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Filmhuis Oosterbeek



Beste mensen,

Wat vliegt de tijd! Bijna een jaar geleden hebben wij met jullie in de tuin van het 

Filmhuis in Oosterbeek een avond lang over het regenwater afkoppelen gesproken. 

Doel van onze bijeenkomst: Hoe krijgen we bewoners enthousiast om het 

regenwater af te koppelen?

Iedereen deed enthousiast mee, daar waren we erg blij mee! 

De ideeën zijn uitgewerkt en er is nu een mooi bedrag om aan de slag te gaan.

Kort gezegd: 

Eindelijk kunnen we beginnen met het uitwerken van de ideeën!



1. We maken een informatie- en praktijkboekje waarin we 

concreet, kort en beeldend het belang over het regenwater afkoppelen uit leggen. 

We nemen hierin korte verhalen op van bewoners uit de gemeente die het 

regenwater al hebben afgekoppeld. Deze korte verhaaltjes worden geïllustreerd 

met enthousiaste aansprekende portretfoto’s. 

We laten in dit boekje drie leuke voorbeelden zien hoe je het regenwater kan afkoppelen. Er komen 

antwoorden op vragen als: 

• Wat is er nodig? 

• Waar moet ik rekening mee houden? 

• Wat kost het? 

• Waar kan ik de spullen kopen? 

Verschillende ondernemers uit de gemeente bieden (een deel van de) producten te koop aan die nodig zijn 

om de voorbeelden uit te werken. 

Wat was er ook al weer bedacht?



2. Een tuinbordje.

Het valt niet of nauwelijks op als iemand zijn regenwater heeft afgekoppeld. 

Jullie input: Dit zou meer zichtbaar gemaakt moeten worden waardoor je voorbijgangers aan het denken zet. Zien doet volgen!

Wellicht is het een idee om 

het tuinbordje ook een 

functie als regenmeter te 

geven door een regenmeter 

in het ontwerp te verwerken. 

De uitstraling en het ontwerp van 

het tuinbordje zou zo mooi 

moeten zijn dat iedereen er 

apetrots op is als ze dit bordje in 

hun tuin hebben staan!



Waar zijn we naar op zoek? 
…….Precies ☺!

We zoeken mensen die mee willen helpen om de twee ideeën concreet te maken. Alle hulp is 
meegenomen! Een boodschap doen, een foto maken, helpen met de coördinatie.  

Iedereen is welkom! Mensen in jullie directe omgeving, een buur, een collega, familie, een vriend 
of nog mooier, iemand uit jullie ledenbestand, die het leuk vindt om mee te helpen.

Misschien onnodig maar als ondersteuning om mensen te mobiliseren 
hebben we een kort verzoek gemaakt, zie bestand in de bijlage. Om te 
delen met iedereen die mogelijk een handje wil helpen!

Alvast hartelijk dank voor de moeite! We kijken uit naar enthousiaste 
reacties! 

Hartelijke groet,

Lanny Olie
Regenwateradviseur gemeente Renkum
06-58076183
Lanny.olie@nlgaat.nu

mailto:Lanny.olie@nlgaat.nu

