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Verkenningsworkshop  

Atheneum 4 De Heemlanden  

18 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 18 november 2013 organiseerde de gemeente een verkenningsworkshop Houten 2025 in een 

atheneum 4 klas van College De Heemlanden. 

 

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 eind 2013 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 atheneum 4 klas van De Heemlanden was de 

eerste workshop voor leerlingen. Op dezelfde dag vond ook een workshop plaats voor Havo 4 van De 

Heemlanden en op 21 november hebben twee VMBO 3 klassen van Het Houtens nog aan een 

workshop deelgenomen. Verder zijn er nog workshops georganiseerd voor ondernemers, 

maatschappelijke organisaties, regiopartners en inwoners.  

 

Op maandagmiddag 18 november 2013 gingen zo’n vijfentwintig atheneum 4 leerlingen actief met de 

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

beantwoorden: 

1. Wat zijn mogelijke gevolgen van trends die voor de toekomst van Houten gaan spelen? 

2. Welke kansen bieden de trends voor de gemeente Houten? 

3. Welke uitdagingen bieden de trends voor de gemeente Houten?  

 

In het onderstaande behandelen we de antwoorden die op 18 november op deze vragen zijn gegeven.  
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Wat zijn de gevolgen van de trends die voor de toekomst van Houten gaan spelen? 

In vier groepjes zijn de leerlingen aan de slag gegaan met één trend die ze zelf hebben uitgekozen. 

Ze analyseren de gevolgen van deze trends, ofwel; wat betekenen deze trends voor Houten?  

 

Duurzaamheid 

De leerlingen vinden duurzaamheid een belangrijke trend voor de toekomst van Houten. De 

energieopwekking wordt via wind, water en zon steeds duurzamer. Mensen worden steeds zuiniger op 

de natuur en bewegen zich ook steeds meer in en door die natuur toe (fietsen, wandelen).  

Er zijn in 2025 nog meer windmolens. Daardoor leven we duurzamer, maar hebben we ook meer 

horizonvervuiling gekregen. 

 

Veranderende bevolkingssamenstelling 

Houten vergrijst en de voorzieningen in Houten vergrijzen mee: minder kinderdagverblijven en meer 

bejaardentehuizen. Ook de woningen zullen veranderen, meer hoogbouw en meer woningen die 

geschikt voor ouderen zijn gemaakt.  

De leerlingen verwachten dat er richting 2025 ook een tegenbeweging komt die Houten aantrekkelijk 

moet houden voor jongeren. Dit om te voorkomen dat Houten te sterk vergrijst. Dit vertaalt zich onder 

meer in een discotheek binnen de gemeentegrenzen van Houten.  

 

Groei technologische ontwikkelingen  

De groei van de technologische mogelijkheden brengt niet alleen voorspoed. Weliswaar wordt het 

leven makkelijker door ontwikkelingen als google glass en zelfsturende auto’s, maar er zijn ook 

keerzijden. De generatiekloof groeit omdat veel ouderen de ontwikkelingen niet kunnen bijbenen en 

de werkgelegenheid neemt af omdat robots en computers nog meer dan nu al mensen zullen 

vervangen.  

Mensen worden gemakzuchtiger en uiteindelijk ook dommer omdat ze steeds minder zelf iets hoeven 

te doen.  Er ontstaat meer tijd voor mensen, maar dit leidt tot toenemende verveling en criminaliteit.  

Tenslotte zal de digitale communicatie de fysieke ontmoeting verdringen, waardoor de samenleving 

minder sociaal wordt en er minder onderling begrip is.  

 

Veranderende woningmarkt 

Het aantal huizen neemt nog toe in Houten en de bestaande huizen zullen verouderen. Hierdoor 

zullen de huizenprijzen dalen. De aantrekkelijkheid van Houten als ruime, nieuwe woongemeente 

komt door het toenemend aantal mensen en de veroudering van de wijken onder druk te staan.  

De vergrijzing vraagt om andere woningen in Houten en ook andere voorzieningen (meer gericht op 

activiteiten en zorg voor ouderen in plaats van kinderen). 

 

 

Wat zijn de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst van Houten? 

De meeste vraagstukken voor de toekomst van Houten die door de leerlingen van atheneum 4 worden 

genoemd, hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

 

1. Huizen / wonen / bouwen: 

Hoe voorkomen we fysieke veroudering van onze woonwijken? Hoe houden we het wonen in 

Houten aantrekkelijk? Hoe veel kan / moet Houten nog groeien?  

2. Activiteit / ontmoeting / levendigheid: 

Hoe zorgen we dat er voor iedereen wat te doen blijft in Houten? Voor jongeren zijn vooral 

uitgaansgelegenheden en sportfaciliteiten van belang.  

3. Doelgroepen (jong en oud): 

Hoe zorgen we goed voor onze ouderen en voorkomen we tegelijk dat jongeren wegtrekken? Hoe 

voorkomen we een generatiekloof? Hoe willen we ons profileren (jongerenstad, gemengde stad, 

ouderenstad)?  

4. Duurzaamheid: 

Hoe maken we Houten nog duurzamer?  
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5. Economie / bedrijvigheid: 

Hoe maken we Houten interessanter voor bedrijven en hoe zorgen we voor economische groei?  

 

 

Welke kansen bieden de trends voor de gemeente Houten? 

De leerlingen is gevraagd om de kansen voor Houten in de toekomst weer te geven op een 

plattegrond voor de gemeente Houten. 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 discotheek op de Meerpaal) 

 Recreatieve voorzieningen  

(pretpark op Eiland van Schalkwijk of tussen Houten en Bunnik, extra sportvoorzieningen op de 

Kruisboog, groene speeltuin in Hofstad IV) 

 Voorzieningen in de kleine kernen  

(supermarkten in ’t Goy en Tull en ’t Waal en een treinstation in Schalkwijk) 

 Nieuwe woonwijken  

(bijvoorbeeld aan de Oostkant van Houten) 

 Meer windmolens  

(richting Werkhoven of op het Eiland van Schalkwijk) 

 Haven aan Amsterdam-Rijnkanaal 
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Bijlage 1, Gevolgenboom trend Duurzaamheid 
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Bijlage 2: Gevolgenboom trend ‘veranderende bevolkingssamenstelling’ 

 

 

 

 

Bijlage 3: gevolgenboom trend ‘groei technologische mogelijkheden’  
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Bijlage 4: gevolgenboom trend ‘veranderende woningmarkt’ 
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Bijlage 5: Overzicht uitdagingen toekomst Houten  

 

 

Huizen / wonen / bouwen: 

 Hoe wordt de vernieuwing van oude huizen geregeld? 

 Hoe krijgen we Houten vol? 

 Hoe kan Houten nog groeien? 

 Wat moet er nog gebouwd worden? 

 Hoeveel gaat Houten nog groeien? 

 Hoe houden we de huizen aantrekkelijk? 

 Hoe verlagen we de huizenprijzen? 

 

Activiteit / ontmoeting / levendigheid: 

 Hoe gaan we zorgen voor leuke uitgaansgelegenheden? 

 Hoe zorgen we dat iedereen tevreden blijft? 

 Hoe zorgen we dat Houten aantrekkelijk blijft? 

 Hoe krijgen we meer sportfaciliteiten (bijv. zwembaden)? 

 Hoe zorgen we voor voldoende activiteiten? 

 

Doelgroepen: 

 Hoe houden we Houten jong? 

 Hoe voorkomen we een generatiekloof? 

 Worden we een jongerenstad, gemengde stad of ouderenstad? 

 Hoe zorgen we voor onze ouderen? 

 Hoe houden we Houten jong? 

 

Duurzaamheid: 

 Hoe wordt Houten duurzamer? 

 Hoe maken we Houten duurzamer? 

 Hoe maken we Houten duurzaam? 

 

Economie / bedrijvigheid: 

 Hoe komen we aan economische groei? 

 Hoe maken we Houten interessanter voor bedrijven? 

 

Technologie: 

 Hoe kan Houten zich aanpassen aan de technologie? 
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Bijlage 6: Overzicht kansen voor toekomst Houten  

 

 

Kansen om voorzieningen toe te voegen / te veranderen: 

 Nieuwe woonwijken 

 Uitgaansgelegenheden 

 Pretpark op het Eiland van Schalkwijk 

 Pretpark tussen Houten en Bunnik  

 Extra middelbare school (2x) 

 Supermarkten in ’t Goy en Tull en ’t Waal 

 Treinstation in Schalkwijk 

 Windmolens in buitengebied (richting Werkhoven) 2x 

 Windmolens op Eiland van Schalkwijk 

 Groene speelgelegenheid in Hofstad IV 

 Zwembad en speeltuin in Hofstad IV 

 Houten uitbouwen aan de Oostkant (richting Bunnik) 

 Meer sportvoorzieningen (zwembad) op de Kruisboog 

 Haven aan Amsterdam-Rijnkanaal 

 Terrassen op de Meerpaal 

 Discotheek 

 Discotheek op de Meerpaal 

 Hotel bij Nieuw Wulven 

 Betere vervoersverbinding tussen Houten en Schalkwijk 

 Rondweg doortrekken aan Oostzijde Kruisboog en nog meer voorzieningen rond de Kruisboog 

 Zonnepanelen in de woonwijken 

 Meer cultuur 

 Meer recreatiemogelijkheden 

 

Overig: 

 Economische groei 

 Groei 

 

 


