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Verkenningsworkshop  

VMBO TL (Theoretische Leergang) 3  

Het Houtens  

21 november 2013 

 

Praat verder mee op  

www.houten2025.nl 

@houten2025  

www.facebook.com/Houten2025 

Houten2025 op LinkedIn  
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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 TL 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 TL 3 klas van Het Houtens was de laatste 

van vier workshops voor leerlingen. Op dezelfde dag vond eerder een workshop plaats voor een 

VMBO BK (Basiskader) 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 TL 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?  

 

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.  

 

Veel leerlingen prijzen zich gelukkig met de vele sportvoorzieningen in Houten (van fitness tot 

voetbal), de centrumvoorzieningen (winkelcentra, bioscoop), de goede bereikbaarheid (zowel per trein 

en bus als met de fiets) en tegelijkertijd het dorpse karakter van Houten, wat tot uitdrukking komt in 

kindvriendelijkheid, rust en veiligheid.  

Opvallend is dat twee groepen ook de herkenbare wijkverdeling noemen als iets om op trots te zijn. 

 

 
 

 

 

Wat zal er veranderen in Houten?  

Gevraagd naar de meest gunstige veranderingen voor de toekomst van Houten, geven de leerlingen 

zeer uiteenlopende antwoorden. Twee punten springen eruit, omdat deze wat vaker worden genoemd: 

 Er zullen meer uitgaansgelegenheden komen  

 Er komen meer en andere winkels en de openingstijden van winkels worden ruimer 

 

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

 Minder groen en minder hangplekken voor de jeugd 

 Meer ouderen  

 Meer verveling en toegenomen criminaliteit (hangjeugd, meer drugs) 

 

Opvallend is dat de verwachtingen op twee punten in verschillende groepen precies uiteenlopen.  

Eén groep benoemt ‘meer politie’ als positieve verandering, een andere benoemt ‘minder politie’ als 

negatieve verandering. Hetzelfde geldt voor ‘aantal hangjongeren neemt af’ en ‘minder hangjeugd’. 

 

 

  



4 
 

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: 

 Vervoersmogelijkheden 

(beter ouderenvervoer, verbeterd openbaar vervoer) 

 Meer activiteiten  

(bijvoorbeeld festivals of een grotere kermis) 

 Uitgaansgelegenheden  

(een discotheek, meer kroegen en meer eetgelegenheden) 

 Recreatieve voorzieningen  

(meer parken, beter viswater, botenverhuur bij Amsterdam-Rijnkanaal of een kartbaan op De 

Meerpaal)  

 Duurzaamheid 

(zonnepanelen, meer milieubewustzijn)  

 Zorgvoorzieningen 

(bijvoorbeeld een ziekenhuis op De Kruisboog en meer bejaardentehuizen) 

 (Overal) gratis Wifi 
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Bijlage 1: Totaaloverzicht antwoorden ‘waar ben je trots op in Houten?’  

 

 

Sportvoorzieningen: 

 Voetbalvelden 

 Voetbalclubs 

 Sportvelden 

 Sportgelegenheden (2) 

 Fitness 

 

Centrumvoorzieningen: 

 Het Rond (2) 

 Bioscoop 

 Winkelcentra 

 Centrum 

 

Bereikbaarheid / vervoer: 

 Station (3) 

 Treinstations 

 Fietspaden (3) 

 Trein/bus 

 

Dorpse kwaliteiten: 

 Kindvriendelijk 

 Rustig 

 Weinig criminaliteit (2) 

 Oude dorp 

 Veilig 

 

Overig: 

 Veel politie 

 Rietplas 

 Wijkverdeling (2) 

 Mister Döner 
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Bijlage 2: Overzicht veranderingen in de toekomst van Houten  

 

 

Wat verandert er in positieve zin: 

 Meer uitgaansgelegenheden (2) 

 Meer kroegen 

 Meer winkels (2) 

 Meer en andere winkels  

 Garage bij Albert Hein 

 Markt op donderdag 

 Winkels op zondag open 

 Beter station 

 Betere verbinding met snelweg 

 Goed station bij Het Rond 

 Meer openbaar vervoer 

 Meer zwembaden 

 Meer scholen 

 Genoeg zorggebouwen voor ouderen 

 Houten wordt groter 

 Meer regels 

 Meer politie 

 Aantal hangjongeren neemt af 

 Minder verslaafden 

 Meer werkgelegenheid 

 Luxer 

 

Wat verandert er in negatieve zin: 

 Minder groen 

 Minder hangplekken 

 Geen leuke leefomgeving (hangouderen) 

 Meer ouderen (2)  

 Meer 65-plussers 

 Hangjeugd neemt toe  

 Minder politie 

 Meer criminaliteit 

 Meer verveling 

 Meer drugs 

 Iedereen rookt en blowt 

 Crisis 

 Het wordt drukker in Houten (2) 

 Hogere huren 

 (Nog steeds) geen disco 

 Slecht zwembad 
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Bijlage 3: Overzicht kansen voor de toekomst van Houten  

 

 

Vervoer: 

 Beter vervoer voor ouderen 

 Metro 

 Openbaar vervoer in Houten 

 

Activiteiten: 

 Vuurwerk op Het Rond 

 Festivals (2) 

 Meer activiteiten voor jongeren 

 Meer activiteiten 

 Grote kermis 

 

Uitgaan/horeca: 

 Extra bioscoop 

 Meer discotheken (2) 

 Meer kroegen (2) 

 Meer kroegen op Het Rond 

 Meer uitgaansgelegenheden op Het Rond 

 Discotheek bij Rondogebied 

 Discotheek in buitengebied (richting Bunnik) 

 MacDonalds op Weteringhoek 

 Kentucky Fried Chicken in Castellum 

 Meer eetgelegenheden 

 Meer restaurants op Het Rond 

 

Recreatieve voorzieningen: 

 Zwembad 

 Meer parken 

 Stadion 

 Beter viswater 

 Botenverhuur bij Amsterdam-Rijnkanaal 

 Kartbaan op De Meerpaal 

 

Duurzaamheid: 

 Veel zonnepanelen op huizen (2) 

 Milieuvriendelijker worden 

 Zonnepanelen op alle huizen 

 

Zorgvoorzieningen: 

 Ziekenhuis op De Meerpaal 

 Ziekenhuis (2) 

 Ziekenhuis op De Kruisboog 

 Bejaardentehuis op De Meerpaal 

 (meer) bejaardentehuizen (2) 

 

Wifi: 

 Overal wifi  

 Gratis wifi overal 
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Overig: 

 Werkgelegenheid (2) 

 Kantoren in Castellum 

 Meer middelbare scholen 

 Nieuwbouw 

 Stopcontacten in de openbare ruimte 

 

 

 

 

 


