
Omgevingsvisie
De komende maanden maken we een nieuwe visie voor de toekomst. Hierin beschrijven we wat we belangrijk
vinden voor de omgeving en hoe we met elkaar willen samenleven en samenwerken. In 2020 heeft er een
onderzoek over deze omgevingsvisie plaatsgevonden onder de leden van het inwonerspanel Renkum Spreekt.
Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en laten we u weten wat we met de resultaten doen.

Respons en betrouwbaarheid

In totaal hebben 693 van de 1.335 panelleden meegedaan aan het onderzoek. Dit is een
deelnemerspercentage van 52%. Door het grote aantal deelnemers kunnen met een betrouwbaarheid
van 95% en een foutmarge van 3,67% uitspraken gedaan worden over de populatie.

Beoordeling wonen en leven in de gemeente 

Spreekt

Respondenten 
geven gemiddeld een 7,9 voor het

wonen en leven in de gemeente.

Als respondenten
denken aan de gemeente dan

denken ze als eerste aan: groen/
natuur (94%), rust/ ruimte (47%)

en dorps karakter/kleinschalig
(47%). 

De 2 meest 
genoemde verbeterpunten van

de gemeente zijn: voorzieningen
en recreatiemogelijkheden

(30%) en gemeentelijk beleid en
dienstverlening (18%).

De 2 meest
genoemde positieve

punten van de gemeente
zijn: groen/ natuur (70%)

en rust/ ruimte (35%). 



Wat gebeurt er met de resultaten?

Beoordeling wonen en leven in eigen dorp

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van de omgevingsvisie voor gemeente
Renkum. Bij het maken van de omgevingsvisie gaan we nog meerdere keren met inwoners en andere partijen
in gesprek. Via de krant, sociale media en de website van de gemeente houden we je op de hoogte van alle
activiteiten, uitkomsten en vervolgstappen.

Toekomst van de gemeente

De 3 meest genoemde
onderwerpen waar de gemeente

extra aandacht aan moet geven zijn:
duurzaamheid & milieu (44%),

winkel- & horecavoorzieningen
(44%) en groen & natuur (42%).

De 3 meest genoemde
onderwerpen waar naast de gemeente

ook inwoners aandacht aan moeten
besteden zijn: prettig samenleven

(92%), klimaatverandering (85%) en
duurzaamheid & milieu (84%).

Inwoners willen
meedenken over de plannen

van de gemeente via: een
online enquête (80%), een
interactieve website (33%)

en kleinschalige
bijeenkomsten (33%).

Als inwoners het voor
het zeggen hebben dan is de

gemeente in 2030 voornamelijk:
groen (62%), duurzaam (38%) en

sociaal/ betrokken (14%). 

De best en de slechtst
gewaardeerde aspecten

van Heveadorp zijn: groen &
natuur (97% (zeer) goed) en

winkel- & horecavoorzieningen
en zorg- & welzijnsvoorzieningen

(25% (zeer) slecht). 
De best en de 

slechtst gewaardeerde 
aspecten van Doorwerth en

Heelsum zijn: groen &
natuur (respectievelijk 98%

en 96% (zeer) goed) en 
culturele voorzieningen 
(respectievelijk 55% en 

39% (zeer) slecht).

De best en de 
slechtst gewaardeerde 

aspecten van Renkum en
Wolfheze zijn: groen &

natuur (respectievelijk 95%
en 97% (zeer) goed) en winkel-

en horecavoorzieningen
(respectievelijk 47% en 

62% (zeer) slecht).

De best en de 
slechtst gewaardeerde

aspecten van
Oosterbeek zijn: groen

& natuur (94% (zeer)
goed) en woningaanbod

(20% (zeer) slecht). 


