
• Jongerensoos

Bijlage 4 | Doelgroepen: waar vinden we ze?

SENIOREN

Waar vinden we ze?
• Zorgcomplexen
• Rijn en Veluwe
• Gelderlander
• TV Gelderland
• Nieuwsbrief aan huis
• Kerken
• Seniorenbond
• Vilente
• Vivare

Iedereen die dat wil, moet kunnen meedenken en meedoen 
aan het opstellen van de omgevingsvisie! We zetten onze 
participatie-aanpak dan ook in op het betrekken van 
verschillende doelgroepen. Tijdens een werksessie met 
medewerkers van de gemeente deden we een verkenning 
naar welke groepen dat zijn en waar we ze kunnen vinden. 
Deze lijst vormt de basis voor de participatie-aanpak, zoals 
in het Plan van Aanpak omgevingsvisie is beschreven. De 
lijst wordt tijdens het proces nog verder aangevuld.

KINDEREN

Waar vinden we ze?
• Scholen (daar vind je ook de ouders)
• BSO
• Sportclubs
• Kinderburgemeester
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LAAGGELETTERDEN/MET 
AFSTAND TOT ARBEIDSMARKT 

Waar vinden we ze?
• Sociaal team
• Renkum voor Elkaar
• Huisarts
• Hulpdienst voor elkaar
• Rechtswinkel
• Adviesraad sociaal domein

MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS

Waar vinden we ze?
• ODRA (omgevingsdienst)
• GGD (VGGM)
• Rijkswaterstaat
• Waterschap Vallei&Veluwe
• Woningcorporaties
• Zorginstellingen
• Terreinbeheerders als Vereniging  
• Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en  
   Geldersch Landschap en Kastelen
• Renkum voor Elkaar
• Stichting Landschapsbeheer Gelderland
• RHV

ONDERNEMERS/BEDRIJVEN

Waar vinden we ze?
• Parenco
• Winkeliersvereniging
• Renkum Leeft
• Vivare
• Ondernemersvereniging
• Brancheorganisaties
• Nieuwsbrief voor ondernemers (gemeentelijk)

BEZOEKERS

Waar vinden we ze?
• VVV
• Musea, bij recreatieve voorzieningen

VERENIGINGEN/
BURGERINITIATIEVEN

Waar vinden we ze?
• Dorpsplatforms, wijk- en buurtverenigingen
• Sport/muziekverenigingen
• Groene verenigingen (Vereniging Vijf Dorpen  
   in ‘t Groen, Stichting Renkums Beekdal,     
   Bekenstichting, IVN)
• Airborne
• VVE’s/VVH
• Klimaattafels
• Renkum Leeft
• Oranjevereniging
• Fair Trade Groep
• Zwerfafvalbrigades
• Wijkinitiatieven, burgerinitiatieven
• Lokale afdeling Fietsersbond

BEWONERS ZORGINSTELLINGEN 

Waar vinden we ze?
• Instellingen
• Verzorgingshuizen
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Bijlage 5 | Overzicht van beleid en lopende beleidstrajecten

Hieronder vindt u een overzicht van beleidsstukken en lopende beleidstrajecten die 
bouwstenen vormen voor de omgevingsvisie van Renkum. Deze lijst is een eerste 
inventarisatie en wordt de komende tijd verder aangevuld.

Overkoepelende stukken
• De ruimtelijke Visie 2025 (2012)
• Strategische visie 2040

Klimaat & energie 
Het Renkumse klimaatbeleid en het Nationale Klimaatakkoord worden een van de 
bouwstenen voor de omgevingsvisie. 
• In 2020 wordt het ‘uitwerkingsprogramma klimaat’ opgesteld 
• Daarnaast in 2020: Visie grootschalige energie-opwek en Transitievisie warmte 
• Definitief bod RES (Regionale Energie Strategie): eind 2020

Economie
• Nota Economie (2017)
• Voorjaar 2020: Visie recreatie en toerisme

Wonen
• Nota Wonen uit 2019

Water en Riolering
• Water Stroomt (vGRP 2016-2020)

Vastgoed
• Vastgoedbeleid uit 2007
• Voorjaar 2020: Vastgoedbeleidsplan
• Najaar 2020: Uitvoeringsdeel van het Vastgoedbeleidsplan

Verkeer 
• Gemeentelijk verkeer en vervoerbeleid (GVP) uit 2010,  

bijgesteld: wegencategorisering (2011)
• Beleidsregels uitwegen (2012)
• Parkeernota (2014)
• In 2020: Gemeentelijk verkeer en vervoerbeleid (GVP) 
• 2021: Parkeernota (dit jaar start voorbereiding, parkeeronderzoek)

Groen en Landschap
• Groenstructuurplan (2015)
• Landschapsbasisplan (2017)
• Bosbeleidsplan (2017)
• Visie Landgoederen (2018)

Afval
• Afvalbeleidsplan 2016
• Afvalbeleid wordt geactualiseerd (2021)

Integraal beheer openbare ruimte (IBOR)
• Visie IBOR
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Sociaal domein
• Kadernota sociaal domein (2015)
• Speelbeleid - krijgt een update (in de planning)
• Sport en welzijn
• Gezondheidsbeleid (regionaal), wordt ook ge-update
• WMO vervoer
 o Doelgroepenvervoer
 o Route gebonden vervoer
 o Jeugdwet vervoer
 o Leerlingenvervoer

Ruimtelijk domein
• Bestemmingsplannen
• WABO (2011)
• Welstandsnota 
• Bed and breakfast notitie (2011)
• Antennebeleid 3G masten
• Centrumvisies

Sport & onderwijs
• Sport beleid 2010 - 2019 (startnotitie opstellen nieuwe visie). 
• Lokaal sportakkoord
• Onderwijshuisvesting integraal huisvestingsplan (2016) (wordt in 2020 

geactualiseerd)



in samenwerking met: 


