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Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Progressief Rhenen/GROENLINKS. Progressief Rhenen/GROENLINKS 
blijft zich sterk maken voor een open en transparante manier om onze gemeente te besturen. Zeker nu we voor 
grote veranderingen staan. Denk aan de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energie, 
het oplossen van de verkeersproblemen, de tekorten in de jeugdzorg of de problemen op de woningmarkt. 

Goede uitvoering van beleid voor en door inwoners 

Democratie is een kostbaar goed en met de veranderingen in de maatschappij verandert de wijze van besturen mee. Sinds 
2006 hebben wij ons daarom ingespannen om de lokale democratie in onze gemeente beter tot zijn recht te laten komen, 
altijd in dialoog met onze inwoners. Progressief Rhenen/GROENLINKS gelooft namelijk dat beleid alleen tot goede uitvoer 
kan worden gebracht als dat samen met inwoners wordt gedaan. Dat kan soms meer tijd kosten maar levert vooral veel op: 
meer tevredenheid, minder bezwaren en onnodige kosten maar bovenal beter beleid. 

In onze visie betekent democratie dan ook meer dan beslissen met de helft plus één. Het gekozen bestuur weegt alle 
belangen en als een minderheid gedupeerd wordt door een beslissing, dan weegt dat zwaar. 

Politiek voor iedereen: drie pijlers, drie beloftes 

Voor ons betekent progressieve politiek: politiek voor iedereen, met een warm hart voor onze inwoners die het minder 
getroffen hebben én voor onze groene omgeving. Ons verkiezingsprogramma voor 2022 - 2026 richt zich daarom op de 
volgende drie pijlers:

1. Natuur & Klimaat;
2. Wonen, Zorg & Welzijn;
3. Mobiliteit, Lokale Economie & Erfgoed. 



Het moge duidelijk zijn dat wij ook deze periode vast voornemens zijn een rol te vervullen in het gekozen bestuur van onze 
gemeente. Daarbij willen we u de volgende beloftes doen: 

• Sinds de decentralisatie van Zorg en Welzijn naar de gemeenten (2015) hebben wij wethouders geleverd die zich 
inspannen voor maatwerk en die onze ambtenaren inspireren de mens achter de vragen te zien. Onze fractie zal 
die wijze van respectvol werken met volle overtuiging voortzetten. 

• Het Rijk heeft veel taken naar ons uitbesteed, maar tracht daarbij ook een keurslijf voor de uitvoering op te 
leggen. Wij zullen de maximale beleidsruimte gebruiken die er is, om samen met inwoners op basis van 
vertrouwen en respect te werken, ook als zij vluchteling zijn of in de bijstand verkeren. 

• Als gemeentebestuur erkennen we dat niet alles altijd goed gaat. Wij staan echter voor een bestuur dat altijd 
aangesproken wil worden op wat beter kan. Progressief Rhenen/GROENLINKS zal daar ook de komende periode 
sterk voor opkomen. 

Gezonde gemeentefinanciën, ook in de toekomst 

Wij hebben veel wensen in de politiek, zijn ambitieus, maar bij een goed 
bestuur van de gemeente hoort ook zorg voor de beschikbare middelen. De 
onafhankelijkheid van Rhenen hangt mede af van een degelijk financieel 
beheer. 

Geholpen door een uitstekend ambtenarenkorps is de financiële positie van 
Rhenen nog steeds beter dan van vele gemeenten om ons heen. Progressief 
Rhenen/GROENLINKS is er trots op daar de afgelopen bestuursperiode 
opnieuw een grote bijdrage aan te hebben geleverd. Hieruit mag ook blijken 
dat het klassieke frame “links kan niet met geld omgaan” onzin is. Wij 
hopen ons de komende periode dan ook opnieuw in te mogen zetten voor 
een gezonde balans tussen investeringen en kostendekkende tarieven en 
heffingen, met een bijzonder oog voor de betaalbaarheid van gemeentelijke 
lasten voor de groep net boven het minimuminkomen. 

Uw hulp is onmisbaar 

We kunnen deze politiek niet alleen beoefenen. Daar hebben we uw hulp bij 
nodig. Uw initiatieven, uw kennis, uw betrokkenheid. We zullen naar u blijven 
luisteren om de goede keuzes te maken en de juiste besluiten te nemen. 
Kunnen wij op uw steun rekenen? 

In dit document leest u wat onze ambities voor de periode van 2022-2026 zijn. 
Veel leesplezier! 



Inhoudsopgave

Pijler 1 
Natuur & Klimaat  ............................................................................................................................................................................ 5
Onze visie op Natuur & Klimaat 

1.1 Energietransitie: duurzame energie opwekking ...................................................................................................................  5
Onze visie op duurzame energieopwekking 

1.2. Energietransitie: betaalbaarheid van de transitie  .............................................................................................................  6
Onze visie op het meedoen aan de energietransitie 

1.3 De groene leefomgeving, natuur & landschap  ......................................................................................................................  7
Onze visie op natuurbehoud 

1.4 Klimaatadaptatie  ..................................................................................................................................................................................  8
Onze visie op de aanpassing aan een veranderend klimaat 

1.5 Een duurzame agrarische sector  ...................................................................................................................................................  9
Onze visie op de toekomst van de agrarische sector 

Pijler 2 
Wonen, Zorg & Welzijn  .......................................................................................................................................................  10
Onze visie op Wonen, Zorg & Welzijn 

2.1 Wonen  ......................................................................................................................................................................................................  10
Onze visie op wonen 

2.2 Zorg & Welzijn  ......................................................................................................................................................................................  11
Onze visie op Zorg & Welzijn 

Pijler 3
Mobiliteit, Lokale Economie & Erfgoed  ..........................................................................................................  15
Onze visie op Mobiliteit, Lokale Economie & Erfgoed

3.1 Vervoer en mobiliteit  .......................................................................................................................................................................  15
Onze visie op vervoer en mobiliteit 

3.2 Lokale Economie, Werkgelegenheid & Werkzoekenden  ...............................................................................................  16
Onze visie op de Rhenense economie en werkgelegenheid 

3.3 Kunst, cultuur & erfgoed  .................................................................................................................................................................  18



5  |  Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Duurzaam | Sociaal | Vernieuwend

Pijler 1: Natuur & Klimaat

Onze visie op Natuur & Klimaat
We zijn ervan overtuigd dat we als partij én als gemeente onze verantwoordelijkheid moeten pakken in de aan-
pak van het klimaatprobleem. Dit doen we door de natuur te beschermen, uitstoot van klimaatgassen te vermin-
deren en de nadelige effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Hierbij willen we alle belanghebbenden 
betrekken en ervoor zorgen dat de baten en lasten zo gelijk mogelijk verdeeld worden.

We zien echter op het gebied van natuur en klimaat mogelijk conflicterende belangen. Denk bijvoorbeeld aan het 
behoud van natuur en woongenot versus het woningtekort of de energieopgave. Om de toekomst voor volgende 
generaties veilig te stellen zullen er daarom keuzes gemaakt moeten worden. Hieronder leest u welke afwegin-
gen en keuzes Progressief Rhenen/GROENLINKS maakt op het thema Natuur & Klimaat.

1.1 Energietransitie: duurzame energie opwekking

Onze visie op duurzame energieopwekking
Om de CO2-uitstoot zo klein mogelijk te maken is de lokale energie-
transitie van cruciaal belang. De klimaatdoelen kunnen alleen worden 
gehaald wanneer, naast zonnepanelen op daken en gevels, er ook 
zonnevelden en windmolens worden geplaatst. Dat gaat niet makkelijk 
worden omdat het een effect op onze leefomgeving zal hebben. Ofwel 
door de gevolgen van klimaatverandering als wij gezamenlijk niet ge-
noeg doen, ofwel door het plaatsen van bijvoorbeeld windmolens en/of 
zonnepanelen waar ook grote nadelen aan kunnen zitten.

1.1.1 Eerst alle daken vol
Als Progressief Rhenen/GROENLINKS vinden we het allereerst belangrijk dat 
zoveel mogelijk daken worden benut om zonnepanelen aan te brengen. 
Zowel van particulieren als bedrijfsdaken. Nog maar 17% van alle daken in onze gemeente is met zonnepanelen bedekt. 
Op dit moment kunnen inwoners voor informatie hierover een beroep doen op het energieloket. Hoewel we daar blij mee 
zijn vinden we dat de gemeente een actievere houding in moet nemen als het gaat om het stimuleren hiervan. Dat kan 
bijvoorbeeld door middel van baatbelasting en door dit een eis te maken bij bestemmingsplannen. Daarnaast moet de 
gemeente actief met inwoners in gesprek en niet alleen passief zijn in de informatieverstrekking. Uiteindelijk moeten de 
daken zo veel mogelijk vol! Daarmee zijn we er echter nog niet.

1.1.2 Voorzichtige bijdrage van Rhenen aan gezamenlijk bod Regio Foodvalley
De doelen die zijn afgesproken in het klimaatakkoord, dienen in regio’s te worden vormgegeven1. Als gemeente Rhenen, 
onderdeel van de regio Foodvalley, doen we een voorzichtige bijdrage aan het gezamenlijke bod van de regio. Met zoveel 
mogelijk behoud van de kwaliteit van onze natuurgebieden.
Als Progressief Rhenen/GROENLINKS staan we positief tegenover de onderzoeksgebieden voor windenergie die in het bod 
vanuit de regio Foodvalley staan benoemd zodat we een grotere bijdrage aan de energieopgave kunnen leveren2. Hierbij 
is het wel van belang dat dit met draagvlak van inwoners gebeurt. De projecten die tot nu toe het meest succesvol zijn, zijn 
projecten waarbij inwoners vanaf dag één betrokken zijn. Wij zetten ons daarom actief in voor burgerparticipatie, ook bij 
het zoeken naar plaatsen van windmolens binnen het bod van Foodvalley.



6  |  Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Duurzaam | Sociaal | Vernieuwend

1.1.3 Van het gas af 
Vóór 2030 moeten in Nederland zo’n 2,3 miljoen huishoudens zijn losgekoppeld van het gas en zijn aangesloten op een 
alternatieve warmtebron. Zo’n 3 miljoen woningen moeten worden geïsoleerd. Deze warmtetransitie is een enorme 
opgave, ook voor Rhenen. We willen dat de gemeente waar mogelijk actief de transitie naar gasvrije woningen stimuleert, 
samen doet met projectontwikkelaars maar ook met Rhenam.

Speerpunten Duurzame energieopwekking
1. We onderkennen dat de overgang naar duurzame energie urgent is; dit is een prioriteit in het nieuwe 

coalitieprogramma. Bij ieder voorstel wordt gekeken naar dit aspect.
2. De gemeente spant zich in tenminste 60% van de daken in de gemeente te voorzien van zonnepanelen.
3. We verhogen de ambitie van Rhenen door de aanleg van een extra zonneveld en (indien mogelijk) een 

windmolen, mits dit ruimtelijk ingepast kan worden.
4. We stimuleren het koppelen van het opwekken en gebruiken van energie met andere functies, bijvoorbeeld: 

parkeerplaatsen voorzien van een zonnedak. Dit wordt in alle nieuwe bouwplannen gevraagd.
5. Vóór 2026 maken de inwoners van Achterberg en Remmerden en de gemeente gezamenlijk plannen voor de 

overgang naar duurzame verwarming, bijvoorbeeld door middel van geothermie en warmtepompen.

1.2. Energietransitie:  
        betaalbaarheid van de transitie

Onze visie op het meedoen aan de 
energietransitie
Voor het slagen van de energietransitie is het nodig dat alle inwoners 
op een betaalbare manier mee kunnen doen. De manier waarop lokaal 
energie wordt opgewekt moet worden gedragen door zoveel mogelijk 
inwoners. Alle inwoners moeten in initiatieven kleine aandelen kunnen 
verkrijgen met op zijn minst een meerderheid in de besluitvorming. 
Zeggenschap is dus voor ons een belangrijke pijler.

1.2.1 Energiearmoede voorkomen
Veel mensen maken zich zorgen over de stijgende energierekening. Dat geldt 
onevenredig sterk voor huurders die niet zelf over de isolatie van hun eigen huis gaan. De gemeente moet daarom goede 
prestatieafspraken maken met de woningbouwcorporatie over isolatie, minimale energie-labels, het percentage energie-
neutrale woningen en woningen met zonnepanelen. Waar nodig springt de gemeente financieel bij.

Speerpunten Betaalbaarheid energietransitie
1. Iedere inwoner moet een eerlijke kans krijgen om mee te delen in duurzame energieprojecten. De gemeente 

wordt hierin centraal aanspreekpunt voor inwoners.
2. We stimuleren dat inwoners gemakkelijk lid kunnen worden van een energiecoöperatie en dat het voor hen ook 

financieel aantrekkelijk is.
3. Om de besluitvorming lokaal te kunnen sturen moet 51% van de aandelen in lokale duurzame energieprojecten 

in handen zijn van lokale eigenaren, dit geldt per project.
4. De gemeente ondersteunt huishoudens met een laag inkomen extra met energiebesparing.

                                                                          
1 Regio’s zijn in dat proces verantwoordelijk voor het doen van een gezamenlijk bod waarin zij aangeven hoeveel energie zij duurzaam denken te kunnen opwekken.
2 Voor het invullen van de ambitie met alleen zonnepanelen is veel schaarse ruimte nodig. Daarnaast is het voor de netcapaciteit het meest nuttig om projecten te starten die zowel gebruik 
maken van zonne-energie als van windenergie. We staan daarom positief tegenover het onderzoeken van deze locaties voor het plaatsen van zowel een windmolen als zonnepanelen en hopen 
daarmee een grotere bijdrage te kunnen doen.
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1.3 De groene leefomgeving, natuur & landschap

Onze visie op natuurbehoud
Wij vinden een duurzaam groene leefomgeving een essentieel goed 
voor huidige inwoners van Rhenen en voor toekomstige generaties. 
Behoud van het omringend landschap en de bescherming van de natuur 
en biodiversiteit zijn daar een belangrijk onderdeel van. Inwoners 
moeten kunnen genieten van hun (groene) leefomgeving en we houden 
daarom rekening met natuur- en landschapswaarden binnen en buiten 
de woonkernen.

1.3.1 Investeren in meer groen
Groen- en watervoorzieningen verminderen de gevolgen van fijnstof, 
hittestress en wateroverlast. Het groen in onze woonomgeving staat echter 
onder druk door dichtere bebouwing, aantasting van resterend groen, 
verstening van tuinen en als gevolg van klimaatverandering. Wij willen daarom investeren in meer groen in de woonwijken.

1.3.2 Verhogen natuurkwaliteit en uitbreiding bestaande bosgebieden waar mogelijk
De bossen en recreatiegebieden in onze gemeente zijn erg geliefd. De lockdown heeft onder andere laten zien dat 
voldoende ruimte voor recreatie én rust, zowel voor mensen, dieren als planten, noodzakelijk is. De gemeente dient 
de natuurkwaliteit van de bossen en van de overige gronden (in eigendom of niet), waar mogelijk, te verhogen. In het 
Binnenveld zoekt de gemeente met de landbouw en het natuurbeheer naar een duurzame landbouw en het doorbreken 
van de steeds verdergaande schaalvergroting met al haar negatieve effecten op de leefomgeving, onder meer via het 
stellen van aanvullende voorwaarden bij pachtovereenkomsten en bij de vergunningverlening.

De gemeente draagt daardoor bij aan de Europese Green Deal en het Nationale Klimaatakkoord. De gemeente neemt het 
voortouw om met de overige landgoedeigenaren, terreinbeheerders en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug te zoeken 
naar meer samenwerking en wederzijdse versterking van het bos- en natuurbeheer van de toekomst. Omwille van het 
duurzaam behoud van het kwetsbare landschap van onze gemeente houden wij vast aan de rode contour.

1.3.3 Blijvende betrokkenheid voor inwoners bij vorming omgevingsvisie
In 2022 voert ons land de omgevingswet in. Deze wet vat zo’n oude 26 wetten en regels op het gebied van milieu, 
water, ruimtelijke ordening, natuur en bouwen samen. De nieuwe wet moet gaan zorgen voor een samenhangende 
aanpak, lokaal maatwerk en een betere en snellere besluitvorming. Wij vinden het van het hoogste belang dat inwoners 
meedenken over, en inbreng hebben in, de toekomstige leefomgeving. Onder andere door betrokken te (blijven) worden in 
de vorming van de omgevingsvisie en omgevingsplannen voor 2035.
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Speerpunten De groene leefomgeving, natuur & landschap
1. De gemeente voert een zogenaamde (basis)kwaliteit natuur in, die moet garanderen dat deze ook in de 

toekomst standhoudt. Alle projecten in Rhenen moeten hieraan tenminste voldoen.
2. Bij nieuwbouwplannen in de kernen wordt ten minste 5% van het gebied ingericht als openbaar groen en als 

speelvoorziening. Bij de inrichting van het openbaar groen worden de toekomstige bewoners zo veel mogelijk 
betrokken. Bovendien beschermt Rhenen bestaande bomen en groenelementen en worden er 30% meer bomen 
aangeplant in de gemeente.

3. Voor de bosgebieden die de gemeente in eigendom heeft, zijn de natuurkwaliteit en het recreatief gebruik 
leidend en niet de opbrengsten uit de houtproductie.

4. De gemeente neemt het voortouw om met de landbouwers en natuurbeheerders in o.a. het Binnenveld te 
onderzoeken hoe een evenwichtige combinatie van duurzame landbouw met bestaanszekerheid voor de 
agrarische sector en behoud en versterking van de natuur tot stand gebracht kan worden. Hierbij wordt gezocht 
naar verdienmodellen waarin een koppeling tussen lokale agrariërs en middenstand wordt gelegd.

5. Waar mogelijk draagt de gemeente bij aan de uitbreiding van het huidige bosareaal van de gemeente. De 
gemeente neemt het initiatief om met de landgoedeigenaren, terreinbeheerders en het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug te zoeken naar meer samenwerking en wederzijdse versterking van het bos- en natuurbeheer van de 
toekomst.

6. Aan de rode contour houden we vast en het Rhenense landschap en de panorama’s moeten beschermd blijven. 
Dit moet in samenspraak met de inwoners worden vastgelegd in de Visie Rhenen 2035.

1.4 Klimaatadaptatie

Onze visie op de aanpassing aan een 
veranderend klimaat
Hoe goed we ook ons best doen om klimaatverandering tegen te gaan, 
het gaat ons niet lukken om alle temperatuur- en zeespiegelstijgingen 
en veranderende neerslag tegen te gaan. We zullen ons en onze omge-
ving daarom moeten aanpassen aan deze veranderingen. Een groene 
leefomgeving helpt ons daarbij.

1.4.1 Voldoende toegang tot groen en natuur voor iedereen 
Groen draagt bij aan welzijn en welvaart van mensen. Daarom willen wij dat 
alle, ook inwoners met een lagere sociaaleconomische status, ruim voldoende 
toegang hebben tot groen en natuur.

Speerpunten Klimaatadaptatie
1. De gemeente stimuleert mensen actief die het initiatief nemen om 

hun woonomgeving groener in te richten.
2. De gemeente roept inwoners op om verstening van tuinen tegen te 

gaan, onder meer door middel van voorlichting en facilitering.
3. Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen is klimaatadaptatie het 

uitgangspunt.
4. De gemeente geeft het goede voorbeeld door te zorgen voor meer 

groen in de omgeving van de eigen gebouwen, waaronder het plein 
voor het Huis van de Gemeente.
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1.5 Een duurzame agrarische sector

Onze visie op de toekomst van de agrarische 
sector
De agrarische sector in onze gemeente heeft het, zoals ook in de rest 
van ons land, moeilijk. In de afgelopen periode is het aantal landbouw-
bedrijven in Rhenen ongeveer gehalveerd en is er tegelijkertijd sprake 
geweest van een forse schaalvergroting. Die schaalvergroting is gericht 
op de voedselproductie voor de wereldmarkt, gaat gepaard met inge-
wikkelde transportketens over de hele wereld en leidt ertoe dat het 
inkomen van de landbouwers sterk afhankelijk is van de grillige markt-
prijzen van de wereldhandel. Het overgrote deel van het voedsel, dat 
de landbouw in onze gemeente produceert, wordt ver buiten onze regio 
geconsumeerd. Bovendien heeft het veelal traditionele landbouwsys-
teem schadelijke effecten op de gezondheid en welzijn van mens, dier 
en natuur, onder andere via een forse bijdrage aan de stikstof- en 
fijnstofuitstoot, dieronvriendelijke praktijken, waterverontreiniging en 
peilverlaging.

1.5.1 Een toekomstbestendig landbouwsysteem en eerlijke beloning voor de boer
Wij willen deze ontwikkeling keren en met de sector en andere betrokkenen zoeken naar een duurzame, circulaire, 
grondgebonden landbouw voor de lokale en regionale markt, waarbij de landbouw een eerlijke boterham verdient en 
bestaanszekerheid wordt geboden. Wij zetten in op kwalitatief hoogwaardige streekproducten met korte ketens van de 
landbouwproducent naar de lokale en regionale consument; niet de kwantiteit, maar de kwaliteit voor de consument en 
een gezonde leefomgeving staan daarbij voorop. We willen nagaan of nieuwe vormen van samenwerking van de landbouw 
met retail, gastronomische en recreatieve bedrijven mogelijkheden bieden tot versterking van de lokale economie. Waar 
mogelijk wordt bovendien gezocht naar natuur-inclusieve landbouw, m.a.w. een bedrijfsvoering waarbij de boer actief 
bijdraagt aan de biodiversiteit en daarvoor een passende vergoeding ontvangt.

Dat de staat van onze natuur en die van de landbouw nauw met elkaar verweven zijn, hebben we het afgelopen jaar 
gemerkt bij de stikstofcrisis. Helaas hebben gemeenten nauwelijks bevoegdheden om maatregelen te nemen met 
betrekking tot landbouw. Toch willen we de rol die we wel hebben volledig benutten. In de hele discussie over het 
Binnenveld wordt veel aandacht gegeven aan de verliezen die boeren leiden, dat is ook belangrijk. Bij de discussie over de 
toekomst van het Binnenveld hoort echter ook dat er omheen hoogwaardige natuurgebieden liggen, waarvan de schade 
van de stikstofdepositie door landbouw nooit onderzocht is. Progressief Rhenen/GROENLINKS vindt het belangrijk dat in de 
toekomst oog is voor een harmonieus samengaan van Landbouw en Natuur in onze prachtige omgeving.

Speerpunten Een duurzame agrarische sector
1. Wij ondersteunen alle initiatieven die leiden tot een omvorming van de grootschalige naar duurzame, circulaire 

landbouw. Hierbij denken we onder meer aan de inzet van agrarische adviseurs en het energieloket.
2. Waar mogelijk, neemt de gemeente het voortouw om dit met de agrarische sector, de lokale retail en andere 

belanghebbenden te realiseren.
3. Bij hernieuwde pacht overeenkomsten worden specifieke voorwaarden gesteld, gericht op grondgebonden, 

duurzame landbouw.
4. De toekomstvisie voor een duurzame, circulaire landbouw gericht op lokale en regionale markten wordt 

opgenomen in de Visie Rhenen 2035.
5. Er worden geen nieuwe vergunningen voor intensieve landbouw afgegeven.
6. Rhenen gaat met eigenaren van natuurgebieden en agrariërs actief een oplossing zoeken voor de stikstofschade, 

te beginnen met meten van de schade.



10  |  Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Duurzaam | Sociaal | Vernieuwend

Pijler 2: Wonen, Zorg & Welzijn

Onze visie op Wonen, Zorg & Welzijn
Het hebben van een dak boven je hoofd, een gezonde leefomgeving en goede, betaalbare zorg behoren tot de 
basisbehoeften van iedere burger. Toch laten het huidige woningtekort, het ongekende onrecht van de toesla-
genaffaire en de door de coronacrisis pijnlijk zichtbare, krakende zorg zien dat dit niet altijd als vanzelfsprekend 
aangenomen kan worden. Als partij blijven wij ons daarom actief inzetten om dit tot gemeengoed te maken.

2.1 Wonen

Onze visie op wonen
Een goed en betaalbare woning die aan de eisen van deze tijd voldoet 
en past bij de levensfase is een belangrijke basis voor een goed leven. 
Daarom vinden wij het belangrijk dat de woningvoorraad in onze ge-
meente beter gaat aansluiten bij de vraag van onze inwoners. Rhenen 
heeft een grote behoefte aan betaalbare koopwoningen voor (jonge) 
gezinnen, woonruimte voor senioren in verschillende soorten en maten, 
een groot aantal sociale huurwoningen en betaalbare huurwoningen 
voor mensen met een middeninkomen. De geactualiseerde Woonvisie 
moet daarvoor de komende raadsperiode als leidraad dienen, inclusief 
de verdeling van minimaal 50% sociale woningbouw en maximaal 50% 
vrijesectorwoningen.

2.1.1 Herstructureringsplan voor betaalbare en duurzame woningen
Progressief Rhenen/GROENLINKS wil dat de gemeente samen met Rhenam Wonen de komende jaren een 
herstructureringsplan maakt voor de herontwikkeling van betaalbare woningen aan de Dr. Wallerstraat. Daarnaast blijven 
we zoeken naar mogelijkheden om aan de woonbehoeften van onze inwoners tegemoet te komen. Daarbij denken we ook 
aan het ondersteunen van de ontwikkeling van vernieuwende/alternatieve woonvormen.

Ook willen we dat de gemeente het energiezuiniger maken en isoleren van bestaande woningen sterk blijft bevorderen 
en steeds op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden om onze inwoners hierbij te ondersteunen. Zo moet het programma 
van Rhenam Wonen van extra zonnepanelen tot ‘nul op de meter’ daadkrachtig doorgezet worden en moeten particuliere 
eigenaren die hun woning willen verduurzamen nadrukkelijk uitgenodigd worden mee te doen met energiebesparende 
projecten.

Waar wij betrokken zijn bij ontwikkelen van koophuizen, vragen wij projectontwikkelaars aandacht voor het bouwen van 
werkstudio’s aan huis. 

2.1.2 Onderzoeken alternatieve vormen van warmtevoorziening
Progressief Rhenen/GROENLINKS steunt onderzoek naar nieuwe warmtebronnen, zoals energie die vrijkomt bij de 
rioolzuivering op Remmerden en gebruikmaking van water in de Rijn.

2.1.3 Ondersteunen medemens en inwoners zonder thuis
Wij willen dat de gemeente, in samenwerking met Rhenam Wonen, minstens vijftig tijdelijke woonplekken, zogenaamde 
flexwoningen, creëert voor spoedzoekers, statushouders en starters. In Rhenen moeten woningen beschikbaar komen voor 
doelgroepen in het kader van maatschappelijke opvang, zoals voor daklozen, begeleid wonen, mensen die terugkeren uit 
detentie, mensen die niet kunnen wonen in een gewone buurt en voor mensen met beperkingen. In regionaal verband 
moeten afspraken gemaakt worden om tot een goede verdeling te komen van deze doelgroepen.
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2.1.4 Nieuwe bouwkern in Rhenen Noord?
We ervaren in Rhenen inmiddels de druk om steeds meer in grote dichtheden en bouwhoogte te bouwen. Dat willen we 
niet. We zijn geen grote stad, en dat merken we ook aan het draagvlak voor bouwplannen. De ruimte in de bebouwde kom 
wordt zo schaars, dat steeds meer inwoners en partijen ervoor pleiten de grens van de bebouwde kom op te schuiven ten 
koste van de ons omringende natuur en/of agrarisch gebied. Ook bij de Utrechtsestraatweg en de plannen voor het nieuwe 
Gezondheidscentrum is gebleken hoe zeer onze bevolking tegen verdere verdichting en in de hoogte bouwen is.

In de Foodvalley is afgesproken dat er in de komende twintig jaar, in de gemeenten Ede, Wageningen, Veenendaal en 
Rhenen, in totaal minstens 25.000 woningen gebouwd gaan worden. Welk aandeel Rhenen daarbij kan hebben vraagt 
om nader onderzoek. Een kansrijke optie lijkt een nieuwe vierde kern in Rhenen-Noord: De nieuwe Meent. Daar kunnen 
eventueel tussen de 3000 en 6000 woningen worden gebouwd tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Meentsteeg. De 
provincie Utrecht heeft deze plek als een mogelijke zoeklocatie opgenomen. Progressief Rhenen/GROENLINKS is bereid 
dit serieus te onderzoeken en doet dat in de wetenschap dat verdere verdichting binnen de bestaande kernen en meer 
hoogbouw forse nadelen kent. Met een uitbreidingslocatie van deze omvang kan Rhenense starters, doorstromers, 
senioren en statushouders volop perspectief worden geboden. Mocht de vierde kern er komen dan is in ieder geval 
een voorwaardelijk dat er een goede bereikbaarheid is en dat er ter plekke voldoende voorzieningen komen, zoals een 
openbaar vervoersknooppunt, winkels voor dagelijkse levensbehoeften, gezondheidsdiensten, basisschool, sport en 
multifunctioneel centrum.

Speerpunten Wonen
1. Alle woningen dienen levensloopbestendig te zijn.
2. Doorstroming voor senioren moet aantrekkelijker gemaakt worden.
3. Voldoende woon-/zorgvoorzieningen voor ouderen.
4. Streven naar gedifferentieerde wijken.
5. Onderzoeken of een nieuwe woonkern in Rhenen-Noord (de Nieuwe Meent) realistisch is.
6. Strikte uitvoering van de Woonvisie Rhenen.
7. Beschikbaarheid van woningen en flexwoningen voor specifieke doelgroepen.
8. Van kwantitatief naar kwalitatief bouwen.
9. Herstructurering van de Dr. Wallerstraat. Ruimte bieden aan nieuwe woonvormen en aandacht bij te ontwikkelen 

koophuizen voor kantoor/atelier aan huis.
10. Het tempo van de verduurzaming van woningen moet omhoog: het streven moet zijn dat Rhenam over 4 jaar 

50% van haar woningvoorraad geïsoleerd heeft, en 40% van alle daken heeft voorzien van zonnepanelen. Dit is 
ook essentieel voor de woonlasten voor huurders van sociale woningen.

2.2 Zorg & Welzijn

Onze visie op Zorg & Welzijn
De overheid speelt een belangrijke rol bij het geluk en welzijn van men-
sen. Om hier uitvoering aan te geven heeft het Rijk op dit gebied veel 
taken doorgeschoven naar gemeenten. Echter, de vrijheid om voldoende 
maatwerk te leveren ontbreekt. Dat moet anders.

Op zich hebben we in Rhenen de decentralisaties van de zorg redelijk 
doorstaan maar we zien ook genoeg verbeter- mogelijkheden. Wij steunen 
daarom nog nadrukkelijker alle initiatieven om samen te werken met 
maatschappelijke organisaties en bedrijven op het gebied van welzijn en zorg. 
Wij willen investeren in het welzijn van iedereen in Rhenen: goede zorg, goed 
onderwijs, voldoende cultuur- en sportvoorzieningen en een inkomen dat elke 
inwoner van Rhenen in staat stelt in haar of zijn basisbehoeften te voorzien. 
We vinden dat deze voorzieningen van goede kwaliteit moeten zijn en op het juiste moment beschikbaar. Dat betekent 
dat het niet altijd om de goedkoopste oplossing mag gaan. De noodzakelijke kosten daarvoor dragen we met elkaar, naar 
redelijkheid en eerlijkheid. En iedere inwoner, ongeacht seksuele oriëntatie, leeftijd, gezondheid, opleiding, inkomen en 
levensbeschouwing, kan meedoen.
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2.2.1 Ondersteuning vanuit de behoefte van onze inwoners
Om hulp te bieden aan inwoners die daarnaar zoeken, wil Progressief Rhenen/GROENLINKS drempels zo veel mogelijk 
wegnemen. Daarom willen we fysiek bemenste loketten voor de Sociale Dienst in Rhenen invoeren. Het is bovendien 
bevorderlijk dat iemand die een beroep doet op de gemeente, een eerste aanspreekbare persoon en voortgangsbewaker 
toegewezen krijgt. Deze persoon is verantwoordelijk voor een integrale benadering en uitvoering vanuit de gemeente. De 
gemeente houdt daarnaast, in afstemming met haar zorgpartners, de regie bij de schuldhulpverlening, ook als zij daarvoor 
niet primair verantwoordelijk is.

2.2.2 Meer financiële steun voor mensen met een laag inkomen
In Nederland leven 220.000 werkenden in armoede, deze groep is moeilijk in beeld te krijgen. De gemeente moet zich 
tot het uiterste inspannen om deze doelgroep te bereiken en van hulp te voorzien. Ook de vakbond FNV deed eerder een 
oproep aan gemeentes om hier blijvend aandacht voor te hebben.

Wij willen een actieve en ruimhartige ondersteuning door de gemeente van inwoners die het slachtoffer zijn geworden 
van overheidsfalen (denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire). Slachtoffers dienen actief geholpen te worden door 
schuldsanering, voorschotten en garantstellingen.

Er moet voor gewaakt worden dat de gemeentelijke belastingen en heffingen zó zijn opgezet dat de zwakste financiële 
schouders relatief het zwaarst belast worden. Daarom pleiten wij voor een hervorming van het gemeentelijke belasting- en 
heffingenstelsel, waarbij ook gedeeltelijke, stapsgewijze vrijstelling voor mensen met een laag inkomen wordt toegepast.

De gemeente moet haar bijdrage leveren om te voorkomen dat mensen door een opeenstapeling van regels in een 
zogenaamde armoedeval terechtkomen. Mensen die nét iets meer verdienen dan het minimumloon mogen daarom niet 
netto minder verdienen dan de echte minima. We willen voorts dat mensen met een inkomen nét boven minimumloon 
recht krijgen op gedeeltelijke vrijstelling van gemeentelijke heffingen. We vinden het urgent dat de aanvraag voor zo’n 
ontheffing eenvoudig en dichtbij huis geregeld kunnen worden.

In het ruimhartiger beleid van de gemeente past een herziening van de huidige bedragen van het minimabeleid. Ook 
voor mensen die wat meer dan het minimumloon verdienen moet die ruimhartigheid worden toegepast. Gelden van het 
gemeentefonds, die bestemd zijn voor het sociaal domein, mogen daarbij nooit aan andere doeleinden worden besteed.

2.2.3 Goede opvang van nieuwkomers
We willen dat Rhenen een blijvend aandeel levert in, en ondersteuning geeft bij, de opvang van mensen die gevlucht 
zijn voor oorlog, geweld, onderdrukking en sociale ongelijkheid. De nieuwkomers moeten daadwerkelijk deel van onze 
Rhenense samenleving kunnen uitmaken. De gemeente dient voldoende kennis en menskracht in huis te hebben om 
nieuwkomers goed op te vangen en te ondersteunen. Voor mensen die 
nog niet over een asielstatus beschikken moet de gemeente actief zoeken 
naar kleinschalige noodopvang. We vinden dat in Rhenen een kleinschalige 
dependance ingericht moet worden van het asielzoekerscentrum in Leersum.

2.2.4 Goede zorg voor inwoners én zorgverleners
De aantrekkelijkheid om te werken in de zorg moet op alle gebieden sterk 
worden verbeterd. De coronapandemie heeft nog eens laten zien dat de 
zorgmedewerkers de volle waardering dienen te krijgen. Ze zouden moeten 
kunnen werken op basis van goede arbeidsomstandigheden, een goed 
salaris, een aanvaardbare werkdruk en een goede pensioenopbouw. We 
willen daarom zoveel mogelijk afstappen van uitbesteding en marktwerking 
in de zorg en vreemde constructies vermijden, zoals zzp-werkverbanden in de 
thuiszorg.
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2.2.5 Een goed georganiseerde, laagdrempelige jeugd en jongerenzorg
Jeugd en jongeren zijn onze toekomst en verdienen aparte aandacht. Ze moeten een stem hebben en voldoende 
waarborgen om op een fijne manier op te kunnen groeien. Progressief Rhenen/GROENLINKS gaat daarom voor een goed 
georganiseerde, laagdrempelige jeugdzorg met een goede signalering van problemen. Een goede waarborg daarvoor is het 
creëren van een plek in elke woonkern, waar jeugd- en jongerenzorg beschikbaar is. Een gezamenlijke, integrale aanpak 
met hulpverleners helpt daarbij.
Natuurlijk verdienen jongeren ook een plek in de publiek ruimte. We vinden dat er daarom speelplekken moeten komen in 
de buurten die daarom vragen. In elke woonkern moet bovendien tenminste één ontmoetingsplek voor jongeren worden 
gerealiseerd.
De omgeving van Rhenen biedt kinderen tevens goede mogelijkheden voor natuurrecreatie. We willen dat de gemeente die 
mogelijkheden stimuleert en faciliteert, in samenwerking met jeugd- en natuurorganisaties.

2.2.6 Goed onderwijs en integrale aanpak tegen achterstanden en schoolverzuim
Scholen zijn belangrijke centra van onze gemeenschap. Het onderwijs is zelf de eerste aangewezen partij om voor haar 
kwaliteit zorg te dragen. De gemeente voorziet daarbij in goede gebouwen en sportfaciliteiten en helpt, waar nodig, de 
verbinding naar Jeugdzorg te leggen. Ook zorgt de gemeente voor een tijdige preventie bij dreigende uitval en verzuim 
van leerlingen. Hierin werkt zij nauw samen met ouders en scholen en zorgt ze dat hulpvragen adequaat opgepakt kunnen 
worden.

Om achterstanden in het onderwijs tegen te gaan moet de voorschoolse opvang voor kinderen worden voortgezet. De 
gemeente dient vroegtijdig schoolverlaten actief tegen te gaan. Dit kan onder andere door nauwe samenwerking met 
Rhenense bedrijven in het realiseren van stageplekken en een integrale begeleiding van jongeren die dat nodig hebben.

Naast de al succesvolle samenwerking tussen onderwijs, naschoolse opvang en sport is een uitbreiding naar cultuur en 
andersoortige activiteiten sterk gewenst.

2.2.7 Inwoners ondersteunen om actief en gezond te zijn en blijven
Wij hopen dat het nieuwe multifunctionele gebouw op de plaats van ’t Gastland bij gaat dragen aan een grotere deelname 
aan sportactiviteiten. Het sport- en gezondheidsbeleid moet vanuit de gemeente ontwikkeld worden en niet overgelaten 
aan ingehuurde adviesbureaus. Daarbij moet de gemeente een actieve rol innemen in het stimuleren van een gezonde 
leefstijl en deelname aan sportactiviteiten, bijvoorbeeld door een nauwere samenwerking met sportverenigingen.

Voor kinderen uit gezinnen met een geringe financiële draagkracht moeten lidmaatschappen van verenigingen 
mogelijk blijven. Voorts moet er gekeken worden naar verdere verbetering van het kindpakket voor sport en cultuur. 
Bijdrageregelingen moeten voor inwoners gemakkelijk te vinden en aan te vragen zijn.

2.2.8 Diversiteit & inclusie
Het mag vanzelf spreken dat Progressief Rhenen/GROENLINKS iedere burger 
beschouwt als een gelijke, ongeacht uiterlijke kenmerken, afkomst, gender en 
seksuele identiteit of geloof. We merken op dat de gelijke behandeling niet 
altijd goed gaat en het welzijn van bepaalde groepen achterloopt. Progressief 
Rhenen/GROENLINKS wil haar steentje daarom bijdragen om dit probleem aan 
te pakken.
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Speerpunten Zorg & Welzijn
1. Meer financiële steun voor mensen met een laag inkomen en expliciete aandacht voor armoedebeleid gericht op 

werkenden;
2. Goede opvang voor mensen die gevlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking;
3. Goede zorg voor inwoners én zorgverleners;
4. Het creëren van ontmoetingsplaatsen in wijksteunpunten om eenzaamheid tegen te gaan;
5. Een bijdrage leveren, samen met de GGD, aan het verhogen van de volksgezondheid en vaccinatiegraad tegen 

infectieziekten, zoals corona;
6. Een goed georganiseerde, laagdrempelige jeugd- en jongerenzorg met gerichte ondersteuning van deze 

doelgroep;
7. Goed onderwijs, inclusief op peil houden van gemeenschappelijke sportvoorzieningen voor scholen, voorlichting 

rondom diversiteit en een integrale aanpak tegen achterstanden en schoolverzuim;
8. Doorgaan met de aanleg van veilige schoolroutes;
9. Het stimuleren van cultuurlessen, in het bijzonder muziekoriëntatie, en andersoortige activiteiten door het 

samenwerken met musea, andere cultuurinstellingen, natuurorganisaties en sportverenigingen.
10. Progressief Rhenen/GROENLINKS kiest uitdrukkelijk voor directe inbreng van bewoners- en belangengroepen bij 

de totstandkoming van beleid;
11. Streven naar het actief naleven van het Regenboog stembusakkoord;
12. Met scholen in gesprek over (voorlichting rondom) het onderwerp van diversiteit.
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Pijler 3: Mobiliteit, Lokale Economie & 
Erfgoed

Onze visie op Mobiliteit, Lokale Economie & 
Erfgoed
Rhenen is een bloeiende stad met een rijke historie en een sterke re-
giofunctie met haar mix aan winkels, horeca en bedrijvigheid. Daarmee 
heeft de gemeente niet alleen een taak in het faciliteren van een veilige, 
goed bereikbare en leefbare omgeving en in het voorzien van werkge-
legenheid en het helpen van mensen aan zinvol werk maar ook in het 
veilig stellen van ons cultureel erfgoed.

3.1 Vervoer en mobiliteit

Onze visie op vervoer en mobiliteit
In onze gemeente moeten inwoners zich veilig, snel en laagdrempelig 
kunnen verplaatsen. Wegens de vele voordelen die het reizen met de 
fiets en het openbaar vervoer voor verschillende doelgroepen heeft 
staan deze in onze plannen centraal. 

3.1.1 Veilige fietsvoorzieningen binnen gemeente en omliggende 
kernen
De snelheid van het autoverkeer moet aangepast worden aan dat van het 
fietsverkeer. In de hele bebouwde kom van de kernen is de richtsnelheid dan 
ook 30 km/uur. De infrastructuur moet hierop worden aangepast. Fietspaden 
worden opgeknapt en aangepast aan het drukkere recreatieve fietsverkeer met 
veel elektrische fietsen.

Bij openbare voorzieningen (gebouwen) moeten overdekte (bewaakt of 
fietskluizen) fietsenstallingen beschikbaar zijn met een oplaadpunt voor 
elektrische fietsen. Bij de eventuele realisatie van een vierde woonkern is een randvoorwaarde dat gelijk goede, directe 
fietsvoorzieningen met de overige kernen gerealiseerd worden.

3.1.2 Korte comfortabele looplijnen voor voetgangers
Voor het voetgangersverkeer moet meer aandacht komen. De looplijnen dienen kort en comfortabel te zijn. Denk hierbij 
aan vlakke, obstakelvrije wegen voor rollators en rolstoelen. Onderweg worden voldoende rustpunten ingebouwd om 
mensen die moeilijker ter been zijn of moeite hebben met steile hellingen de kans te geven even op adem te komen.

3.1.3 Directe verbinding tussen woonwijken en station herstellen
De verdere verschraling van het openbaar vervoer moet voorkomen worden. De directe verbinding tussen de woonwijken 
van Rhenen en station Veenendaal de Klomp dient te worden hersteld. Ook moet er een goede en comfortabele verbinding 
tussen Rhenen en het ziekenhuis in Ede komen.

In alle verkeersregelinstallaties komt een prioriteitsregeling voor het openbaar vervoer, eventueel aangevuld met vrij 
liggende busbanen. Bij Achterberg wordt bij het eerste poortje een volwaardige bushalte gemaakt met een veilige 
oversteekvoorziening en een overdekte fietsenstalling met fietskluizen. Een eventuele vierde woonkern dient goed ontsloten 
te worden met openbaar vervoer.
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3.1.4 Stimuleren van duurzaam autoverkeer & goede doorstroom
Voor een goed milieu blijft het belangrijk dat het autoverkeer zo schoon mogelijk is. Het gebruik van elektrische voertuigen 
wordt actief gestimuleerd en voor het plaatsen van elektrische oplaadpalen wordt de procedure zo makkelijk mogelijk 
gemaakt. Bovendien wordt bij elke openbare voorziening een elektrisch oplaadpunt gerealiseerd. Daarnaast moet bekeken 
worden of het mogelijk is om in het centrum alleen maar elektrische vrachtauto’s toe te laten.

De Rijnbrug is nog steeds een bottleneck voor het autoverkeer. Wij blijven ons inzetten om deze nieuwe brug zo spoedig 
mogelijk gerealiseerd te krijgen. Dit is belangrijk niet alleen voor het autoverkeer maar ook voor een vlotte doorstroming 
van het fietsverkeer en openbaar vervoer en de mogelijke realisatie van de vierde woonkern.

Daarnaast is het van belang voor de ontsluiting van de hele regio Foodvalley. De met de provincies en regio’s gemaakte 
afspraken hierover moeten nagekomen worden en het ontwikkelde plan voor de verbinding tussen Rhenen en Veenendaal 
(N233) moet zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Randvoorwaarde is dat de weg tweebaans blijft. We blijven streven naar 
een ongelijkvloerse aansluiting voor al het verkeer bij Achterberg.

Speerpunten Vervoer & mobiliteit
1. Alle wegen in de bebouwde kom worden 30 km/uur
2. Brede inzet op comfortabele, veilige fietsroutes
3. Voetgangersvoorzieningen moeten integraal verbeterd worden
4. We stimuleren elektrisch vervoer
5. Alle openbare voorzieningen krijgen elektrische oplaadpunten voor auto en fiets
6. Alle openbare voorzieningen voorzien van overdekte (bewaakte) fietsenstallingen
7. De verbreding van de Rijnbrug moet uitgevoerd worden
8. Verbeteren van het openbaar vervoer

3.2 Lokale Economie, Werkgelegenheid & 
Werkzoekenden

Onze visie op de Rhenense economie en 
werkgelegenheid
De huidige arbeidsmarkt is zo veeleisend geworden, dat een groei-
end aantal mensen er niet meer zomaar in past. Momenteel blijven er 
teveel kansen liggen om mensen weer aan zinvol werk te helpen. Als 
gemeente dienen we hier, samen met lokale bedrijven, het voortouw in 
te nemen ten behoeve van zingeving alsmede om onze lokale economie 
te stimuleren.

3.2.1 Ruimte voor werkgelegenheid
Om een duurzame toekomst te realiseren moeten soms fundamentele zaken 
anders worden ingericht. Wie de stroom forensen in de ochtend uit Rhenen ziet vertrekken, realiseert zich dat voor een 
duurzame toekomst nodig is meer werkgelegenheid dicht bij huis te realiseren. De komende periode stimuleren we de 
vestiging en/of uitbreiding van arbeidsintensieve bedrijven en werken we, indien dit nodig blijkt, mee aan een uitbreiding 
van het Remmerden terrein. Voorwaarde hiervoor is dat nieuwe vestigingen van bedrijven aansluiten bij de behoefte aan 
banen in Rhenen en het milieu niet verder belasten. Bekeken moet worden of mogelijkheden voor een bedrijf aan huis 
verbeterd kunnen worden.
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3.2.2 Ondersteunen van ondernemers en werkgevers
Daar waar ondernemers dat nodig hebben dient de gemeente ondernemers te steunen. Denk bijvoorbeeld aan het 
faciliteren en stimuleren van gezamenlijke organisatie en online profileren van winkelgebieden. Werkgevers dienen 
daarbij zoveel mogelijk ontzorgd te worden. De gemeente stimuleert het in dienst nemen van lokaal personeel. Verder 
zou de gemeente ernaar moeten streven dat winkels zich in aangewezen zones concentreren, zodat lege etalages niet het 
straatbeeld gaan ontsieren.

Een mooi praktijkvoorbeeld van open bestuursstijl en planontwikkeling met eigen inbreng vanuit onze gemeenschap is te 
vinden in Elst. Lokale ondernemers en georganiseerde bewoners hebben voorgesteld fysieke maatregelen in Elst te nemen 
om de winkelstand en de centrale functie van het gebied rond Albert Heijn te versterken. Deze groep heeft ondersteuning 
gehad bij het inbrengen van hun eigen plan in de Raad. Dit soort initiatieven willen we actief ondersteunen.

3.2.3 Kansen creëren voor mensen die het zwaar hebben op de arbeidsmarkt
Werk is nog steeds een van de belangrijkste pijlers om mee te doen in de maatschappij en te leven van een aanvaardbaar 
inkomen. Progressief Rhenen/GROENLINKS gaat uit van vertrouwen in mensen en probeert kansen te creëren voor mensen 
die het zwaar hebben op de arbeidsmarkt.

Het Regionaal Werkgevers Steunpunt moet verder ontwikkeld worden. Dit geldt ook voor de Sociale Werkplaats IW4 die 
zich vormt tot een bedrijf met brede kennis van arbeid en in staat is mensen met verschillende talenten te helpen met het 
vinden van een arbeidsplek op passend niveau. De contacten met groenbedrijven en maakindustrie dienen daarnaast 
verder uitgebreid te worden om bemiddeling zo snel en goed mogelijk te laten verlopen. Ook de Sociale Dienst van Rhenen, 
uitbesteed aan de Dienst Werk en Inkomen van Veenendaal, dient meer zorg te besteden aan het duurzaam koppelen van 
inwoners aan passend en dus langdurig werk.

Ter opvolging van in het verleden uitgevoerde onderzoeken naar de hoeveelheid klantcontacten en klantbejegening dienen 
de verbeterpunten uitgevoerd te worden (bijvoorbeeld spreekuren in onze 
woonkernen doorvoeren) en dient er een volgend onderzoek naar de wijze van 
bemiddelen naar arbeid en de duurzaamheid van aanstellingen uitgevoerd te 
worden.

Om dit alles te bewerkstelligen zullen er vanuit de gemeente subsidies ter 
beschikking gesteld moeten worden alsmede goede coaching.

Speerpunten Lokale Economie, 
Werkgelegenheid & Werkzoekenden

1. Voor Rhenen passende werkgelegenheid op bedrijventerrein 
Remmerden.

2. Aansluiting vinden bij de kenniseconomie van Wageningen.
3. Werkgevers ontzorgen en koppelen aan lokaal personeel.
4. Winkeliers ondersteunen bij de noodzakelijk economische 

vernieuwingsslag.
5. Verdere ontwikkeling van het Regionaal Werkgevers Servicepunt en 

inzet van vakbond expertise.
6. De Sociale Werkplaats IW4 ontwikkelt zich voorspoedig, we steunen 

verdere stappen.
7. We blijven aandacht vragen voor de ontwikkeling van de Sociale 

Dienst en willen de lokale spreekuren terug.
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3.3 Kunst, cultuur & erfgoed

Onze visie op kunst, cultuur & erfgoed
Kunst, cultuur en erfgoed zijn onmisbaar voor het welzijn van onze inwoners. Ze dragen bij aan een aantrekke-
lijk vestigingsklimaat, verbinden mensen onderling en kunnen een bezoek aan Rhenen verrassend maken. We 
vinden echter dat Rhenen te weinig uitgeeft aan cultuur en dat het budget in de komende periode omhoog moet.

3.3.1 Actieve ondersteuning van de amateurcultuur noodzakelijk
Ons culturele leven is rijkgeschakeerd en biedt onderdak aan veel gepassioneerde kunstbeoefening. Waar in de grote stad 
de professionele cultuur -met grote subsidies- het beeld bepalen, hebben wij in Rhenen juist een bloeiende amateurcultuur. 
In de politiek strijden wij tegen het misverstand dat amateurverenigingen gratis zouden zijn. Al die mensen die zichzelf 
uitdagen om iets moois te maken, moeten forse lidmaatschapsbijdragen betalen en hebben begeleiding van professionele 
kunstenaars en leraren nodig om tot grotere hoogten te komen. Zonder de kruisbestuiving met professionele kunst ademt 
de amateurkunst niet meer. Er is ook werk- en repetitieruimte nodig en uiteindelijk is expositieruimte of een podiumzaal 
essentieel. Hoewel verenigingen hun budgetten creatief beheren, is hulp van de gemeente onontbeerlijk, zeker in deze 
tijden met corona.

Speerpunten Kunst, cultuur & erfgoed
1. De bibliotheek dient op het huidige niveau te blijven met 

vestigingen in twee woonkernen.
2. Een verlengde aanloopperiode voor musea in verband met de 

corona.
3. Cultuur & erfgoed dienen binnen het college in één portefeuille 

te komen ter verbetering van het huidige beleid en stimulatie 
voor cultuurmakers.

4. We zetten de samenwerking met het Jeugdfonds voor Sport en 
Cultuur voort en maken de voorziening in Rhenen bekender.

5. De gemeente moet, met het oog op onze jeugd, meer financiële 
verantwoordelijkheid nemen in het actief ondersteunen van 
jeugdopleidingen- en verenigingen.

6. Er moeten financiële middelen vrijgemaakt worden om de 
kennismaking met muziek op de basisschool voort te zetten.3

7. De gemeente moet zich inspannen om het initiatief voor behoud 
van de Gedachteniskerk te steunen en daar een plek voor de 
cultuur te realiseren.

8. Rhenen-Stad bezit met haar monumenten en de Delftse school 
een rijke schat van nationaal belang. Wij vinden dat daarmee te 
slordig omgesprongen wordt en er onvoldoende gepoogd wordt 
om deze schat te behouden en weer glans te geven. Rhenen 
moet middelen vinden om daarin te investeren (Provincie).

9. In 2022 bestaat het Cultuurplatform, dat veel betekent voor 
de lokale cultuur, 10 jaar. De gemeente moet middelen 
vrijmaken om met het Cultuurplatform, cultuurmakers, Museum, 
erfgoedliefhebbers en externe deskundigen te overleggen hoe 
de cultuur in Rhenen de komende 10 jaar te organiseren.

                                                                          
3 De aanjaagsubsidies van het Rijk komen binnenkort te vervallen.


