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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 14 november 2013 organiseerde de gemeente een verkenningsworkshop Houten 2025 voor 

maatschappelijke organisaties.  

 

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, 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 maatschappelijke organisaties is de tweede workshop in een serie van 

vier. Ook voor de ondernemers, regiopartners en inwoners 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 donderdagavond 14 november 2013 gingen zo’n vijftig vertegenwoordigers van maatschappelijke 

organisaties actief met de toekomst van Houten aan de slag. Zij deden dit door achtereenvolgens 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? (uitdagingen) 

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

(dilemma’s) 

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

 

In het onderstaande behandelen we de antwoorden die op 14 november op deze vragen zijn gegeven. 

Het verslag is daarmee inhoudelijk van aard.  

Een meer procesmatige opmerking die door enkele deelnemers op 14 november is geplaatst, is dat in 

het traject Houten 2025 ervoor gewaakt moet worden om eenzijdig vanuit de kern Houten te 

redeneren. Zij vragen hiermee aandacht voor de positie van en verbinding met de kernen Tull en ’t 

Waal, ’t Goy en Schalkwijk. 
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Welke trends zijn het meest bepalend voor de toekomst van Houten? 

Een negental trends die de gemeente relevant acht voor de toekomst van Houten, worden als volgt 

door de deelnemers gewaardeerd (hoe meer stemmen, des te relevanter de trend): 

 

 
 

Maatschappelijke organisaties zien daarmee de opkomst van de participatiesamenleving, de 

veranderende bevolkingssamenstelling, de parallelle beweging van schaalvergroting én 

schaalverkleining en de opkomst van de netwerkmaatschappij als de vier meest ingrijpende trends 

voor de toekomst van Houten. 

 

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

In groepjes gaan de deelnemers vervolgens aan de slag met één trend die 

ze zelf uitkiezen.  

Ze analyseren wat de gevolgen van deze trends (‘1
e
 orde gevolgen’) zullen 

zijn, en wat de gevolgen van die gevolgen voor Houten (‘2
e
 orde gevolgen’) 

kunnen zijn, oftewel: Wat betekenen deze trends voor Houten? 

 

 

 

Veranderende bevolkingssamenstelling
1
 

Houten zal sterk vergrijzen. Dit resulteert in meer vitale ouderen, die zich op enige wijze in zullen 

zetten om anderen te ondersteunen. Tegelijk neemt ook het aantal hulpbehoevende ouderen toe. Ook 

eenzaamheid (m.n. onder ouderen) neemt sterk toe.  

Houten wordt niet alleen ouder, maar ook diverser van samenstelling. Houten wordt kleur-rijker en dat 

is een kracht. De mogelijkheid bestaat dat sommige mensen die nu al in Houten wonen dat toch ook 

als een bedreiging ervaren. 

De veranderende bevolkingssamenstelling heeft ook een vertaling in andere woonbehoeften. 

Bijvoorbeeld meer behoefte aan groeps- en aanleunwoningen. Om mensen langer zelfstandig te laten 

wonen, zal de ontwikkeling van domotica warm ontvangen worden, ook in Houten.  

 

 

                                                
1
 Zie bijlage 1, Gevolgenboom Veranderende bevolkingssamenstelling 
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Netwerkmaatschappij
2
 

De netwerksamenleving biedt veel mogelijkheden, om eigen initiatieven succesvol van de grond te 

krijgen. Dit vraagt wel een zelfredzame houding van onze inwoners. Niet iedereen zal hier vanzelf in 

mee kunnen. De digitale mogelijkheden gaan aan sommigen voorbij. Daarom is het belangrijk dat ook 

in de toekomst fysieke ontmoetingsplekken blijven bestaan, voor jong en oud. 

In het netwerk zullen mensen kennis en materiaal meer met elkaar delen. Dit leidt tot kostenbesparing 

en ‘meer voor minder’, maar vraagt op onderdelen ook om regie in het netwerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
3
 

In de participatiesamenleving worden actieve inwoners steeds belangrijker. Houten heeft al relatief 

veel mantelzorgers en vrijwilligers, welke rek zit daar nog in? Tegelijk moeten we ervoor waken om 

deze mensen als plat ‘productiemiddel’ te zien, overbelasting ligt op de loer.  

De (mate van) zelfredzaamheid is voor ieder individu anders. Het gevaar van een verscherpte 

tweedeling in de samenleving dreigt: de zelfredzamen en de onzichtbare ‘kwetsbaren’. Verwaarlozing 

en vereenzaming zijn risico’s voor die laatste groep. Dit vraagt om goede signalering en 

samenwerking vanuit buren, familie, kerken en verenigingen.  

De buurt is hét schaalniveau waarbinnen de participatiesamenleving zich afspeelt. Deze kleine schaal 

biedt een menselijke maat en biedt de mogelijkheid om tussen disciplines en tussen organisaties te 

schakelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Zie bijlage 2, Gevolgenboom Netwerkmaatschappij 

3
 Zie bijlage 3, Gevolgenboom Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving 
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Nieuwe economische realiteit
4
 

Verschijnselen die onderdeel vormen van een nieuwe economische realiteit zijn de rol van 

internetshopping en de ruilhandel. Webshopping neemt toe en zet druk op bestaande 

centrumgebieden. Een creatieve invulling van het Rond is nodig om te voorkomen dat dit een leeg en 

onleefbaar gebied wordt.  

Ruilhandel neemt toe als gevolg van het feit dat meer mensen minder te besteden hebben. Gebruik 

wordt belangrijker dan bezit en 2
e
 hands gebruik neemt toe. Ruilhandel kan een positieve bijdrage 

leveren aan sociale cohesie in een woongebied. 

 

Schaalvergroting en schaalverkleining
5
  

De schaalvergroting zal zich in ieder geval op het niveau van 

lokaal bestuur manifesteren. Meer samenwerking tussen 

gemeenten en wellicht ook fusies van gemeenten. Risico is dat de 

overheid verder van inwoners af komt te staan. Ook in 

ziekenhuizen en scholen zet de schaalvergroting door, met als 

risico dat de persoonlijke aandacht voor patiënten en leerlingen 

minder wordt. 

Tegelijk zal op buurtniveau meer nadruk komen te liggen op de 

aandacht voor het individu. Maatschappelijke organisaties zullen 

zich richten op persoonlijke dienstverlening in plaats van een algemene doelgroepbenadering. 

Inwoners en maatschappelijke organisaties gaan meer op zoek naar optimale benutting van de 

mogelijkheden die zich op buurtniveau voortdoen. 

 

 

Wat zijn de belangrijke vraagstukken voor de toekomst van Houten? (uitdagingen) 

 

De meeste vraagstukken voor de toekomst van Houten die door maatschappelijke organisaties 

worden genoemd
6
, hebben betrekking op de volgende onderwerpen:  

1. Sturing:  

Hoe komen we in een proactieve in plaats van reactieve stand? Hoe verhogen we als 

samenleving onze creativiteit ten behoeve van vraagstukken die zich aandienen? Is er een 

regierol nodig in het netwerk eruit en waar ligt die rol? Bij de gemeente? 

2. Veranderende bevolking: 

Hoe blijven we een aantrekkelijk dorp voor alle inwoners? Hoe behouden we de volgende 

generatie Houtenaren? Ook vanuit het belang van sociale cohesie en een vitale samenleving. 

3. Samenleven:  

Hoe creëer je onderlinge betrokkenheid en zorg? Hoe blijven we met elkaar in contact en 

voorkomen we vereenzaming? Hoe borg je de fysieke ontmoeting naast digitale 

ontmoetingsmogelijkheden? 

4. Voorzieningen: 

Hoe houden we onze (winkel)centra aantrekkelijk? Hoe houden we voorzieningen dichtbij onze 

inwoners? Hoe behouden we al het goede dat Houten al heeft en houden we dat toegankelijk voor 

alle inwoners? 

5. Woonbehoefte: 

Hoe laten we woonvormen optimaal aansluiten op de zorgbehoeften in 2025? Hoe komen we tot 

creatieve oplossingen die aansluiten bij de woonbehoefte in 2025? Zijn er genoeg woningen voor 

de nieuwe generatie als ouderen langer thuis blijven wonen? 

 

 

 

 

                                                
4
 Zie bijlage 4, Gevolgenboom Nieuwe economische realiteit 

5
 Zie bijlage 5, Gevolgenboon Schaalvergroting en schaalverkleining  

6
 Zie bijlage 6 voor een volledig overzicht van genoemde uitdagingen 
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Wat zijn de belangrijkste keuzes die de gemeente Houten naar de toekomst moet maken? 

(dilemma’s) 

De dilemma’s zijn de fundamentele keuze voor de toekomst van Houten. Veel dilemma’s worden 

meegegeven richting 2025. Een volledig overzicht van de genoemde dilemma’s is opgenomen als 

bijlage 7.  

 

Een aantal dilemma’s raakt aan elkaar en raken aan de volgende keuzevraagstukken:  

 “Dorp of stad”: zijn wij een dorp (landelijke uitstraling, behoudend, sociale controle) of een stad 

(stedelijke uitstraling, innovatief, individuele vrijheid)?  

Aan dit dilemma wordt ook de vraag gekoppeld of Houten nu ongeveer uitgebouwd is (‘dorp’) of 

dat er nog een nieuwe groeidoelstelling toegevoegd wordt (‘stad’). 

 “Ouderen, jongeren, gezinnen”: Op welke groepen richt Houten zich wat betreft voorzieningen en 

woningen? Benutten we onze huidige kracht als gezinnenstad of zetten we in op ouderen (de 

groeiende groep) of op jongeren (sleutel voor vergroening)? 

 “Sturen of loslaten”: Wat wordt de rol van de gemeente? Regie houden, sturen met regels, top 

down plannen of ruimte voor het netwerk, regels aanpassen aan ontwikkelingen en bottom up 

plannen? 

 “Wijk of centraal”: Organiseer je voorzieningen / zorg / ontmoeting op wijkniveau of organiseer je 

deze stedelijk of in de regio? Welk accent kies je hierin? 

 

 

Welke kansen bieden de trends voor de gemeente Houten? (kansen) 

 

De kansen die organisaties voor Houten zien richting 2025 zijn talrijk. Veel deelnemers geven aan dat 

Houten over een goede uitgangssituatie beschikt. 

Die goede uitgangspositie heeft te maken met een aantal punten:  

 de plek in de regio (kansrijke, centraal gelegen, economisch sterke regio, met veel 

kennisinstellingen),  

 de kenmerken van de bevolking (welvarende, hoogopgeleide bevolking, met een positief-kritische 

houding, goed georganiseerd in netwerken en een hoog percentage vrijwilligers). 

 De kenmerken van onze (openbare) ruimte (ruim opgezette openbare ruimte, goed infrastructureel 

concept, groene buffer Eiland van Schalkwijk). 

 

Tegelijkertijd is er ook over kansen gesproken als mogelijkheid om ‘er iets van te maken’ in plaats van 

‘het benutten van je al bestaande sterke punten’. Dan gaat het over: 

 Vernieuwend bestuur (bestuurlijk lef om vraagstukken innovatief aan 

te pakken, ruimte te geven aan vernieuwing en verbinding te leggen 

tussen netwerken).  

 Inzetten op toepassing van technologische kansen die de toekomst 

biedt (digitalisering, domotica, zelfsturende auto, e.d.) 

 Scherpe profilering van Houten (bijvoorbeeld als de nummer 1 

duurzame gemeente). 
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Bijlage 1: Gevolgenboom trend ‘veranderende bevolkingssamenstelling’ 
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Bijlage 2: Gevolgenboom trend ‘netwerkmaatschappij’ 
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Bijlage 3: Gevolgenboom trend ‘Verzorgingsstaat → participatiesamenleving’ 

 

 

 

 

  



10 
 

Bijlage 4: Gevolgenboom trend ‘nieuwe economische realiteit’ 
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Bijlage 5: Gevolgenboom trend ‘schaalvergroting en schaalverkleining’ 
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Bijlage 6: Overzicht uitdagingen toekomst Houten 2025 

 

 

Sturing: 

 Hoe stelt gemeente zich op als crisis voorbij is 

 Hoe te veranderen van reactief naar proactief 

 Wie voert de regie in het netwerk? 

 Hoe worden buurtinitiatieven gefaciliteerd zonder verstikkende regels? 

 Hoe zorg je voor creatieve aanvliegroutes voor vraagstukken? 

 

Verandering van bevolking: 

 Grote stedenproblematiek (meer diverse bevolkingssamenstelling) 

 Hoe blijven we een dorp? 

 Hoe zorgt Houten dat de bevolking blijft? 

 Hoe houden we Houten aantrekkelijk voor alle inwoners? 

 Hoe behouden we de volgende generatie burgers? 

 Hoe zorgen we ervoor dat Houten aantrekkelijk blijft voor de gehele bevolking (en niet alleen voor 

ouderen)? 

 Hoe houden we de Houtense bevolking zo vitaal mogelijk? 

 

Samenleving: 

 Iedereen mag meedoen! 

 Hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen? 

 Hoe blijven we met elkaar in contact? 

 Hoe leren we om meer naar elkaar om te zien? 

 Eenzaamheid 

 Stimuleren van sociaal leven 

 Hoe creëer je onderlinge betrokkenheid en zorg in de wijken? 

 Hoe behouden we toch ook kwaliteit voor groepen bij wie dat wel nodig is? 

 Bijblijven in de digitale samenleving 

 Hoe behoud je het persoonlijk contact (risico bij schaalvergroting)? 

 Toegankelijkheid en bereikbaarheid blijven faciliteren 

 Digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking faciliteren 

 Openbare ontmoetingsplekken 

 Multi inzetbare publieke ruimte 

 Hoe gaan we om met de meest kwetsbare mensen? 

 Hoe komt ‘wit’ en ‘kleurrijk’ Houten in contact met elkaar? 

 Hoe creëer en behoudt je ontmoeting? 

 Faciliteren van vrijwilligers 

 Hoe kunnen we burgers (verder) activeren? 

 Help ouderen voor zichzelf te zorgen 

 Bewonersbeheer buurthuizen 

 Verschil in sociale cohesie tussen Houten-Noord en Houten-Zuid 

 

Betaalbaarheid: 

 Hoe krijgen we nieuwe financieringsstromen? 

 Bedrijfsleven lokaal laten bijdragen 

 

Ruimtelijk / bereikbaarheid: 

 Bereikbaarheid kleine kernen 

 Bereikbaarheid Nieuw Wulven 

 

Ruimtelijk / duurzaamheid: 
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 Hoe zorgen we dat huurders willen investeren in duurzaamheid? 

 Hoe krijgen we draagvlak voor een volgende stap in duurzaamheid? 

 

Ruimtelijk / voorzieningen: 

 Hoe houd je winkelcentra aantrekkelijk? 

 Hoe zorgt Houten dat er winkels blijven? 

 Hoe zorgt Houten dat voorzieningen dichtbij blijven? 

 Hoe zorgen we dat zorg toegankelijk is voor elke inwoner? 

 Herbestemming leegstand 

 Hoe zorgen we ervoor dat we het goede van Houten behouden? 

 Hoe zorg je dat huidige initiatieven (bijv. repaircafé) blijven zonder aan succes ten onder te gaan? 

 

Woonbehoeften: 

 Flexwoningen levensloopbestendig 

 Woonvormen voor jonge mensen 

 Aansluiten woonvormen op zorgbehoeften 

 Hoe komen we tot creatieve oplossingen die aansluiten bij de vraag naar woningen? 

 Zijn er voldoende woningen voor de nieuwe generatie als ouderen langer thuis blijven wonen? 
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Bijlage 7: Overzicht dilemma’s toekomst Houten 2025 

 

 

Schaal(niveaus) 

Kleinschaligheid  Regiofunctie 

Schaalvergroting Lokale betrokkenheid 

Winkelvoorziening wijkgericht Winkelvoorziening in centrum 

Lokaal  Regionaal 

Voorzieningen in Houten Vervoer naar Utrecht 

Focus op de wijk Focus centraal / stedelijk 

Doelgroepen 

Aantrekkelijk voor jongeren Aantrekkelijk voor ouderen 

Bouwen voor gezinnen  Bouwen voor ouderen 

Oud Jong 

Voor gezinnen Voor iedereen 

Dorp of stad 

Dorp (landelijke uitstraling) Stad (stedelijke uitstraling) 

Behoudend / veilig Innoverend / lef 

Vergroening door groei Behoud dorps karakter 

Individuele vrijheid van de stad Sociale controle van het dorp 

Uitbreiden  Bouwstop 

Type samenleving 

Participeren / meedoen Zelf oplossen 

Fysieke ontmoeting / sociaal Digitale ontmoeting 

Versnippering / buurt / lokaal  Samenbinden / samenvoegen 

Rol overheid 

Bezuinigen Investeren (in de toekomst) 

Regie houden Loslaten 

Eigen regie over het leven (initiatieven bij 

bewoners) 

Regie van de overheid (plannen van de overheid 

die burgers uitvoeren) 

Netwerksamenleving Gemeentelijk regie 

Belasting verhogen Terugtredende overheid 

Uitvoeren van regels Regels aanpassen aan ontwikkelingen 

Overig 

Thuis zitten Aan het werk 

Verzorging nabij (face tot face) Contact op afstand 

  

La Place wordt McDonalds La Place wordt biologisch restaurant 

Groene topper (onderscheidend) Doen wat moet (“status quo is prima) 

Lokaal aanbesteden (werk voor iedere burger) Breed aanbesteden 
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Bijlage 8: Overzicht kansen voor toekomst Houten 2025 

 

Kenmerken regio: 

 Benut de regio / kijk naar de regio 

 Hoogwaardige kennis(instellingen) in de regio 

 

Kenmerken bevolking: 

 Rijke, welvarende bevolking 

 Positief-kritische inwoners (gaan voor kwaliteit!) 

 Sterk netwerken in de samenleving 

 Veel vrijwilligers 

 Benutten van potentieel van gehandicapten in Houten 

 Benutten van kennis van burgers 

 Benut kracht Houtense ZZP’ers 

 Kleurrijk Houten (eindelijk!) 

 Veel mensen digitaal: digitale experimenten om informatie te ontsluiten en ontmoetingen te 

creëren 

 Benut de kerken 

 Benut pioniersgeest van Houtenaren en Houtense organisaties 

 Faciliteren van verenigingen bevordert socialisatie 

 Versterkte sociale cohesie door mantelzorg 

 Benut maatschappelijke cohesie 

 

Kenmerken van onze ruimte: 

 In wijken nog veel open plekken beschikbaar om invulling aan te geven. 

 Moestuin mogelijkheden voor ontmoeting 

 Hangplekken voor jong én oud 

 Alternatief vervoer binnen rondweg 

 Meer benutten recreatiegebieden Eiland van Schalkwijk 

 Kantoren worden woningen 

 Creatieve invulling leegstand kantoren 

 Kansen voor laagdrempelige sport in openbare ruimte 

 Bouw goedkope huisvesting 

 

Kans voor ander bestuur: 

 Kans om je als gemeente te onderscheiden als je lef hebt om een andere koers te varen dan 

anderen 

 Mensen motiveren om zelf oplossingen te zoeken 

 Faciliteren van kwalitatieve netwerken 

 Vernieuwende initiatieven: geef ze de ruimte! 

 Goede punten van verschillende disciplines verbinden! 

 

Technologische kansen: 

 Digitalisering van contacten zorg en hulp 

 

Profilering: 

 Houten als duurzame nummer 1 

 Sportief als motor van een gezonde samenleving 

  



16 
 

 

Overig, genoemd: 

 Het scheppen van voorzieningen bindt mensen aan Houten 

 Onze jongeren behouden als inwoner / werker 

 Eigen regie over gezondheid 

 Gevaar tussen wal en schip te belanden 

 Goede samenwerking tussen (zorg)instellingen en gemeente Houten is bestaande kwaliteit 

 Eerstelijns hulp dichtbij (in/bij de school) 

 

 


