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Verkenningsworkshop  

VMBO BK (Basiskader) 3 Het Houtens  

21 november 2013 

 

Praat verder mee op  

www.houten2025.nl 

@houten2025  

www.facebook.com/Houten2025 

Houten2025 op LinkedIn  



2 
 

De toekomst van Houten  

Houten heeft een nieuwe toekomstvisie nodig omdat Houten de komende jaren voor ingrijpende 

keuzes komt te staan. Die keuzes worden ingegeven door ontwikkelingen als nieuwe bezuinigingen, 

vergrijzing, digitalisering. Deze trends hebben invloed hebben op  hoe we in Houten wonen, werken, 

leren, recreëren, ondernemen en voor elkaar zorgen.  

De Toekomstvisie Houten 2025 vormt een kompas waarmee we op ontwikkelingen kunnen 

anticiperen. Zo kunnen we in  onverwachte situaties beter en sneller reageren en bij bezuinigingen 

verstandige keuzes maken. 

 

We starten dit visietraject om de veranderingen in Houten bespreekbaar te maken zodat we 

uiteindelijk tot gemeenschappelijke keuzes kunnen komen. We doorlopen dit traject met  alle inwoners 

en partners in Houten juist om de samenwerking en betrokkenheid te versterken. Nadenken over de 

toekomst doen we in Houten met zijn allen. 

 

Op 21 november 2013 organiseerde de gemeente een verkenningsworkshop Houten 2025 in een 

VMBO BK 3 klas van Het Houtens. 

 

Toekomstagenda 

Dit verslag geeft de uitkomsten weer van deze workshop. Deze wordt, samen met de verslagen van 

de andere workshops, gebruikt voor de Toekomstagenda, die in januari 2014 klaar is. Vervolgens is 

de lokale politiek aan zet. En na het vormen van een nieuw college en het installeren van de 

gemeenteraad wordt het Houtens toekomstperspectief verder ingekleurd.   

 

Verkenningsworkshop voor maatschappelijke organisaties 

De verkenningsworkshop voor de leerlingen van de VMBO BK 3 klas van Het Houtens was de derde 

workshop voor leerlingen. Op dezelfde dag vond nog een workshop plaats voor een VMBO TL 

(Theoretische Leergang) 3 klas van Het Houtens. Eerder, op 18 november, vonden op College De 

Heemlanden een workshop voor een Atheneum 4 en een Havo 4 klas plaats.  

Verder zijn er nog workshops georganiseerd voor ondernemers, maatschappelijke organisaties, 

regiopartners en inwoners.  

 

Op dondermiddag 21 november 2013 gingen zo’n vijfentwintig VMBO BK leerlingen actief met de 

toekomst van Houten aan de slag. Zij deden dit door achtereenvolgens de volgende vragen te 

beantwoorden: 

1. Waar ben je trots op in Houten? 

2. Wat denk je dat verandert in Houten (positief / negatief)?  

3. Welke kansen zijn er voor Houten?  

4. Welke uitdagingen moeten zeker in plek krijgen in de toekomstvisie Houten 2025?  

 

In het onderstaande behandelen we de antwoorden die op 21 november op deze vragen zijn gegeven.  
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Waar ben je trots op in Houten? 

In vier groepjes zijn de leerlingen aan de slag gegaan met als eerste vraag waar zij trots op zijn in 

Houten.  

 

De leerlingen geven aan gelukkig te zijn met een aantal aspecten van Houten: 

 Op de eerste plaats de bereikbaarheid en inrichting van Houten. Houten is mooi en duidelijk 

ingericht en vooral heel goed bereikbaar. Daar zorgen ze fietspaden, de twee treinstations, het 

busstation en de goede wegen voor. 

 Verder heeft Houten de nodige voorzieningen; de winkelcentra Het Rond en Castellum, de vele 

eettentjes, sportverenigingen en de bioscoop worden onder andere genoemd. 

 Tenslotte zijn de leerlingen blij met de samenleving op zich: Houten is gezellig, sociaal en veilig.  

 

 
 

 

Wat zal er veranderen in Houten?  

De meeste gunstige veranderingen in Houten die de leerlingen verwachten hebben betrekking op de 

volgende onderwerpen: 

 Modernere huizen en winkels  

 Meer te doen (meer speel- en uitgaangsgelegenheden, meer eettentjes) 

 Meer groen en een beter milieu 

 

De meeste ongunstige veranderingen voor Houten raken aan de volgende onderwerpen: 

 Slecht onderhoud openbare ruimte (groenonderhoud, fietspaden) 

 Milieuvervuiling 

 Afname veiligheid (hangjongeren, meer overvallen, geweld, agressie, verkeersongelukken, meer 

alcoholisten en junks) 

 Minder geschoolde mensen en meer werkloosheid 
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Welke kansen liggen er voor de toekomst van Houten?  

De leerlingen kregen de mogelijkheden om op een plattegrond van de gemeente Houten kansen te 

benoemen voor de toekomst. Dit leidt tot een rijke verzameling aan kansen om voorzieningen in 

Houten toe te voegen of aan te passen. De belangrijkste kansen zijn: 

 Uitgaansgelegenheden  

(bijvoorbeeld een concertzaal in Castellum) 

 Horecavoorzieningen 

(bijvoorbeeld een Starbucks of MacDonalds op De Kruisboog) 

 Sportvoorzieningen 

(voetbalstadion, crossbaan, extra voetbalclub op De Meerpaal of een Cruijff Court) 

 Recreatieve voorzieningen  

(paintball op de Meerpaal of een pretpark)  

 Winkelvoorzieningen 

(bijvoorbeeld een Zara of een Primark op Het Rond) 

 

 

Waar moet de toekomstvisie Houten 2025 zeker aandacht aan besteden?  

Een aantal thema’s waar de toekomstvisie Houten 2025 volgens de leerlingen van de VMBO BK 3 

klas zeker aandacht aan moet besteden zijn de werkgelegenheid, veiligheid (onder meer toename van 

aantal junks en zwervers) en armoede en tot slot het feit dat alles in de toekomst steeds duurder 

wordt. 
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Bijlage 1: Totaaloverzicht antwoorden ‘waar ben je trots op in Houten?’  

 

 

Ruimtelijk (bereikbaarheid, inrichting): 

 Fietsstad (2) 

 Rolstoelvriendelijk 

 Goede, mooie wegen (2) 

 Busstation 

 Treinstation (2) 

 Altijd bereikbaar (fiets, auto, trein)  

 Centrale ligging 

 Alles is dichtbij 

 Houten is mooi ingericht (mooie gebieden) 

 Houten is duidelijk ingericht 

 

 

Voorzieningen (winkelen / horeca / sport / recreatie): 

 Castellum 

 Winkelcentrum Het Rond (4) 

 Veel winkels (2) 

 Lekker eten in Houten (2) 

 Eettentjes 

 Yakimono 

 Dönercenter (3) 

 Domino’s 

 Kwalitaria 

 Sphinx (pizzeria) 

 Sportvelden dichtbij 

 Zwembaden (2) 

 Voetbalverenigingen 

 Sportverenigingen 

 Basic Fit 

 Bioscoop (3) 

 Ballorig 

 De Rietplas 

 

Samenleving: 

 De gezelligheid 

 Dat het hier veilig is 

 Sociale mensen 

 

Overig: 

 Windmolens 

 Kasteel 

 Scholen 
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Bijlage 2: Overzicht veranderingen in de toekomst van Houten  

 

 

Wat verandert er in positieve zin: 

 Alles wordt moderner 

 Modernere winkels en/of huizen (3) 

 Meer winkels (3) 

 Meer winkels op Castellum 

 Nog meer speelgelegenheden 

 Meer uitgaansgelegenheid 

 Meer eettenten (die thuisbezorgen)  

 Meer werk (2) 

 Bejaardentehuizen (2) 

 Meer zorg voor ouderen 

 Genoeg basisscholen 

 Beter milieu 

 Houten wordt groener 

 Veiligheid 

 Rolstoelers kunnen makkelijker met de trein mee 

 

Wat verandert er in negatieve zin: 

 Alles wordt duurder 

 Geld wordt minder waard 

 Auto’s 

 Geen goede fietspaden meer 

 Veel groen slecht onderhouden 

 Meer gevaarlijke stoffen 

 (Milieu)vervuiling (2) 

 Meer oudere mensen 

 Hangjongeren 

 Minder winkels 

 Geweldoverlast 

 Meer overvallen 

 Meer geweld en meer vandalisme 

 Meer agressie 

 Meer ongelukken in het verkeer 

 Minder mensen zijn geschoold 

 Minder werk 

 Meer sletten 

 Alcoholisten 

 Meer junks 

 Meer werklozen 
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Bijlage 3: Overzicht kansen voor de toekomst van Houten  

 

 

Uitgaan: 

 Concertzaal in Castellum 

 Comedy Club 

 Disco 

 Discotheek in Castellum 

 Uitgangscentrum in Houten-Zuid  

 Meer uitgaansgelegenheden op Het Rond 

 Stripclub 

 

Horeca: 

 Starbucks in Castellum 

 Starbucks op De Kruisboog 

 Kentucky Fried Chicken op Het Rond 

 MacDonalds 

 MacDonalds op Het Rond 

 MacDonalds op De Kruisboog 

 Burgerking op De Kruisboog 

 

Sport: 

 Voetbalstadion 

 Crossbaan 

 Extra voetbalclub op De Meerpaal 

 Cruijff Court 

 

Recreatie: 

 Paintball op De Meerpaal 

 Pretpark 

 Meer recreatie 

 

Winkels: 

 Groter winkelcentrum op Het Rond 

 Zara in Castellum 

 Primark 

 Primark in Houten-Zuid 

 Zara op Het Rond 

 Primark op Het Rond 

 Primark  

 

Overig: 

 Voedselbank 

 Meer zitbankjes 

 Ziekenhuis 

 Tram 
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Bijlage 4: Overzicht uitdagingen voor de toekomst van Houten  

 

 

 De prijzen (alles wordt duurder) (2) 

 Werkgelegenheid 

 Veiligheid 

 Zwervers (2) 

 Junks 

 Meer armoede 

 


