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WAT DOEN WE?
Rijnhuizen heeft fraaie natuur, water om in te
varen en te vissen, een fort met park en een
historisch kasteel met kasteeltuin. Maar de
parels zijn verstopt, achter een kantorengebied
in transformatie. Er is volop interesse om in zo’n
bijzondere omgeving centraal in Nederland,
woningen te ontwikkelen. Het is tijd om iedereen
te laten zien hoe mooi Rijnhuizen is. Tijd om van
Rijnhuizen een mooi en herkenbaar woon-,
werk- en leefgebied te maken. Club Rhijnhuizen
zet zich in om deze transformatie aan te jagen,
partijen aan elkaar te verbinden en het imago
van het gebied te verbeteren door de kwaliteiten
zichtbaar te maken.

VOOR WIE?
Club Rhijnhuizen is voor iedereen die in en om
Rijnhuizen woont, werkt, eigendom heeft en
ontwikkelt. We werken samen aan een hogere
gebiedskwaliteit, evenementen en activiteiten,
(mobiele) horeca, bedrijfsbezoeken, hardloopclubs voor medewerkers en bewoners, gezamenlijk vervoer naar Utrecht CS, gebiedsmarketing,
placemaking et cetera.
Leden kunnen deelnemen aan de clubdagen en
activiteiten en inbreng geven aan het transformatieproces. Ook kun je als lid eigen projecten
of subclubs starten binnen Club Rhijnhuizen.

EEN KORTE HISTORIE VAN DE CLUB
De club is opgericht door ons: Hans Karssenberg
en Emilie Vlieger. Wij zijn in juli 2015 door de
gemeente en provincie gevraagd om een gezamenlijke aanpak op te zetten waarbinnen
Rijnhuizen stapsgewijs kan transformeren naar
een fijne woon-, werk- en leefomgeving. In
november 2015 besloten we dit te doen binnen
de Club Rhijnhuizen.

EEN GREEP UIT DE AGENDA
MA Duurzaam Rhijnhuizen
29 CLUBDAG #4
02 @ LPB | SIGHT, Kelvinbaan 40

ACTIVITEITEN
Club Rhijnhuizen organiseert diverse activiteiten.
Zo is er twee keer per jaar een vastgoedmarkt om
vraag en aanbod en ontwikkelaars en eigenaren
aan elkaar te verbinden. Bijna maandelijks zijn er
clubdagen met wisselende thema’s en de club
organiseert, het liefst op initiatief van leden,
evenementen die mensen kennis laten maken met
al het moois van Rijnhuizen.

Heb jij ideeën voor 2016, wil je lid worden of meer
weten van de club? Neem contact met ons! En volg
ons ook op facebook!
info@clubrhijnhuizen.nl
facebook.com/clubrhijnhuizen
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NL DOET & stichting Fort Jutphaas
TRAPPEN BOUWEN OP HET FORT
@ fort jutphaas
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VASTGOEDMARKT #2
update transformaties en
ontwikkelplannen
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sportdag
RHIJNHUIZENRUN
[onder voorbehoud]
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deelname
OPEN MONUMENTENDAG
[onder voorbehoud]

