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Verkenningsworkshop voor inwoners  

25 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 25 november 2013 organiseerde de gemeente een verkenningsworkshop Houten 2025 voor 

inwoners. 

 

Toekomstagenda 

In dit verslag vindt u de uitkomsten van deze workshop. Deze wordt, samen met de verslagen van de 

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

Daarna is de lokale politiek aan zet. Er komt een nieuw college en de gemeenteraad wordt 

geïnstalleerd. Dan kleuren we het Houtens toekomstperspectief verder in.  

 

Verkenningsworkshop voor inwoners 

De verkenningsworkshop voor inwoners was de laatste workshop in een serie van vier. Ook voor de 

ondernemers, maatschappelijke organisaties en regiopartners zijn bijeenkomsten georganiseerd.  

Daarnaast zijn de workshops ook gehouden in een atheneum 4 en een Havo 4 klas van College De 

Heemlanden en in twee VMBO 3 klassen van Het Houtens. 

 

Op maandagavond 25 november 2013 gingen zo’n vijftig inwoners actief met de toekomst van Houten 

aan de slag. Zij deden dit door de volgende vragen te beantwoorden: 

1. Welke trends zijn het meest bepalend voor de toekomst van Houten? 

2. Wat zijn mogelijke gevolgen van de trends voor de toekomst van de gemeente Houten? 

3. Wat zijn de belangrijke vraagstukken voor de toekomst van Houten? 

4. Wat zijn de belangrijkste keuzes die de gemeente Houten naar de toekomst moet maken? 

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

 

Hieronder behandelen we de antwoorden die inwoners op 25 november gaven op de bovenstaande 

vragen.  
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Welke trends zijn het meest bepalend voor de toekomst van Houten? 
Deelnemers waarderen de negen trends die de gemeente belangrijk vindt voor de toekomst van 
Houten.  
Hoe meer stemmen, hoe belangrijker de trend: 
 

 
 
De inwoners van Houten zien drie trends als meest ingrijpend voor de toekomst van Houten: 
- de veranderende bevolkingssamenstelling, 
- de beweging van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, 
- de nieuwe economische realiteit.  
 
Wat zijn de gevolgen van de trends voor de toekomst van de gemeente Houten? 
In zeven groepjes zijn de deelnemers daarna aan de slag gegaan met één trend. Die hebben ze zelf 
uitgekozen. Ze analyseren van de gevolgen van deze trends. Daarna analyseren ze wat de gevolgen 
van die gevolgen voor Houten kunnen zijn. Ofwel; wat betekenen deze trends voor Houten?  
 

Veranderende bevolkingssamenstelling
12

 
Het meest impactrijke gevolg van de veranderende 
bevolkingssamenstelling is de vergrijzing. Die leidt 
tot andere behoeften. Dit uit zich in andere vraag 
naar sportmogelijkheden, een ander winkelaanbod 
en andere ontmoetingsmogelijkheden.  
De vergrijzing zal ook leiden tot een groter beroep 
op het budget van de gemeente (vangnet).  
Een ander gevolg van deze trend is de kleinere 
gemiddelde gezinssamenstelling. Een gevolg 
hiervan is dat er andere woonbehoeften ontstaan. 
Mensen trekken uiteindelijk naar een andere stad 
als de gewenste woning ontbreekt. 
 
 

 
 

                                                
1
 Zie bijlage 1, gevolgenboom veranderende bevolkingssamenstelling 1 

2
 Zie bijlage 2, gevolgenboom veranderende bevolkingssamenstelling 2 
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Verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
34

 
Een gevolg van deze trend is dat er meer kansen voor burgerinitiatieven zijn. Dit versterkt de sociale 
cohesie en men kan elkaar hierdoor versterken. De gemeente speelt hierin een andere, meer 
teruggetrokken rol. Een negatief gevolg is dat er ook mensen zijn die hierdoor buiten de boot vallen. 
Hierdoor ontstaan grotere verschillen tussen inwoners. Mensen die niet, of minder, zelfredzaam zijn, 
kunnen niet mee komen. Voor hen moet er een vangnet zijn, vanuit de buurt of vanuit de overheid.  
Door deze trend doen ouderen meer beroep op vrijwilligers. Gewaakt moet worden voor een te groot 
beroep op mantelzorgers, waardoor deze overvraagd worden.  
 
Nieuwe economische realiteit

5
 

Deze trend heeft als gevolg dat de arbeidsmarkt verandert. Digitale technologieën gaan heel snel. 
Hierdoor wordt de arbeidsmarkt flexibeler en leren we ons leven lang. In de flexibele arbeidsmarkt zijn 
minder vaste en meer zzp’ers zijn en dus meer concurrentie. Daarnaast hebben we meer eigen 
verantwoordelijkheid. Dit betekent een kleinere overheid en minder regels. Dit zorgt voor meer 
betrokkenheid. Door de eigen verantwoordelijkheid komt er een grotere druk te op mantelzorgers.  
 
Netwerkmaatschappij

6
 

De gevolgen van deze trend zijn 
tegenstrijdig. Aan de ene kant komt er meer 
verbondenheid. Het is makkelijker contact te 
leggen omdat we in een digitale 
samenleving leven. Aan de andere kant is er 
meer angst voor eenzaamheid. Doordat we 
flexibeler zijn, kunnen we thuiswerken, 
waardoor er minder sociaal contact is.  
 
Duurzaamheid

7
 

Duurzaamheid leidt tot nieuw 
ondernemerschap, zoals kleinschalige 
investeringen in ontwikkelingen. Deze trend 
leidt ook tot meer burgerinitiatieven, zoals de 
kringloop. Een ander gevolg is 
schaalverkleining. Wat inhoudt dat men 
energie bij de woning produceert en zelf 
voedsel verbouwd.  
 
 
Wat zijn de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst van Houten? 
De meeste vraagstukken voor de toekomst van Houten die inwoners noemen

8
, hebben betrekking op 

de volgende onderwerpen: 
1. Verandering van de bevolking:  

Door de vergrijzing verandert de bevolkingssamenstelling. Een belangrijke uitdaging is om de 
jeugd en jonge gezinnen te blijven trekken naar Houten. Hoe houden we Houten leefbaar en 
aantrekkelijk voor verschillende leeftijdscategorieën? Hoe bewaren we het onderling begrip tussen 
deze leeftijdscategorieën?  

2. Profilering:  
Hoe behouden we het goede van Houten? Veel inwoners denken hierbij aan het dorpse en 
groene karakter.   

3. Samenleving:  
Hoe zorgen we voor de sociale cohesie en houden we Houten veilig? Hoe zorgen we ervoor dat 
iedereen mee kan en mag doen? En dat het samen leven in Houten plezierig blijft?  

4. Woonbehoeften: 
Hoe pas je de woningvoorraad aan? Hoe voorzien we in woningbehoefte van (zeer) jonge 
bevolking?  

                                                
3
 Zie bijlage 3, gevolgenboom verzorgingsstaat naar participatiesamenleving1 

4
 Zie bijlage 4, gevolgenboom verzorgingsstaat naar participatiesamenleving2 

5
 Zie bijlage 5, gevolgenboom nieuwe economische realiteit  

6
 Zie bijlage 6, gevolgenboom netwerkmaatschappij  

7
 Zie bijlage 7, gevolgenboom duurzaamheid  

8
 Zie bijlage 8, overzicht kansen toekomst Houten  
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5. Ruimtelijk/voorzieningen: 

Hoe houden we voorzieningen toegankelijk en van goed niveau? En welke voorzieningen zijn 
daarin belangrijker dan andere?? Hoe voorkom je leegstand en behouden we een gemêleerd 
winkelaanbod?  

 
 
Wat zijn de belangrijkste keuzes die de gemeente Houten naar de toekomst moet maken? 
 

Inwoners geven
9
 veel dilemma’s mee voor de toekomst van 

Houten.  
Een aantal dilemma’s raakt elkaar en raakt de volgende 
keuzevraagstukken: 
 

 Schaalniveaus 
In hoeverre willen we afhankelijk zijn van de regio? Willen we 
alle voorzieningen ‘in huis’ hebben, of werken we samen met 
de regio en maken we gebruik van regiovoorzieningen. De 
goede verbinding met de regio wordt wel genoemd als 
argument voor de regioschaal. Tegelijk roept die schaal een 
nieuwe vraag op: welke voorzieningen passen dan het beste 
bij Houten en welke kunnen ook prima in een buurgemeente 
gevestigd zijn?  
Een ander schaalniveau dat genoemd is, speelt zich af binnen 
Houten: zijn sociale centra en winkels in 2025 vooral op 
buurt/wijkniveau aanwezig of kent Houten dan alleen centrale, 
‘stedelijke’ winkel- en ontmoetingscentra? 
 

- Ontwikkeloriëntatie richting 2025:  
In verschillende bewoordingen benoemen de deelnemers de vraag welk accent de nieuwe 
ontwikkelopgave van Houten krijgt. Doorbouwen met stenen stapelen (nieuwe uitbreidingsopgave, 
bouwen buiten de Rondweg, Houten doorontwikkelen als stad) of investeren in de samenleving 
(bouwstop, Rondweg als grens blijven hanteren, het dorpse behouden).  

- Rol van de gemeente:  
Welke rol speelt de gemeente in de toekomst? Ligt het opdrachtgeverschap bij de gemeente of bij 
de burger? En hoe ziet dat er dan uit op verschillende onderwerpen? Op welke taken houdt de 
gemeente een duidelijke rol, onder meer om een vangnet te bieden voor zij die dat nodig hebben? 
En op welke taken moet de gemeente een stapje terug doen om ruimte te bieden aan de 
ruimschoots aanwezige denk- en doekracht van de Houtense samenleving?  

 
 
Welke kansen bieden de trends voor de gemeente Houten? 
Inwoners zien

10
 veel kansen voor Houten richting 2025.  

Zij zien verschillende mogelijkheden om Houten steviger te profileren: 
- Duurzaamheid als profiel; frontrunner duurzaamheid, Solar City.  
- Houten als wereldfietsstad. 
- Door WO/HBO naar Houten te halen, onderscheiden we ons als kennisintensieve stad.  
 
Ook in de kenmerken van de bevolking van Houten schuilen veel kansen: 
- Houten beschikt over een goedopgeleide bevolking. 
- We kunnen meer gebruik maken van de kracht en creativiteit van inwoners. 
- Door meer sociale activiteiten verbinden we verschillende leeftijdscategorieën.  
 
Tenslotte werden ook op het punt van recreatie veel kansen genoemd: 
- Fietsroutes, fietsrecreatie en fietsverhuur. 
- Recreatie Amsterdamrijnkanaal bij ’t Goy 
- Camping, cultuurfestivals en een museum 
 

                                                
9
 Zie bijlage 9, overzicht dilemma’s toekomst Houten  

10
 Zie bijlage 10, overzicht kansen toekomst Houten 
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Bijlage 1, gevolgenboom veranderende bevolkingssamenstelling1 
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Bijlage 2, gevolgenboom veranderende bevolkingssamenstelling2 
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Bijlage 3: gevolgenboom trend verzorgingsstaat naar participatiesamenleving1 
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Bijlage 4: gevolgenboom trend verzorgingsstaat naar participatiesamenleving2 
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Bijlage 5: gevolgenboom trend nieuwe economische realiteit  
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Bijlage 6: gevolgenboom trend netwerkmaatschappij  
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Bijlage 7: gevolgenboom trend duurzaamheid  
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Bijlage 8: overzicht uitdagingen toekomst Houten  
 

 

Sturing/profilering: 

- Hoe houden we het huishoudboekje op orde? 

- Hoe kunnen we de trends omkeren/bijsturen? 

- Hoe behoud je de Houtens identiteit? (kernwaarden) 

- Hoe gaan we om met specifieke en algemene behoefte? 

- Hoe gaan we initiatief, kennis en kunde matchen met behoeftes op het gebied van sociale cohesie 

en openbare ruimte? 

- Hoe gaan we matchen? 

- Hoe vermijden we hokjes- en subgroepdenken 

- Hoe behouden we een dorps karakter? 

- Hoe behouden we het groene karakter? 

- Hoe behouden we het dorps karakter? 

- Hoe voorkomt Houten grote sociale en economische verschillen? 

- Hoe reduceren we bureaucratie? 

- Hoe gaat Houten zorgen voor deregulering? 

- Hoe verbinden we behoefte/initiatieven? 

- Hoe gaan we kennis en kunde ontsluiten? 

- Hoe houden we rekening met het veranderende klimaat? 

- Hoe vinden we de specifieke en algemene behoeften? 

- Hoe weet je welke specifieke ‘gevallen’ er in 2025 zijn?  

 

Woonbehoeften: 

- Hoe pas je de woningvoorraad aan? 

- Hoe bouwen we voorzieningen op de stijgende vraag? 

- Hoe verander je het woningaanbod? 

- Hoe houd je Houten aantrekkelijk om in te wonen? 

- Hoe voorzien we in woningbehoefte van (zeer) jonge bevolking? 

- Hoe kan het huidige woningbestand geüpdatet worden? 

- Hoe gaan we de specifieke woningvraag structureel oplossen? 

 

Veranderingen van bevolking: 

- Hoe krijg en behoud je meer jongeren in Houten? 

- Hoe trek je nieuwe gezinnen aan? 

- Hoe bewaren we begrip tussen de verschillende leeftijdscategorieën? 

- Hoe bind je de jeugd? 

- Hou houd je het leefbaar voor jong en oud? 

- Hoe blijven we mobiel? 

- Hoe blijven we zelfstandig? 

- Hoe houden we Houten vitaal? 

- Hoe houden we Houten jong? 

- Hoe kan Houten mantelzorgers faciliteren? 

- Hoe blijf je aantrekkelijk voor jongeren? 

- Hoe organiseer je de mobiliteit voor ouderen? 

- Hoe krijg je meer huizen geschikt voor jong en oud? 

- Hoe houden we Houten sportief en gezond? 

- Hoe houden we Houten aantrekkelijk voor jong en oud en ondernemers? 
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Ondernemerschap: 

- Hoe blijven we interessant voor bedrijven? 

- Hoe blijft Houten een toplocatie qua economie, structuur en dynamiek? 

- Hoe blijft Houten economisch aantrekkelijk? 

- Hoe bind Houten bedrijven die (deels) eigen energie opwekken? 

- Hoe komt lokaal opgewekte energie voor Houten? 

 

Ruimtelijkheid/bereikbaarheid: 

- Hoe behoud je mobiliteit en bereikbaarheid? 

- Hoe houden we Houten toegankelijk?  

- Hoe blijft Houten bereikbaar? 

 

Betaalbaarheid: 

- Hoe financiert Houten de zorg voor de sterk vergrijzende bevolking? 

- Hoe is de financiële ruimte op lange termijn? 

 

Ruimtelijk/voorzieningen: 

- Hoe houden we voorzieningen betaalbaar en van goed niveau? 

- Hoe behoud men openbare voorzieningen zoals theater en bibliotheek? 

- Hoe voorkom je leegstand? 

- Hoe behouden we de winkels? 

- Hoe houden we het voorzieningenniveau op peil? 

- Hoe behoud Houten haar voorzieningenniveau? 

- Hoe behouden we de belangrijkste voorzieningen in Houten? 

- Hoe houden we het winkelaanbod gemêleerd, en wat zijn nieuwe oplossingen? Wat is de rol van 

de gemeente daarbij? 

- Hoe krijgen we in Houten compleet onderwijs, groenvoorzieningen, zorg en openbaar vervoer? 

- Hoe zorgt Houten voor voldoende zorgaanbod (samenwerking met zorginstellingen) 

- Hoe houden we mensen in hun vrije tijd in Houten?  

 

Samenleving: 

- Hoe versterk je de sociale structuur? 

- Hoe stimuleer je de participatie van bevolking? 

- Hoe ondersteunen we initiatieven van inwoners? 

- Hoe versterken we de burgerparticipatie en het democratisch proces? 

- Hoe zorgen we voor verbindingen? 

- Hoe zorgen we voor sociale cohesie? 

- Hoe houden we Houten veilig? 

- Hoe houden we Houten gezellig? 

- Hoe zorgen we ervoor dat we plezier hebben in Houten? 

- Hoe houden we de liefde in Houten? 

- Hoe houden we Houten energiek?  

- Hoe kijken kinderen (+16) aan tegen het ondersteunen/participeren naast hun studie/werk? 

- Hoe ondersteunt Houten burgerinitiatieven? 

- Hoe zorgt Houten ervoor dat mensen met een beperking of ouderen kunnen blijven participeren? 

- Hoe versterken we de sociale cohesie? 

- Hoe houden we Houten gezellig en leefbaar? 

- Hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan en mag meedoen? 

- Hoe houden we Houten veilig? 

- Hoe zorgen we voor een veilige samenleving en behouden we minder criminaliteit? 

- Hoe blijft Houten (sociaal) veilig? 

 

Ruimtelijk/groen: 

- Hoe houd je het groen? 

- Hoe houden we de kwaliteit van openbare ruimte hoog? 
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Bijlage 9: overzicht dilemma’s toekomst Houten  
 

 

Schaalniveau 

Zelfvoorzienend Samenwerkend 

Energievoorziening lokaal  Energievoorziening landelijk 

Stad Dorp  

Locatie buurtcentra/ voorzieningen en winkels 

centraal 

Locatie buurtcentra/ voorzieningen en 

winkels decentraal  

Specialismen (voorzieningen) Van alles een beetje (voorzieningen) 

Eigen voorzieningen  Regiovoorzieningen  

Schaalvergroting Schaalverkleining 

Eigen lokale veerkracht Economische afhankelijkheid  

Bevolkingssamenstelling 

Hogere inkomens Meer diversiteit  

Woningaanbod veranderen  Woningaanbod niet veranderen 

Willen we senioren en andere 

bevolkingsgroepen betrekken bij Houten? 

Willen we senioren en andere 

bevolkingsgroepen laten uitvliegen? 

Willen we jongeren betrekken bij Houten? Willen we jongeren laten uitvliegen? 

Rol overheid 

Wel een zorgvangnet Geen zorgvangnet 

Blijven we werklozen sociaal activeren Stoppen we met werklozen sociaal 

activeren 

Gemeente zorgt Buurt zorgt 

Opdrachtgeverschap/regie gemeente Opdrachtgeverschap/regie burger 

Gemeente heeft veel taken  Gemeente heeft weinig taken  

Lage belasting  Hoge belasting 

Minder invloed van de gemeente  Minder beroep op burgers 

Strakke traditionele regelgeving Ruimte bieden voor ondernemerszin 

Zorgen voor  Zorgen dat  

Oriëntatie voor (door)ontwikkeling 

  

Dorpse uitstraling Stadse uitstraling 

Stenen Gras 

Gaan we voor bouwen/uitbreiden Gaan we niet voor bouwen/ voor inbreiden 

Woningaanbod veranderen  Woningaanbod niet veranderen 

Blijven we binnen de Rondweg? Breiden we uit buiten de Rondweg? 

Ruimtelijke uitstraling 

Behoudend in het buitengebied Ontwikkelend in het buitengebied 

Asfalt parkeerplaatsen Groen behouden 

  

Laatste open ruimtes invullen met groen met 

meer functies? 

Laatste open ruimtes volbouwen? 

Landelijk groen Parkgroen 

Gaan we voor geld Gaan we voor kwaliteit 

Mobiliteit 

Investeren in de auto Investeren in nieuwe vormen van OV 

Houten paradijs voor fietsers Houten paradijs voor gemotoriseerd verkeer 

Overige 

Willen we de zorg behouden zoals deze nu is?  Scheppen we andere financiële 

voorwaarden? 

Faciliteren en regisseren we duurzaamheid Geen stimulatie voor duurzaamheid  

Alsmaar nieuwe bedrijfspanden  Her ontwikkelen kantoorlocaties 

Forenzenstad Ondernemersstad 
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Bijlage 10: overzicht kansen voor toekomst Houten  
 
 
Kenmerken regio: 

 Centrale ligging, overal dichtbij 

 Dubbele functie voorzieningen samenwerking  

 Positief onderscheiden in de regio > trekpleister uitgaansleven en kunst 

 Positief onderscheiden in de regio > nieuwe doelgroepen bepalen 

 Meer kennis en expertise van de stad in samenwerking met de regio 

 

Kenmerken bevolking: 

 Goedopgeleide bevolking interessant voor bedrijven  

 (collectief) particulier opdrachtgeverschap 

 Aanboren van de creativiteit van bewoners 

 Ontmoetingsruimtes voor ouderen creëren 

 Kracht van de burgers 

 Jong en oud kort bij elkaar wonen (mantelzorgers) 

 Sociale bindende activiteiten stimuleren  

 

Kenmerken van onze ruimte: 

 Groene omgeving groente/fruit  

 Veel groen houden  

 Recreatie Amsterdamrijnkanaal ter hoogte van ’t Goy 

 Fietsrouters, fietsrecreatie en fietsverhuur 

 Oude dorp autovrij maken en de bus weer terug  

 Kleine busjes in de avonden en weekenden  

 Fietspaden ook geschikt voor alternatief vervoer 

 Behoud en versterken van groen  

 

Technologische kansen: 

 Stimuleer innovatieve bedrijvigheid (technisch, gaming en design) 

 High Tech industrie  

 Duurzame innovatieve ondernemingen in lege panden 

 Oplaadpunten elektrische vervoermiddelen  

 

Profilering: 

 Frontrunner duurzaamheid  

 Haal WO/HBO naar Houten  

 Gespecialiseerde functie in de regio N’gein/ A12/ Urecht/Zeist  

 Ouderenparadijs 

 Solar City (100% eigen energie) 

 Wereldfietsstad 

 Duurzaamheid 

 Bottom up!! Werken naar gezamenlijke invulling van structuurvisie 

 Aandelen Houten > Bewoners worden eigenaar van Houten  

 Houten: sociaal dorp met stadse voorzieningen 

 Kromme rijn gemeente om groen te behouden  

 Sportstad 

 Duurzaamheid (wonen en bedrijvigheid) 

 Regionaal innovatie en opleidingscentrum  
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Overig, genoemd: 

 Jongerenvoorzieningen 

 De Gouden Doos (discotheek) 

 Cultuurfestivals  

 Camping in Houten  

 Huurprijzen winkels omlaag  

 Linie en Limes museum 

 Atelierruimtes en stadslandbouw  

 Vers/ruilmarkt in LaPlace 


