
Technologie (groep) 

Technologie (3) 

 

Hoe kunnen we de energietransitie laten landen in het Rhedense landschap? 

Leidt de zelfrijdende auto tot meer of minder auto’s? En wat betekent dit voor het Rhedense 
wegennet? 

Veranderingen gaan erg snel. Dit is bedreigend voor alles wat langzaam gegroeid is zoals 
historische elementen!  

 

Experimenteren en innovatie (10) 

De digitale bereikbaarheid voor ondernemers in het buitengebied is niet goed (zoals 
glasvezel). De buitengebieden in de gemeente Rheden zijn nu niet aangesloten op glasvezel. 
Dit geldt overigens ook nog voor een aantal dorpskernen en de bedrijventerreinen. 

De digitale bereikbaarheid voor recreatieve bedrijven is niet goed genoeg. Het behoort tot 
de basisfaciliteiten die aangeboden moeten worden.  

Er is nu een beperkte ontwikkelruimte voor recreatieve bedrijven en dit staat innovatie in de 
weg. 

Er is nu geen start-up milieu. Hoe kun je een startup-milieu op gang brengen rond het 
kenniscentrum ‘groen’ dat we aan het opbouwen zijn? Alleen ruimte beschikbaar stellen is 
niet genoeg. 

Er wordt niet meegedacht in successen. Soms heb je een experiment nodig. Als het dan goed 
gaat zou je iets kunnen doen met het gedogen van regels. 

Er zijn te weinig initiatieven in het laagseizoen. De kansen liggen in het promoten van het 
winterseizoen en in het spreiden van evenementen in tijd en plaats. Dus niet alles op de 
Posbank en niet enkel in de weekenden. 

Gemeente en bewoners kunnen bepaalde initiatieven toejuichen, maar lopen soms vast in 
hun eigen regelgeving, waardoor experimenten niet gedragen worden. Hiermee jaag je 
mensen juist in het harnas. 

Liggen er kansen op het gebied van Cultuur en Culinair? 

Ondanks de mooie ambitie, is het een utopie om het Apeldoorns Kanaal bevaarbaar te 
maken. Mede vanwege een aantal problemen en hindernissen die hiervoor genomen 
moeten worden (spoorbrug, sluis, vele duikers). 

Trends op het gebied van energietransitie en duurzaamheid introduceren nieuwe 
activiteiten met bijbehorende (nieuw/andere) risico’s zoals biovergisting en nieuwe 
brandstoffen (LNG, waterstof). Hierin zullen de gevolgen voor zelfredzaamheid en 
hulpverlening meegewogen moeten worden. Hoe ga je hiermee om? 

 

Concepten (3) 



Het denken in concepten en kansen voor het gebied. 

 

Er is geen traditie om seizoensproducten te verkopen. 

Hoe kun je meer gebruikmaken van het internationale circuit? Hoe kun je op internationale 
‘routes’ terecht komen (hoe maak je dit als tussenstop van bijvoorbeeld Chinezen en 
Amerikanen) en wat moet je daarvoor doen? En wil je dit wel? 

Liggen er kansen op het gebied van Cultuur en Culinair? 
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