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Verkenningsworkshop voor ondernemers 

11 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 11 november 2013 organiseerde de gemeente een verkenningsworkshop Houten 2025 voor 

ondernemers. 

 

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 ondernemers is de eerste workshop in een serie van vier. Ook voor de 

maatschappelijke organisaties, 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 maandagavond 11 november 2013 gingen ruim dertig ondernemers 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? 

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? 

 

In het onderstaande behandelen we de antwoorden die op 11 november op deze vragen zijn gegeven.  
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Welke trends zijn het meest bepalend voor de toekomst van Houten? 
Een negental trens die de gemeente relevant acht voor de toekomst van Houten, worden als volgt 
door de deelnemers gewaardeerd (hoe meer stemmen, hoe relevanter de trend): 
 

 
 
De ondernemers van Houten zien daarmee de nieuwe economische realiteit, veranderende 
bevolkingssamenstelling, schaalvergroting en schaalverkleining en de groei van technologische 
ontwikkelingen als de vier meest ingrijpende trends voor de toekomst van Houten.  
 
Wat zijn de gevolgen van de trends voor de toekomst van de gemeente Houten? 
In vier groepjes zijn de deelnemers vervolgens aan de slag gegaan met één trend die ze zelf hebben 
uitgekozen. Ze analyseren van de gevolgen van deze trends, en wat de gevolgen van die gevolgen 
voor Houten kunnen zijn. Ofwel; wat betekenen deze trends voor Houten?  
 
Nieuwe economische realiteit

1
 

Houten heeft geen imago als ondernemersstad. Houten wordt gezien als woonstad. Dit heeft te 
maken met dat er veel kleine bedrijven zijn gevestigd waardoor Houten een profiel mist. Wanneer 
Houten een profiel kiest, helpt dit om een beter beeld naar buiten te brengen. Je trekt dan ook 
bedrijven aan die binnen dit profiel passen.  
Daarnaast is Houten een kweekvijver voor jonge ondernemers. Door de vele jongeren in de stad, 
beschikt Houten over veel kennis.  
Een tegentrend van de nieuwe economische realiteit is dat men op zoek is/blijft naar gezelligheid. 
Mensen houden de basale behoefte aan gezelligheid. Hier kan Houten ook op inspelen.  
 
Veranderende bevolkingssamenstelling

2
 

Ook in Houten krijgen we te maken met vergrijzing. Meer vergrijzing in Houten betekent meer zorg en 
een andere vraag naar bewoning. Ook recreëren ouderen anders omdat ze andere interesses hebben 
en een andere indeling van de week.  
Voor ondernemers betekent de veranderende bevolkingssamenstelling dat er meer tijd is om te 
winkelen. Daarnaast stellen ouderen hogere eisen aan de service die zij verwachten te krijgen. 
Daarnaast moeten we als gemeente niet bang zijn bepaalde bevolkingsgroepen tijdelijk te verliezen, 
wel moeten we kijken hoe we ze weer terugkrijgen in Houten.  

                                                
1
 Zie bijlage 1, gevolgenboom trend economische realiteit 

2
 Zie bijlage 2, gevolgenboom trend veranderende bevolkingssamenstelling 
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Wel moeten we ons afvragen wat we willen? Willen we de jongeren blijven aantrekken? Hoe houden 
we Houten dan aantrekkelijk voor jongere generaties.  
 
Groei technologische ontwikkelingen

3
 

De groei van de technologische mogelijkheden betekent 
‘Houten grenzeloos’. Door de toename van technologie 
vervagen bestaande grenzen. We zijn altijd bereikbaar 
en hebben overal toegang tot internet. Door minder te 
doen, kun je meer bereiken. Het werken wordt 
eenvoudiger door verschillende toepassingen. Telefoons 
worden nog geavanceerder, het wordt gemakkelijker op 
afstand (samen) te werken.  
Hoe ga je dit vertalen naar je verdienmodel? Door het 
flexwerken hoef je niet meer op een kantoor te zitten, 
maar heb je overal toegang tot je e-mail en documenten. 
Krijg je betaald na aanleiding van het aantal uren dat je 
aanwezig bent? Of kijken we alleen naar het 
eindresultaat? En hoe verhoudt zich dat tot andere 
werkzaamheden?  
 
Schaalvergroting en schaalverkleining

4
 

Bij schaalvergroting, wanneer gemeenten door samenvoeging steeds groter worden, is de 
belangrijkste trend dat er minder regels komen voor ondernemers. Lokale ondernemers kunnen 
hiervan profiteren. Zij kennen als geen ander hun omgeving en klanten. Hierdoor kunnen ze 
inspringen op de lokale vraag.  
 
 
Wat zijn de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst van Houten? 
De meeste vraagstukken voor de toekomst van Houten die door de ondernemers noemen

5
, hebben 

betrekking op de volgende onderwerpen: 
1. Sturing:  

Hoe zetten we Houten op de kaart? Is Houten dé woonstad, of willen we ons ook profileren als 
ondernemersstad. Wat is onze identiteit en welke functie vervullen we in de regio? Dit is ook van 
belang bij het kiezen van partners. 

2. Veranderingen in de samenleving/bevolking:  
Houten vergrijst. Dit betekent dat de vraag naar zorg stijgt. Hoe houden we Houten aantrekkelijk 
voor de jongeren? En hoe houden we de kernen van Houten leefbaar wanneer de jongeren 
wegtrekken naar de stad? 

3. Ruimtelijk/bereikbaarheid:  
Houten ligt op steenworpafstand van Utrecht. Maken we Houten aantrekkelijker door de 
bereikbaarheid te vergroten?   

4. Ruimtelijk/voorzieningen:  
Hoe zorgen we ervoor dat we de leegstand van bedrijventerreinen kunnen beperken?   

5. Woonbehoeften:  
Hoe zorgen we ervoor dat we kunnen inspringen op de veranderende vraag naar woningen? 
Kunnen we flexibel bouwen en huizen ombouwen om zo aan de vraag te voldoen? 

6. Werk gerelateerd:  
Hoe kunnen we voldoen aan de vraag en het aanbod van werk? Kan Houten de kleine 
ondernemer blijven binden en hoe gaan we om met de verschraling van de agrarische sector in 
het buitengebied? 

 
 
  

                                                
3
 Zie bijlage 3, gevolgenboom trend groei technologische ontwikkelingen 

4
 Zie bijlage 4, gevolgenboom trend schaalvergroting en schaalverkleining  

5
 Zie bijlage 5, overzicht uitdagingen toekomst Houten  
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Wat zijn de belangrijkste keuzes die de gemeente Houten naar de toekomst moet maken? 
De ondernemers geven veel dilemma’s mee voor de toekomst van Houten. Een volledig overzicht van 
de genoemde dilemma’s is opgenomen als bijlage 6

6
.  

 
Er kwamen twee dilemma’s sterk naar voren. Ten eerste de veranderende bevolkingssamenstelling. 
Houten vergrijst de komende jaren. Enerzijds hebben we dus te maken met een groeiend aantal 
ouderen. Zij vragen meer zorg, maar hebben ook een ander leefpartoon. Hierdoor veranderen onder 
andere de recreatiemogelijkheden en consumptiepatronen. Er komt meer vraag naar kleinere 
woningen. Wat betekent dit voor Houten? Anderzijds wil Houten levendig blijven en de jongeren 
aantrekken. Door de vergrijzing trekken jongeren naar een bruisendere grote stad. Deze jongeren 
willen we niet kwijt. Kiezen we ervoor om de ouderen te faciliteren en de voorzieningen hierop aan te 
passen? Of zetten we in op het behoud van de jongeren, met hun specifieke behoeften. Is het nodig 
om te kiezen? Kunnen we dit ook combineren? 
 
Een ander dilemma wat naar voren kwam tijdens de workshop was de positionering van Houten in de 
regio. Ofwel is Houten een stad of een dorp? Enerzijds kiezen we voor Houten als een stad met alle 
voorzieningen. We zijn niet afhankelijk van de regio. Breiden we dan uit, dus blijven we doorbouwen? 
Of kiezen we er anderzijds voor om het dorpse karakter van Houten en de kernen te behouden. We 
kunnen dan niet inzetten op het voorzien van alle voorzieningen en zijn hierdoor afhankelijk van 
buurgemeenten. We zijn dan onderdeel van een groter geheel.  
 
 
Welke kansen bieden de trends voor de gemeente 
Houten? 
De kansen die ondernemers zien voor Houten richting 
2025 zijn talrijk. Veel deelnemers geven aan

7
 dat Houten 

een prima ondernemersstad en dat hier nog veel kansen 
liggen.  
- We beschikken over veel kennis. Veel inwoners uit 

Houten studeren en werken bij de universiteit en het 
HBO. Deze liggen op steenworpafstand van Houten.   

- Houten is hierdoor een goede kweekvijver voor jonge 
ondernemers. Dit moet wel gefaciliteerd worden. Een 
mogelijkheid is leegstand transformeren naar 
jongerenhuisvesting, om zo aantrekkelijk te blijven voor 
deze generatie.  

- Zij zien ook veel mogelijkheden voor groene recreatie 
rondom Houten en ook in de kern.  

- Houten kan zich profileren als duurzame stad en 
hiermee ondernemers aantrekken.  

                                                
6
 Zie bijlage 6, overzicht dilemma’s toekomst Houten 

7
 Zie bijlage 7, overzicht kansen toekomst Houten  
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Bijlage 1, gevolgenboom Nieuwe economische realiteit 
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Bijlage 2: gevolgenboom trend ‘veranderende bevolkingssamenstelling’ 
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Bijlage 3: gevolgenboom trend ‘groei technologische mogelijkheden’  
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Bijlage 4: gevolgenboom trend ‘schaalvergroting en schaalverkleining’ 
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Bijlage 5: overzicht uitdagingen toekomst Houten  
 
Sturing: 

- Lef met regels 
- Identiteit en plek in de regio  
- Hoe zetten we Houten op de kaart? 
- Hoe houden we Houten meetbaar? 
- Denk goed na over partners/coalities/netwerk 
 
Verandering van de samenleving en bevolking: 

- Leefbaarheid van kleine kernen  
- Vraag naar zorg 
- Levendigheid 
- Mengen van bevolkingsgroepen  
- Sociale cohesie 
- Voorkomen van vergrijzing  
- Hoe gaan we in Houten om met diversiteit in leeftijdsgroepen  
- Aantrekkelijk blijven voor jongeren  
- Levensloopbestendige faciliteiten  
 
Ruimtelijk/bereikbaarheid: 

- Bereikbaarheid en infrastructuur  
- NS 24 uur per dag  
- Bereikbaarheid van de regio  
 
Ruimtelijk/voorzieningen: 

- Planologische flexibiliteit 
- Op ’t Rond/centra moet het gebeuren  
- Investeren in sport en recreatie  
- Leegstand bedrijventerreinen 
 
Woonbehoeften: 

- Zorgbestendige woningen 
- Voor alle leeftijden bouwen 
- Ombouwen van huizen  
- Flexibel bouwen  
- Transformatie van bestaande gebouwen  
 
Ondernemerschap/werk gerelateerd: 

- Vrijdagmiddagborrel 
- Mengen van functies 
- Vraag en aanbod werkgelegenheid 
- Hoe gaan we om met verschraling detailhandel in centra? 
- Op welke manier kunnen we de kleine ondernemer binden? 
- Hoe gaan we om met schaalvergroting agrarische sector? 
- Hoe blijven we aangehaakt op informatie? 
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Bijlage 6: overzicht dilemma’s toekomst Houten   
 

Kiezen  Slim combineren 

Bruisen  Burgerlijkheid  

Feestgedruis Rust en stilte 

Flexibiliteit Regelgeving 

Jongeren en jonge gezinnen trekken Ouderen houden 

Stad Dorp 

Bijbouwen Ombouwen 

Alles/ alle voorzieningen in Houten Sommige voorzieningen in Utrecht en/of 
omgeving 

Kleine bedrijfsruimtes (flexibel) Grote bedrijfsruimten (opslag) 

Zelfstandig Houten Onderdeel groter geheel 

Schaalvergroting Schaalverkleining 

Vastgoed consolideren Vastgoed uitbreiden 

Aanbod voor senioren vergroten Aanbod voor jongeren vergroten 

Mono functionaliteit op buurt/wijk niveau Multifunctionaliteit op buurt/wijkniveau 

Ouderen  Jongeren  
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Bijlage 7: overzicht kansen voor toekomst Houten  
 
Kansen voor de regio: 

- NS en openbaar vervoer 24 uur per dag beschikbaar  
- Universiteit en HBO is dichtbij  
 
Kansen voor de bevolking: 

- Bewoners met initiatieven belonen, bewoners die ontwikkeling tegenwerken negeren  
- Aanbod voor lagere inkomens  
- Groen college  
 
Kansen van onze ruimte: 

- Concentreren van horeca in centra 
- Leegstand transformeren naar jongerenhuisvesting  
- Bouwen op terrein nood-Albert Heijn  
- Congrescentrum met zalencomplex 
- Groene recreatie  
- Local economy in de wijk  
- Transformatie van bestaande bouw  
- Recreatie rond Houten  
- Recreatie in de kern van Houten  
- Herbestemming geven aan groenzones 
 
Kansen voor ander bestuur: 

- Samenwerken met gemeente, bewoners, ondernemers en verenigingen  
- Visie vraagt lef! Probeer het niet iedereen naar de zin te maken  
- Duidelijkheid in regelgeving  
 
Technologische kansen: 

- Grote potentie aan kennis  
 
Profilering van Houten: 

- Duurzaamheid: energie en economie  
- Kies een duidelijk profiel binnen de regio, agrarisch ondernemerschap, groen en duurzaam  
 
Kansen voor ondernemers in Houten: 

- Faciliteren van startende ondernemers 
- Uitdagingen voor ondernemers om in te spelen in de veranderende markt/doelgroep, wat zijn de 

behoeftes en hoe willen wij dit realiseren? 
 
Overige, genoemd: 

- Openlucht evenementen  
 


