


INHOUD RAADSINFORMATIE AVOND RECREATIE & TOERISME 

*  Presentatie recreatie zonering  
Hans van Altena

* Korte quiz recreatie en toerisme 

* Onze lokale ondernemers aan het woord
Video

* Visie recreatie en toerisme

Gekleurde kaarten

Visie & lopende projecten









https://vimeo.com/449202679/02b71b0e3f


















http://www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl/








QUIZ RECREATIE & TOERISME

Hoeveel officiële Bed & Breakfasts telt onze gemeente momenteel?

13 21 28

VRAAG 1



QUIZ RECREATIE & TOERISME

Hoeveel kilometer aan klompenpaden liggen in onze gemeente?

45 70 90

VRAAG 2



QUIZ RECREATIE & TOERISME

Hoeveel overnachtingen vonden er in 2018 plaats door bezoekers in onze gemeente?

133.000 208.000 265.000

VRAAG 3



QUIZ RECREATIE & TOERISME

Hoeveel bestedingen vonden er in 2018 plaats door bezoekers in onze gemeente?

3,2 
miljoen

80,9 
miljoen

1,6 
miljard

VRAAG 4



QUIZ RECREATIE & TOERISME

Hoeveel % van de werkgelegenheid vindt plaats in de recreatief-toeristische sector in onze gemeente?

6,5% 9% 12,5%

VRAAG 5



QUIZ RECREATIE & TOERISME

Wie ontving in 2018 de meeste bezoekers?

Gemeente 
Renkum

Nationaal Park 
Veluwezoom Burgers Zoo

VRAAG 6



VIDEO LOKALE ONDERNEMERS

Onze lokale ondernemers aan het woord:

https://beeldvast.stackstorage.com/s/udlKpXx95aKaQOe3

https://beeldvast.stackstorage.com/s/udlKpXx95aKaQOe3


VISIE RECREATIE & TOERISME

- De komende 10 jaar: meer binnenlands én buitenlands toerisme
- Kansen en bedreigingen
- Recreatie en Toerisme als middel, niet als doel

 Een heldere visie is van belang





VISIE RECREATIE & TOERISME

Visie recreatie en toerisme gemeente Renkum

Wat willen we bereiken? : Kwalitatief en duurzaam toerisme

 vergroten van de leefbaarheid en betrokkenheid van inwoners
 een hogere toegevoegde waarde per bezoeker 
   (langer verblijf, meer spreiding over gebieden en seizoenen, herhaalbezoek)
 een groter en diverser banenaanbod
 natuurbehoud en duurzaamheid
 benutten van onze kernkwaliteiten (en meer verbindingen tussen de sectoren)
 een gastvrije sector













LOPENDE PROJECTEN

HUISSTIJL







VISIE RECREATIE & TOERISME

Visie recreatie en toerisme gemeente Renkum

Betrokkenheid van inwoners en ondernemers

Wat vindt u? 

• Waar liggen kansen?
• Wat mist u in onze gemeente
• Welke ideeën heeft u hierover?



VISIE RECREATIE & TOERISME


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Belangrijke rol gemeenten om zonering te laten werken
	Inhoud
	Film: De Kwetsbare Veluwe
	Extra beschermde status Natura 2000
	Slide 8
	Waarom Recreatiezonering?
	Concept zonering Renkum
	Slide 11
	Slide 12
	Fasering RZ proces Veluwe
	Betrekken van belanghebbenden in Renkum
	Nadere Info
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38

