
Omgevingsvisie II
De gemeente maakt 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 februari  2021 heeft er  een tweede
onderzoek over deze omgevingsvisie plaatsgevonden. Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en laten
we u weten wat we met de resultaten doen. Ook worden er in juni online bijeenkomsten gehouden waarbij we verder
met u in gesprek willen gaan over de omgevingsvisie. Onderaan deze factsheet vindt u hier meer informatie over. 

Respons en betrouwbaarheid
In totaal hebben 597 inwoners meegedaan aan dit onderzoek, waarvan 528 via het inwonerspanel
Renkum Spreekt en 69 via een open link. Door het grote  aantal deelnemers kunnen met een
betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,97% uitspraken gedaan worden over de populatie.

Wonen

Spreekt

Voorzieningen

De doelgroepen die
momenteel het meeste behoefte

hebben aan woonruimte/ woningen
zijn volgens respondenten: starters

(60%), jonge gezinnen (37%),
mensen met een kleine beurs (26%)

en ouderen (26%).

Volgens respondenten
is er de meeste behoefte aan
flexibele woonvormen (36%),
hofjes voor ouderen (28%) en

meergeneratiewoningen
(24%). 

De meest genoemde
ideeën over hoe er betaalbaar

gebouwd kan worden zijn: kleinere
woningen bouwen (42%), extra

huizen bouwen in bestaande wijken
(29%) en splitsen van woningen

(25%). 

Voldoen de volgende voorzieningen in de gemeente Renkum aan uw behoefte?
% Ja

Om mij veilig te voelen in mijn omgeving heb ik behoefte aan...

Zorg en medisch
86%

Sport
72%

Openbaar vervoer
72%

Winkels
71%

Horeca
63%

Cultuuraanbod
41%

Goed onderhoud
van groen

37%

Meer blauw op
straat
28%

Meer verlichting

24%

Beter contact in de
buurt
15%

Camera bewaking

14%



Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten zijn meegenomen bij het opstellen van de concept-Omgevingsvisie. Deze is te vinden
op  www.renkum.nl/omgevingsvisie. In de maand juni vindt er nog een participatieronde plaats; de concept visie wordt
gedeeld met stakeholders en onze inwoners. U kunt hierover online in gesprek gaan op woensdag 23 of donderdag 24 juni
2021 van 19.00 uur tot 21.00 uur. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar omgevingsvisie@renkum.nl. Mocht u
hierbij niet aanwezig kunnen zijn, maar wilt u toch reactie geven op het concept? Stuur deze dan voor vrijdag 2 juli 2021 naar
omgevingsvisie@renkum.nl. De Omgevingsvisie wordt naar verwachting eind van dit jaar vastgesteld door de gemeenteraad.

Bereikbaarheid

Groen en Duurzaamheid

58% van de
respondenten is het

(helemaal) eens met de stelling
'De gemeente moet meer (openbare)

laadplekken aanleggen voor
elektrische auto's en fietsen.'

12% is het (helemaal)
oneens

De ruime meerderheid
van de respondenten (68%) is

voorstander van de invoering van
30 km/u in de gehele bebouwde
kom. 28% heeft liever dat het 50

km/u wegen blijven.

Toerisme

Volgens respondenten moet
er vergeleken de auto meer ruimte worden

gegeven aan de fiets, lopen, de bus en groen in de
centrumgebieden van de dorpen. Ook benoemen
ze dat er iets meer ruimte gegeven moet worden

aan parkeerplaatsen voor (bak)fietsen
dan voor de auto.

Nagenoeg driekwart
van de respondenten (72%)
vindt dat de gemeente moet
uitgaan van bredere fiets- en

voetpaden, ook als dat ten koste
gaat van de ruimte voor de auto.

19% vindt van niet.

Ook in het najaar en de winter
een aantrekkelijke gemeente te

zijn om te verblijven
31%

Verbeteren informatie

24%

Creëren van routes tussen
centra en naar attractieve
voorzieningen en plekken

20%

Hoe kan gemeente Renkum de mogelijkheden voor toerisme en ontspanning verbeteren en/of uitbreiden? - Top 3

Wat betekent het groen in gemeente Renkum voor u? - Top 3

Bereikbaarheid

Wat vindt u belangrijk als het gaat om het verduurzamen van gemeente Renkum? - Top 3

Ik gebruik het vooral om te bewegen:
bijv. fietsen, wandelen of hardlopen

83%

Ik vind het vooral mooi

74%

Ik vind het nuttig, omdat flora
en fauna een thuis geeft

73%

Duurzame maatregelen
toegankelijker maken

41%

Zonnepanelen op daken

36%

Beter omgaan met milieu
hinder van bedrijven

25%


