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Verkenningsworkshop  

Havo 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 

HAVO 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 HAVO 4 klas van De Heemlanden was de tweede 

workshop voor leerlingen. Op dezelfde dag vond eerder ook een workshop plaats voor Atheneum 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 HAVO 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 vijf 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?  

 

Technologische mogelijkheden  

De leerlingen verwachten dat technologische mogelijkheden zichtbaar zullen worden in onder meer 

modernere winkels, meer moderne architectuur en een betere gezondheidszorg. Dit laatste leidt tot 

nog meer vergrijzing. Ook zullen robots een grotere plek innemen in de samenleving. Meer mensen 

komen hierdoor zonder baan te zitten. Zelfsturende en energiezuinige auto’s hebben alleen maar 

positieve gevolgen: een betere bereikbaarheid, sneller vervoer en een schoner milieu.  

Steeds meer zullen gegevens openbaar zijn (open data), dit leidt tot minder privacy en minder 

veiligheid. 

 

Flexibilisering 

Flexibilisering uit zich in flexibeler werktijden. Mensen gaan alleen nog maar meer thuis werken en 

krijgen uiteindelijk meer tijd om te socializen. Steeds meer is vanuit je bank thuis te regelen. Dat leidt 

tot onvoldoende beweging, obesitas, eenzaamheid en een besloten samenleving.  

Anderzijds worden ook gebouwen flexibeler gebruikt en door meer partijen tegelijk gebruikt. Daardoor 

zijn minder gebouwen nodig, ontstaan er meer open ruimten en meer ruimte voor groen en natuur. 

Daar kan juist weer een positief effect van uit gaan voor de gezondheid. 

 

Duurzaamheid 

Leerlingen verwachten nog meer windmolens in Houten in 2025. Ook auto’s worden steeds 

duurzamer. Dit leidt er toe dat de lucht steeds schoner wordt. Mensen leven daardoor langer. De 

duurzaamheid komt ook tot uiting in meer bioproductie en daarmee een beter dierenwelzijn.  

 

Netwerkmaatschappij 

In de netwerkmaatschappij wordt de rol van social media alleen maar groter. Meer vriendschappen en 

meer digitale groepsverbanden ontstaan. Deze verbanden zijn wel vluchtig en minder creatief. Veel 

ideeën worden gekopieerd en er is weinig prikkel om nieuwe ideeën te ontwikkelen. 

De digitale communicatie zal fysieke communicatie verdringennn, wat leidt tot meer vereenzaming en 

een meer besloten samenleving. Ook de saamhorigheid en het dorpsgevoel komt in het nauw en de 

kans op pesten neemt daardoor toe. 

 

Veranderende bevolkingssamenstelling 

Houten vergrijst en de leerlingen verwachten dat hierdoor de prioriteiten in Houten anders komen te 

liggen; meer O.V. voor ouderen, betere straatverlichting, meer bejaardentehuizen, meer 

boodschappenservices, betere verkeersaanduidingen en meer uitgaansgelegenheden voor ouderen 

zijn voorbeelden hiervan. De aandacht voor jeugd en jongeren zal verdwijnen. Er komen minder 

middelbare scholen en ook minder sportverenigingen. De kinderen die er nog zijn hebben daardoor 

meer kans op overgewicht.  

 

Wat zijn de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst van Houten? 

De leerlingen van HAVO 4 formuleren de vraag ‘Hoe houden we Houten aantrekkelijk voor jongeren?’ 

als de belangrijkste opgave voor de toekomst.  

Andere opgaven voor Houten die genoemd worden zijn: hoe maken we Houten gezelliger (voor alle 

groepen), hoe maken we Houten veiliger en hoe maken we Houten meer multicultureel? 
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Welke kansen bieden de trends voor de gemeente Houten? 

De leerlingen hebben op een plattegrond aangegeven welke kansen zij voor Houten zien naar de 

toekomst toe. Hier zijn erg veel ideeën op gekomen. In de regel gaat het dan om toevoeging van door 

de leerlingen gewenste voorzieningen in Houten. Hieronder staan de belangrijkste typen 

voorzieningen die genoemd zijn, met per type een paar voorbeelden: 

 

Uitgaansvoorzieningen 

Een discotheek in Castellum, een coffeeshop op de Kruisboog, een Shishalounge op de 

Weteringhoek en een groter theater bij De Slinger. 

 

Sport- en recreatievoorzieningen: 

Een groot centraal park in Hofstad IV, een paintballcentrum bij Nieuw Wulven, bootjesverhuur en 

waterfietsen bij de Rietplas en een pretpark ten oosten van Houten 

 

Winkels en restaurants: 

Grotere, modernere winkelcentra op het Rond en in Castellum, met daarin vestigingen van 

fastfoodketens als MacDonals of Kentucky Fried Chicken.  

 

Onderwijs: 

Meer speciaal onderwijs en het aantrekken van een hogeschool of universiteit  
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Bijlage 1: Gevolgenboom trend Technologische mogelijkheden 
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Bijlage 2: Gevolgenboom trend Flexibilisering 
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Bijlage 3: gevolgenboom trend Duurzaamheid  
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Bijlage 4: gevolgenboom trend Netwerkmaatschappij 
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Bijlage 5: gevolgenboom trend Veranderende bevolkingssamenstelling 
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Bijlage 6: Overzicht uitdagingen toekomst Houten  

 

 

Doelgroepen: 

 Hoe maken we Houten aantrekkelijk voor jongeren én ouderen? 

 Hoe kan je de georganiseerde activiteiten aantrekkelijk maken? 

 Hoe gaat Houten het leuker maken voor jongeren? 

 Hoe komen we van de ouderen af? 

 

Overig: 

 Hoe wordt Houten veiliger? 

 Hoe maken we Houten multicultureler? 

 Hoe maken we Houten sexy? 

 Hoe maken we Houten gezelliger? 

 Hoe maken we Houten slimmer? 

 

 

 

  



12 
 

Bijlage 7: Overzicht kansen voor toekomst Houten  

 

 

Kansen om voorzieningen toe te voegen / te veranderen: 

 Uitgaan 

Meer uitgaansgelegenheden (De Weteringhoek) 

Uitgaansgelegenheid (De Meerpaal) 

Uitgaan (De Meerpaal) 

Discotheek (Castellum) 

Kroegen (Houten-Zuid) 

Coffeeshop (Weteringhoek) 

Coffeeshop (Kruisboog) 

Stripclub (Weteringhoek) 

Shishalounge (Weteringhoek) 

Een groter theater (De Slinger) 

 Sport / acitiviteiten: 

Zwembad (Hofstad IV) 

Bootverhuur en waterfiets (Rietplas) 

Paintball (Nieuw Wulven) 

Groot Centraal Park (Hofstad IV) 

Groter (stad)strand (Rietplas) 

Schoon (!) meer met glijbaan (Rietplas) 

Voetbalstadion (De Meerpaal) 

Stadion (De Meerpaal) 

Pretpark (ten oosten van Houten) 

Pretpark (Hofstad IV) 

 Winkels en restaurants: 

Starbucks / MacDonals / Kentucky Fried Chicken (De Slinger) 

MacDonalds (Het Rond) 

Winkels langer en ook op zondag open (Het Rond) 

Groot winkelcentrum (Het Rond) 

Groter centrum (Castellum) 

Verbeterd winkelcentrum, met fastfoodketen (Het Rond) 

Walmart (Castellum) 

Moderne winkels (Het Rond en Castellum) 

Primark (=outlet voor merkkleding) (Castellum) 

 Onderwijs: 

Extra middelbare school 

Hogeschool of universiteit (Rondeel) 

VMBO weg 

Meer speciaal onderwijs in Houten  

 Overige voorzieningen: 

Haven (Amsterdam-Rijnkanaal) 

Vliegveld (Eiland van Schalkwijk) 

Synagoge (De Slinger) 

Moskee (De Slinger) 

Afsluitdijk (Oostzijde Houten) 

Windmolens (Meerpaal) 

 

Overige kansen: 

 Meer leuke actieve activiteiten organiseren 

 

 


