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Renkum in bloei
Onze zes dorpen kenmerken zich ieder door een eigen identiteit. 
We kunnen genieten van onze woonomgeving met allerlei 
voorzieningen, de gevarieerde natuur bestaande uit fraaie bossen 
met beken, de vergezichten vanaf de stuwwal en de Rijn. 

De Gemeente Renkum is wat ons betreft de mooiste gemeente 
van het land. Toch zijn er ook in onze gemeente grote opgaven 
waar we als lokale overheid mee aan de slag gaan. We denken 
aan betaalbaar wonen voor iedereen, de klimaattransitie, de 
constante druk op onze inkomsten en gemeentelijke organisatie, 
en de veranderende vraag vanuit de samenleving hoe met elkaar 
om te gaan. Dit alles vraagt om een helder en aantrekkelijk 
perspectief voor de toekomst.

Meer informatie?
Deze samenvatting geeft in vogelvlucht 
ons perpectief op de toekomst weer. 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Bezoek dan onze website: 
www.renkum.nl/collegeperspectief 
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Betrouwbare 
gemeente
Renkum werkt vanuit 
de menselijke maat. 

Onnodige bureaucratie 
gaan we tegen. Heldere 

financiële spelregels zorgen 
voor een duurzaam evenwicht in 
inkomsten en uitgaven.

Een leven lang 
gelijke kansen
Iedere inwoner van 
onze gemeente is 
verschillend, maar 
iedereen is gelijkwaardig. We 
investeren waar dat het hardst nodig is, 
zodat iedereen gelijke kansen heeft.

Goede en betaalbare zorg dichtbij
De stijgende vraag naar jeugd- en ouderenzorg 
willen we zoveel als kan preventief, licht en 

dichtbij opvangen. Zwaardere zorg is waar nodig 
snel toegankelijk en passend. Goed ouderenbeleid 

met focus op gezondheid en keuzevrijheid.

De kracht van 
ontmoeting
In Renkum reiken 
we elkaar de hand 

waar dat nodig is. 
Ontmoeting is hierbij 

het vliegwiel. In elk dorp 
zijn mensen actief, we ondersteunen 
vrijwilligers, waarderen mantelzorgers 
en versterken de netwerken in elk dorp.

Gezonde omgeving
Als de openbare ruimte 
uitdaagt tot bewegen 
en spelen zijn er veel 
mogelijkheden om 

elkaar te ontmoeten 
of gewoon even tot rust 

te komen. In een gezonde gemeente 
is schone lucht en zijn optimale 
sportmogelijkheden.

Genieten van wat 
Renkum te bieden 
heeft
Renkum heeft een rijk, 
gevarieerd landschap, een bloeiend 
verenigingsleven en zes dorpen met elk 
een eigen karakter. Dat eigen karakter 
kan groeien door een dorpsgerichte 
aanpak met een sterke rol voor 
initiatieven en ondernemers uit de 
samenleving. 

Natuurrijk groen
Ons groen is ons 
kapitaal. Biodiversiteit, 
natuur en landschap 

staan centraal bij het 
beheer van het openbaar 

groen, onze landgoederen en 
onze bossen.

Betaalbaar wonen 
binnen onze dorpen
De gemeente laat 
minder over aan de 

markt en pakt meer de 
regie. Zo zorgen we voor 

voldoende betaalbare en 
passende woningen voor onze 
inwoners.

Verduurzaming met 
en voor iedereen
Al onze inwoners – 
ongeacht de dikte 

van hun portemonnee 
– hebben recht op een 

goed geïsoleerd huis, goedkope 
en schone elektriciteit, en goede 
mogelijkheden voor duurzaam 
en betaalbaar vervoer. 

Overheid dichtbij
We zijn als gemeente transparant en benaderbaar. 

Het college houdt spreekuren in de dorpen en 
vergadert vaker op locatie. Medewerkers van 
de gemeente staan open voor signalen uit de 
samenleving.

In 2030...
• zijn er genoeg betaalbare, goede en passende woningen  

• hebben alle inwoners gelijke kansen op zelfontplooiing 

en ontwikkeling 

• hebben alle inwoners bestaanszekerheid 

• is de natuur in balans door een hogere biodiversiteit 

• dragen we allemaal bij aan en hebben we allemaal profijt 

van de energietransitie 

• werkt de gemeente als gelijkwaardig partner samen met 

inwoners, ondernemers en organisaties 

• voelt jong tot oud zich thuis in onze gemeente 

• zijn al onze dorpen levendig en worden hun unieke 

kwaliteiten benut 


