
DOELGROEPEN PARTICIPATIE OMGEVINGSVISIE GEMEENTE RENKUM

Toelichting
Welke groepen willen we betrekken bij de omgevingsvisie? Iedereen die mee wil doen moet mee kunnen doen. Daarom gebruiken we dit document om het overzicht te houden wie we betrekken en op welke wijze. 
In de "oranje" kolommen houden we bij wat we met de betreffende doelgroepen hebben afgestemd. Toelichting op de kolommen is te vinden in een opmerking.
Na het inventariseren faciliteert Maak de Stad het samenvoegen en de vertaling naar de uitvoeringsplanning.
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Waar vinden we ze? 

Met communicaite uitingen doelgroepen bereiken en, informeren en enthousiasmeren

Verenigingen
Sportclubs
Scholen, kinderdagverblijven, BSO
Wijk- en dorpsverenigingen

Verzorgingstehuizen

Instellingen

Bibliotheek
Rechtswinkel
Sociaal domein
Hulpdienst voor elkaar
Huisarts
Sociaal Domein/Permar
Ondernemersverenigingen 
Winkeliersverenigingen
Vivare
Zorginstellingen / paramedische hulp (als economische activiteit)

Brancheorganisaties

Parenco
Cultuur / groene ondernemers
VVV
Musea



Recreatieve voorzieningen
KlantContactCentrum / burgerzaken
Scouting
Dorpsplatforms, wijk- en buurtverenigingen 
Sportverenigingen
Muziekverenigingen/Cultuurverenigingen
Groene verenigingen (incl biodiversiteit, toekomstig "groen beraad")

Airborne
Vve's / VVH
Klimaattafels
Renkum leeft
Oranjevereniging
Fair trade groep
Zwerfafval brigades
Wijk- en burgerinitiatieven
Lokale afdeling fietsersbond

Landgoederen op de Helling

ODRA (omgevingsdienst)
GGD (VGGM) 
Rijkswaterstaat 
Waterschap Vallei&Veluwe 
Woningcorporaties (o.a. Vivare)
Zorginstellingen 
Terreinbeheerders als Vereniging 
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Geldersch Landschap en Kastelen 
Renkum voor Elkaar
Stichting Landschapsbeheer Gelderland

RHV 

SbR, ANBO



Zorgcomplexen
Kerken
Seniorenbond (SbR)
Vilente
Vivare 
Dynamo jongerencentra
Jongerenraad
Jeugd- en jongerenwerk
Scholen
Sportclubs
Jongerensoos 
Basisscholen  Scholen (daar vind je ook de ouders) 
BSO
Kinderopvang
Sportclubs
Alliander
Overige ketenpartners

Gemeenten

Provincie
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Bereiken via

Krant, Lokale omroep, Social media (Facebook, Instagram)

Inwonerspanel, Gemeentenieuws, Social media
Nieuwsbrief en fysiek via wijk en dorpsverenigingen / netwerken
Gezinnen bij scholen, bso, kdv 
Huis aan huis blad
Nieuwsbrief huis aan huis
Astrid Kampes (24 uur instellingen)

Adviesraad sociaal domein / Permar

Ruth Eikenaar / weth. Jasper Verstand
Gemeentelijke nieuwsbrief voor ondernemers

Fysiotherapiepraktijken/GOED

De Kreek, De Beken/ommuurde Tuin
David Brand (toeristen)
Museum Veluwezoom: Egbert Reinders (voorzitter)

Online platforms,
Inzet klimaattafel voorzitters
ambassadeurs
experts (omgevingsvisie)
functionarissen gemeente

Horeca Nederland Arnhem e.o. Jan van Hooijdonk (voorzitter)    
Toeristisch platform



(KKC)

o.a. Doorwerthcentrum groep

Scarabee: Lotte Menkman
Vereniging vijf dorpen in 't groen
St. Renkums Beekdal
Bekenstichting
IVN
imkervereniging / https://bijdekorenbloem.nl/bestuur/
SOVON / loes.vandenbremer@sovon.nl
Vleermuiswerkgroep / hans.huitema@planet.nl
ZOMP werkgroep / https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-
veluwezoom/heemtuin-de-zomp

Stichting biotoopverbetering Zuid-Veluwe /  
info@stichtingbiotoopverbetering.nl

http://landgoederenopdehelling.nl. frans welsch 
f.welsch.sr@planet.nl

Gelderlander
RTV Gelderland
Rijn en Veluwe 



Social media
https://dynamojeugdwerk.nl/locaties/

Dorenweerdcollege

Via scholen / koepels en mogelijk Kinderburgemeester

Arnhem
Overbetuwe
Wageningen
Elst
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Projectgroeplid (linking pin)

E11
[Opmerkingenthread]  U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924  Opmerking:     Wie is de linking pin vanuit de projectgroep naar de doelgroep?







Wie betrekken organisatie / achterban betrekken

F11
[Opmerkingenthread]  U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924  Opmerking:     Wie is er specifiek betrokken (naam contactpersoon) en moeten / kunnen we de achterban direct benaderen?







Wanneer betrekken (momenten)

G11
[Opmerkingenthread]  U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924  Opmerking:     Wanneer zijn er momenten of gelegenheden om het gesprek te voeren? (bv geplande evenementen, overlegvormen etc)







Op welke manier (middel)

H11
[Opmerkingenthread]  U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924  Opmerking:     Op welke manier kunnen we het gesprek aangaan? (bv op afstand digitaal, kleinschalige fysieke bijeenkomst, etc)







Gegevens contactpersoon (e-mail en telefoon)

I11
[Opmerkingenthread]  U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924  Opmerking:     Tijdens het proces kunnen we de betrokkenen met mailings op de hoogte houden en uitnodigingen voor bijeenkomsten. 
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