
DENK EN PRAAT MEE OVER DE  

TOEKOMST VAN ONS BUITENGEBIED

Maandag 18 september 2017

Hotel Landgoed Avegoor,

Zutphensestraatweg 2

te Ellecom

Inloop vanaf 16.30 uur,

start om 17.00 uur

maandag 
18 september 2017 

van 17.00 - 20.30 uur

Maandag 18 september 2017

UITNODIGING
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B U I T E N G E B I E D



Hoe zorgen wij ervoor dat ons prachtige buitengebied mooi, bruikbaar en beleefbaar blijft 
en we ruimte kunnen blijven bieden voor nieuwe ontwikkelingen? Wat is waardevol, wat kan 
anders en waar liggen kansen?

OMGEVINGSVISIE BUITENGEBIED
De gemeente Rheden werkt samen met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van 
organisaties aan nieuwe structuurvisies voor de dorpen en het buitengebied. De Omgevings-
visie Buitengebied is één van de laatste visies waar we aan werken. Deze visie beschrijft de 
ontwikkelingsrichting van het buitengebied voor de langere termijn en wat wij er samen voor 
gaan doen om dat te bereiken. Wij nodigen u daarom uit om hierover met ons mee te denken 
en te praten. We zijn hiermee al gestart door 29 interviews te houden met diverse partijen die 
een relatie hebben met het buitengebied. Ook hebben we gesproken met diverse overheden. 
Dit leidde tot een hoop vraagstukken waarover we graag met u in gesprek gaan.

GEBIEDSCONFERENTIE
In de volgende stap in het proces gaan wij ideeën ophalen en oplossingen bedenken voor 
de gevonden vraagstukken. Hiervoor organiseren wij een gebiedsconferentie op maandag 18 
september a.s. in Hotel Landgoed Avegoor, Zutphensestraatweg 2 in Ellecom. De conferentie 
start om 17.00 uur (inloop mogelijk vanaf 16.30 uur) en eindigt uiterlijk 20.30 uur. Vanwege 
het tijdstip zal er tijdens de pauze soep en brood geserveerd worden.

De gebiedsconferentie krijgt een gevarieerd programma. In diverse interactieve deelsessies 
gaan wij met elkaar in gesprek over de vraagstukken, brainstormen over mogelijke oplossingen 
en tekenen de resultaten in op kaarten. 

AANMELDEN
In verband met de voorbereidingen vragen wij u zich vóór donderdag 14 september a.s. 
aanmelden door een e-mail te sturen naar omgevingsvisiebuitengebied@rheden.nl. 
Na aanmelding ontvangt u in de week voorafgaand aan de conferentie een gedetailleerd 
programma. Graag tot ziens op 18 september!

MEER INFORMATIE?
Kijk op de website: www.rhedensbuitengebied.nl 

Of neem contact op met de gemeente Rheden:
Maarten van der Leeden, (026) 49 76 440
Robert van Vliet, (026) 49 76 350
e-mail: omgevingsvisiebuitengebied@rheden.nl


