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1. Inleiding
De aangeboden visies Kunst, cultuur & erfgoed en Recreatie & Toerisme gemeente
Renkum schetsen een duidelijk ambitieniveau en geven richting om te komen tot een
toekomstbestendige gemeente op deze beleidsterreinen en bieden kansen voor
toekomstige vraagstukken.
De ambities in de visie Kunst, cultuur & erfgoed richten zich op een inhoudelijk en
vooruitstrevende culturele samenleving en cultureel aanbod. De ambities in de visie
Recreatie & Toerisme richten zich met name op de toeristische infrastructuur zowel digitaal
als fysiek. Dit wordt ingezet als middel ter vergroting van de leefbaarheid, versterking van
de economie en het creëren en behouden van de werkgelegenheid, voorzieningen en
onze vrijwilligers.
De afgelopen jaren is er toegewerkt naar het vervlechten van deze twee beleidsvelden.
Dat heeft geresulteerd in een integrale samenwerking en een sterke beleidsmatige
positionering op regionaal en bovenlokaal niveau.
Gemeente Renkum is in deze context zo gepositioneerd dat de lokale belangen hieraan
parallel lopen. Dit bevordert de samenwerking, financiering en efficiëntie op elk niveau.
Deze innovatieve manier van werken willen wij bekrachtigen met een gecombineerd
uitvoeringsplan, waarbij de correlatie, doorontwikkeling en uitvoering van beide visies
goed in beeld wordt gebracht.
De afgelopen periode is er veel progressie geboekt en er zit nog zoveel meer in.
Het is nu dé tijd om met relatief kleine investeringen een groot rendement te behalen.
De energie en ambitie zit niet alleen binnen het gemeentehuis maar ook bij het Toeristisch
platform, de culturele sector, inwoners, lokale ondernemers, regiogemeenten en de
provincie. Laten we daar gebruik van maken!
Toekomstbestendige gemeente
Recreatie en toerisme zijn samen met kunst, cultuur en erfgoed belangrijke hefbomen voor
de leefbaarheid en beleefbaarheid van een gemeente. Het zijn dé essentiële elementen van
eigentijds ruimtelijk, educatief en economisch beleid.
We zetten daarom in op
– Natuurbehoud d.m.v. zonering en kwalitatieve toekomstbestendige infrastructuur
– Educatief/recreatief/toeristisch beleefbaar maken van lokale geschiedenis, kunst, natuur
en landschap
– Gastheerschap, participatie, kennis en trots op deze gemeente bij inwoners vergroten
– Inclusiviteit, toegankelijkheid zowel fysiek, digitaal als financieel
– Extra inkomsten, voor zowel gemeente als voor lokale ondernemers

INH

INF

TR

UUR
T
UC

OU
D

RA
S

Doorontwikkeling
Als toekomstperspectief zien wij gemeente Renkum zo gepositioneerd dat het maximaal
profiteert van de drie krachtige regio’s waarmee wij verbonden zijn, te weten
Airborneregio, Veluwe-op-1 en Groene Metropoolregio.
Dit willen wij bewerkstellen door een robuuste infrastructuur zowel fysiek als digitaal
die naadloos aansluit op deze drie regio’s en ter versterking van lokale ondernemers,
werkgelegenheid en vrijwilligerswerk. Deze infrastructuur vullen wij met thematische
routes, tentoonstellingen en activiteiten.
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2. Uitvoeringsplan
In dit uitvoeringsplan wordt op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt welke activiteiten er worden
gerealiseerd voor de thema’s Recreatie & Toerisme, Kunstenaarsgemeente en Airborne.
Per thema onderscheiden wij drie niveaus
1. Behoud basis infrastructuur
2. Inzetten op plus
3. Inzetten op plus extra
De uitvoering wordt gedaan middels participatie en sluit aan op de lokaal en de regionaal
gestelde kaders. Uitvoering is op basis van de beschikbare of ter beschikking te stellen
middelen. Dit wordt toegelicht in de financiële paragraaf. De groene blokken geven het
jaar van geplande uitvoering en afronding aan. Bij beschikbaar budget is het blok
donkergroen gekleurd. Indien er extra middelen nodig zijn wordt dit aangegeven met
lichtgroen (geldt voor basis plus en basis plus extra).
2.1 RECREATIE & TOERISME
BASIS 		

2022		 2023

2024

Realisatie Wandelnetwerk
				
Toeristische kaart
				
Instagram (R&T)
		
				
Huisstijl VisitRenkum
		
				
Bruine borden 2e tranche (beperkte korting voor deelnemers)
		
		
		
Infrastructuur en gastheerschap VVV en TIP’s (basis)
		
			
Registratieplicht verhuur particuliere woonruimte (o.a. AirBNB)
		
						
Doorlopende activiteiten
2022		 2023
2024
Hoge nood
		
				
Instagram
		
				
Samenwerking Toeristisch platform
		
				
Samenwerking subregio Veluwezoom
		
				
Samenwerking en verbinden Regio’s Veluwe & Arnhem Nijmegen
		
				
Organisatie informatieavonden/netwerkbijeenkomsten
		
			
Samenwerking TVAN en Visit Veluwe
		
				
Onderhoud fietsknooppuntennetwerk
		
				

2025

2025

Doorlopende activiteiten

2022		 2023

2024

2025

Onderhoud wandelknooppuntennetwerk				
		
Samenwerking Renkums veer
		
				
Samenwerking Blauwe Bever
		
				
Jaarlijkse activiteiten
2022		 2023

2024

2025

Stuwwalloop
		
			
BASIS PLUS
2022		2023

2024

2025

MTB routes opwaarderen
		
			
Ruiter- en menroute netwerk uitbereiden over de hele gemeente
		
				
Lokale websites koppelen aan VisitRenkum
		
				
Welkomstbebording
		
				
Website VisitRenkum ontwikkelen (uitgebreide versie)
		
				
Camperplaatsen 			
				
Ontvangst Locaties				
				
Infrastructuur en gastheerschap VVV en TIP’s (uitgebreid)			
				
Ontwikkelen waterrecreatie				
				
Doorontwikkeling recreatiezoneringskaart van de raad
		
				
Vergroten duurzaamheid en inclusiviteit binnen de sector
		
			
BASIS PLUS EXTRA
2022		2023

2024

2025

Facebook
		
		
Toeristisch magazine gemeente Renkum			
			

		

2.2 KUNSTENAARSGEMEENTE
BASIS		
Website integratie VisitRenkum (minimale versie)

2022		2023
		

2024

2025

			

Up to date gemeentelijke kern collectie kunst
		
				
			
Doorlopende activiteiten
2022		 2023
2024
2025
Samenwerking en verbinden Regio’s Veluwe op 1 en
		
Groene Metropool 				
In stand houden BIS Cultuur
		
Basis infrastructuur o.a. musea en hedendaagse kunst 				
Samenwerking euroArt
		
				
Jeugdpoezie/fotograaf
		
				
Jaarlijkse activiteiten
2022		 2023

2024

2025

Woest & Bijster
			
				
Landgoedfestival
		
				
Het Park Vertelt
		
				
Kunstroute
		
						
Cultuur educatie
2022		 2023
2024

2025

Cultuurprogramma
		
				
Meer muziek in de klas
		
				
Cultuur met kwaliteit
		
			
Basis plus
2022		 2023

2025

Website integratie VisitRenkum (uitgebreid)
		
				
Heveadorp tentoonstelling
		
				
Weverstraat wandelroute
		
		
Basis plus extra
2022		 2023
Kunstenaarsgemeente
		
				
Satelliet tentoonstellingen (in lijn met Heveadorp tentoonstelling)
		
				
Sokkelplan
		
			

2024

			
2024

2025

2.3 AIRBORNE
BASIS		

2022		2023

2024

2025

2024

2025

Samenwerking Airborne Region
		
			
Jaarlijkse activiteiten
2022		 2023

2024

2025

Airborne wandeltocht
		
		
Airborne herdenkingen
		
			
Airborne activiteiten
		
			
BASIS PLUS
2022		2023

2024

2025

Website integratie VisitRenkum (minimale versie)
		
				
Up to date gemeentelijke collectie oorlogsmonumenten
		
			
Doorlopende activiteiten
2022		 2023
In stand houden BIS cultuur (basis infrastructuur o.a. musea )

Aanleg Stolpersteine Joodse inwoners

		

					

Uitbreiding thematische wandelroutes
		
				
Wederopbouw architectuur beleefbaar maken
		
			
BASIS PLUS EXTRA
2022		2023
Airborne jaarrond beleefbaar maken
		
				
Duurzame activiteiten 80e Airborne herdenkingen 				
		

2024

2025

			

3. Financiering
Binnen de huidige financiële situatie van de gemeente steken wij in op het behoud van
de huidige activiteiten als basis voor de uitvoering van de Kunst, cultuur & erfgoed visie
en de visie Recreatie en Toerisme. Waar mogelijk proberen wij nieuwe lokale activiteiten
te initiëren op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed gekoppeld aan recreatie en
toerisme. Dit wordt ingezet als middel ter vergroting van de leefbaarheid, versterking van
de economie en het creëren en behouden van de werkgelegenheid en onze vele vrijwilligers.
Wanneer er extra middelen beschikbaar zijn voor de basis plus en basis plus extra varianten,
kunnen deze ook dienen als inzet voor het aanvragen van cofinanciering en overige fondsen.
3.1 Recreatie en Toerisme
Dit programma valt binnen de huidige begroting van 2022 en laat weinig tot geen ruimte
voor verdere ontwikkeling. Hiermee zetten wij in op in stand houden en in te spelen op
kansen waar mogelijk.
Bij minder budget/inkomsten wordt er geschoven in planning maar de doelstellingen voor
een toekomstbestendige gemeente blijven overeind door middel van het economische
vliegwiel.
3.2 Kunstenaarsgemeente
De huidige beschikbare middelen voor kunst, cultuur en cultuureducatie worden ingezet
voor het behoud van de huidige activiteiten. Deze vormen de basis voor de ambitie van
het zijn van een kunstenaarsgemeente.
Om de kunstenaarsgemeente meer inhoud en body te geven, zodat het regionaal en
landelijk een trekker wordt die extra inkomsten genereert voor onze horeca, MKB en
de gemeente (middels meerdaags verblijf), is er een bedrag van € 15.000 (basis plus)
en € 30.000 (basis plus extra) nodig op het huidige budget ten behoeve de
Kunstenaarsgemeente.
3.3 Airborne
Het beschikbare budget Airborne wordt ingezet voor samenwerking in de Airborneregio
(€ 20.000) en de behoud voor de lokale basisinfrastructuur van Airborne activiteiten
(€ 30.000). De reserve Airborne, waaruit ‘nieuwe activiteiten de afgelopen jaren betaald
werden, is uitgeput in 2021.
Om meerdere aspecten van de Airborne en WO2 geschiedenis te vertellen en een
jaarrond meerdaags programma (liefst verblijven in de lokale hotels en B&B’s) is er een
extra jaarlijks budget nodig van € 25.000. Voor de extra activiteiten in een kroonjaar
(bv de 80e Airborne Herdenking in 2024) is een bedrag van € 50.000 wenselijk.
Met deze bedragen wordt het beschikbare maximum verruimd ten behoeve van de Airborne.

