
     
   

 

 

      
       

     
     

     
     

      
      

       

        
        

       

       
     

       

 

        
      

      
    

       
     

    
    

       
      

DENK EN PRAAT MEE OVER DE 
TOEKOMST VAN ONS BUITENGEBIED 

maandag 
18 september 2017 

van 17.00 - 20.30 uur 

G E B I E D S C O N F E R E N T I E 

BUITENGEBIED 
UITNODIGING 

AANMELDEN 
Tot uiterlijk 15 september 2017 door een e-mail te 
sturen naar omgevingsvisiebuitengebied@rheden.nl 
Vermeld in de mail uw naam en contactgegevens. 
Na aanmelding ontvangt u in de week voorafgaand 
aan de conferentie een gedetailleerd programma. 

Graag tot ziens op 18 september! 

MEER INFORMATIE? 
www.rhedensbuitengebied.nl of 
neem contact op met de 
gemeente Rheden: 
Maarten van der Leeden, (026) 49 76 440 
of Robert van Vliet, (026) 49 76 350 
of via e-mail: 
omgevingsvisiebuitengebied@rheden.nl 

THEMA’S GEBIEDSCONFERENTIE 

SPORT EN BEWEGING 
Stel je optimale dagprogramma samen op het 
gebied van sport en beweging voor het buiten-
gebied van Rheden. Wat is je droombeeld? 

NATUUR 
Stel je optimale dagprogramma samen waarin 
de kwaliteit ofwel de natuurbeleving centraal 
staat. Wat is je droombeeld? 

KUNST, CULTUUR EN CULINAIR 
Stel je optimale dagprogramma samen waarin 
de culturele en culinaire beleving centraal 
staat. Wat is je droombeeld? 

BELANGRIJKSTE GEBIEDSKWALITEITEN 
Wat zijn typische Rhedense kwaliteiten in het 
buitengebied van Rheden? Wat vind je bijzon-
der waardevol en draagt bij aan het typische 
Rhedense landschap? 

DRUKTE OP DE VELUWEZOOM 
Het is (soms) te druk op een aantal plekken 
op de Veluwe, hoe gaan we hiermee om? Door 
middel van 3 scenario’s gaan we samen op 
zoek naar oplossingen. 

BELEVEN VAN WATER 
Hoe kunnen we het water beter gebruiken en 
beleven? Waar liggen kansen om bijvoorbeeld 
de IJssel, de beken en het Apeldoorns Kanaal 
meer te beleven? 

LANDELIJK GEBIED 
TUSSEN VELP EN RHEDEN 
Wat zijn de ambities voor dit gebied? 
We gaan samen op zoek naar gebiedsdoelen. 

LANDELIJK GEBIED 
TUSSEN RHEDEN EN DIEREN 
Wat zijn de ambities voor dit gebied? 
We gaan samen op zoek naar gebiedsdoelen. 

LANDELIJK GEBIED 
TUSSEN DIEREN EN LAAG-SOEREN 
Wat zijn de ambities voor dit gebied? 
We gaan samen op zoek naar gebiedsdoelen. 

KLIMAATVERANDERING 
Hoe kunnen we op korte, maar ook op lange 
termijn, inspelen op de gevolgen van de 
klimaatverandering? 

DUURZAME ENERGIE 
Wat kan het buitengebied betekenen voor het 
energievraagstuk? Kunnen we samen rand-
voorwaarden opstellen? 

STUREN OP ONTWIKKELINGEN 
Willen we regels handhaven of komt er meer 
ruimte voor experiment? Denk aan onderwer-
pen als landschappelijke inpassingen, bouw-
regels of veiligheidsmaatregelen. We gaan 
graag het gesprek met je aan. 

DOORBOUWEN AAN DE OMGEVING 
Wat zijn de gewenste functies voor het buiten-
gebied en wanneer mag een functie plaatsvin-
den? Hoe zie jij het buitengebied in 2030? 

Er zijn 13 workshops en 3 workshopsrondes. 

Hotel Landgoed Avegoor 

Zutphensestraatweg 2, Ellecom 

Inloop vanaf 16.30 uur, start om 17.00 uur 
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