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Wethouder Kleijn trapt af met het heugelijke 
nieuws dat de gemeente officieel een 'go' 
heeft gekregen voor de Tidal Flow bij de 
Rijnbrug. Kleijn: “Daar zijn we als 
gemeente natuurlijk heel erg blij mee. Maar 
ook voor de FoodValley regio is dit positief, 
omdat de regio nu ook via Rhenen goed 
bereikbaar zal worden. En daar ben ik erg 
blij mee.”

Wethouder Kleijn merkt op dat de economie 
langzamerhand weer begint aan te trekken. 
“Maar we hebben in Rhenen nog wel te 
maken met leegstand van winkel- en 
bedrijfspanden. De komende jaren zetten we 
er vol op in om samen met betrokken par-
tijen de leegstand aan te pakken. Zo zijn we 
aan het kijken hoe we de leegstand kunnen 
opvullen met behoeftes van ZZP'ers. 
Bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelpand. 
Daarnaast zijn we in gesprek met het 
Rijksvastgoed bedrijf, eigenaar van het  
voormalig DELM terrein, over hoe dit 
opnieuw ingericht kan worden. We denken 
dan vooral aan alles op het gebied van inno-
vatie en duurzaamheid: bijvoorbeeld het 
gebruik van zonnepanelen, duurzaam bou-
wen en er bedrijven huisvesten die met 
duurzaamheid te maken hebben.”

Samenwerking
De gemeente Rhenen wil de dienstverlening 
naar ondernemers vergroten met het 
Ondernemersloket. Kleijn: “Ondernemers 
kunnen daar met vragen of problemen 
terecht en wij kijken dan wat we kunnen 
bieden. Voor optimalisatie van het loket 
werken we ook nauw samen met de 
Bedrijvenkring Rhenen, Stichting STERC  en 
Ondernemersvereniging Achterberg. We zit-
ten op regelmatige basis met elkaar om tafel 
en bespreken dan wat er bij hen speelt en hoe 
we dit gezamenlijk kunnen oppakken.”
Als voormalig ondernemer in Rhenen, kent 
Kleijn het klappen van de spreekwoorde-
lijke zweep. “Ik ben bijna 40 jaar winkelier 
geweest. Je kent dan vanuit die hoedanig-
heid veel mensen, maar je bent ook op de 
hoogte van het reilen en zeilen onder de 
winkeliers.”

Recreatie & toerisme
Ook recreatie & toerisme is een belangrijk 
speerpunt voor de gemeente Rhenen. 
Wethouder Kleijn is erg blij dat op dit 
gebied niet is bezuinigd. “Rhenen heeft 
namelijk een heel groot potentieel. 
Ouwehands Dierenpark is een van de 
bekendste trekpleisters, maar onderschat het 

belang van bijvoorbeeld de Grebbeberg niet. 
Dit jaar staan we door middel van veel acti-
viteiten stil bij het feit dat de Slag om de 
Grebbeberg 75 jaar geleden plaats vond. De 
horeca in Rhenen is van hoogstaand niveau, 
zowel de café's en restaurants als de toele-
veranciers (zie artikel over Chefs' Streken, 
red.).” Dat is van groot belang voor een 
sterk toeristisch profiel.

Het toeristische veld heeft zelf 10 

toeristische hoogtepunten benoemd 

en is verenigd in de club van 10. Kijk 

voor de 10 toeristische hoogtepun-

ten van Rhenen achter deze link: 

www.youtube.com/

watch?v=hnM2Em-CoP8. In 

opdracht van de gemeente Rhenen 

produceerde EF2 een promotiefilm. 

Deze 10 hoogtepunten zijn: Cunera, 

Oorlogsverleden, Ouwehands Die-

renpark, Rhenen Culinair, Oude cen-

trum en Winkelgebied, Recreatie en 

outdoor, Levendig Rhenen (evene-

menten), Natuur, Cultuur en Historie.
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Samenwerken met 
ondernemers en bedrijven

Wethouders hebben tegenwoordig meer 
dan één portefeuille. Voor de Rhenense 
wethouder Jan Kleijn is dat niet anders. 
Voor de Rhenen Business Special zijn 
vooral het ondernemersklimaat, recreatie 
& toerisme en verkeer interessant. Op het 
gemeentehuis schoof de redactie aan 
tafel bij wethouder Kleijn.
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