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1. Voorgeschiedenis 
In het najaar van 2016 nam een groep bewoners het initiatief tot ‘Mooi ’t Goy’. De groep maakte zich 

zorgen over de toekomst van ’t Goy als leefbare en vitale kern. Tijdens een bewonersbijeenkomst 
met meer dan 150 (van de ruim 600) inwoners van het dorp, hebben zij mandaat gevraagd zich op te 

werpen als contactpersonen en klankbord voor de gemeente Houten. Dat mandaat hebben zij 

gekregen.  

In februari jl. vond een eerste gesprek plaats tussen ‘Mooi ’t Goy’ en toenmalig wethouder voor de 

kleine kernen, de heer Herman Geerdes. De instandhouding en versterking van de leefbaarheid en de 

vitaliteit van het dorp was en is ook de wens van het College van Burgemeester & Wethouders van 

Houten. Het idee is samen met de inwoners van ’t Goy te komen tot een leefbaarheidsagenda, een 
agenda voor de toekomst van ’t Goy. Perspectief PPI in de persoon van Henni Bunnik is gevraagd het 

proces te begeleiden. Samen met ‘Mooi ’t Goy’ heeft een interactieve aanpak met veel bewoners 

van ’t Goy geleid tot deze “Agenda voor de Toekomst van ‘t Goy”. 

 

2. Aanleiding 
Een grote zorg van het dorp is dat het op termijn leegloopt, doodbloedt dan wel de eigenheid als 
klein dorp nabij het veel grotere Houten verliest. Als er geen jonge gezinnen meer (kunnen of komen 

te) wonen in het dorp, het dorp vergrijst is en de basisschool verdwenen, wordt het moeilijk het dorp 

vitaal te houden en het wonen aantrekkelijk. Een spiraal naar beneden zou kunnen ontstaan met 

onder andere schrikbeelden als het sluiten van het dorpshuis, het teruglopen of verdwijnen van het 
huidige actieve verenigingsleven, de grote betrokkenheid op elkaar en het grote gevoel van 

veiligheid. Daarnaast moet worden gezegd dat bij ‘Mooi ’t Goy’ de zorg aanwezig is dat de gemeente 

te weinig integraal kijkt naar een leefbaar en vitaal voortbestaan van het dorp op de langere termijn.  

De kleine kernen, waarvan ’t Goy er een van drie is, worden regelmatig genoemd in beleidsstukken 

van de gemeente Houten:  

In de Omgevingsvisie voor het Kromme Rijngebied uit 2017 wordt uitgebreid ingegaan op 

onderwerpen als landbouw, toerisme en recreatie, wegen en bereikbaarheid, omgang met 

bedrijfsgebouwen die leeg komen te staan, de energietransitie en de ruimtelijke kwaliteit en beleving 

daarvan. Belangrijke passages over het wonen in een kleine kern midden in een buitengebied zijn:  

“Ten aanzien van wonen is het belangrijkste vraagstuk hoe de toenemende behoefte aan wonen op 
het platteland gehonoreerd kan worden zonder dat dit nadelen geeft aan bestaande kwaliteiten en 
(economische) functies.”  

Welke zijn die bestaande kwaliteiten? Tijdens de eerste bewonersavond, juni 2018, benoemen de 

bewoners de volgende bestaande kwaliteiten en waarden over het wonen in het dorp zelf: landelijk 
en rustig (buiten) wonen, dicht bij de Randstad, met veel ruimte en groen, gevoelens van vrijheid 
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tezamen met een sterk gevoel van saamhorigheid en ‘ons kent ons’, goede voorzieningen, veel 

sociale activiteiten (school, dorpshuis en verenigingen) en een grote mate van veiligheid. 

Overigens zijn nu ook al veel bewoners van ’t Goy niet economisch gebonden aan het omringende 

buitengebied met een hoofdzakelijk agrarische functie. 

In de Woonvisie Houten 2016 – 2025 wordt als een der beleidskaders de Provinciale Strategische 

Structuurvisie 2013-2028 (uit 2013) aangehaald met onder andere de pijler: 

• Vitale dorpen en steden 

Voorts wordt in de woonvisie het volgende aangegeven voor de kleine kernen:  

 

“De kleine kernen moeten leefbaar blijven. Toevoeging van woningen aan de bestaande voorraad 
kan daaraan bijdragen (te denken valt aan de aparte status die de provincie aan het Eiland van 
Schalkwijk heeft gegeven voor de mogelijke bouw van maximaal 250 woningen buiten de rode 
contour).” 
’t Goy wordt niet expliciet genoemd in de Woonvisie.   
 

Eveneens uit de Omgevingsvisie voor het Kromme Rijngebied 2017:  

“Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om de leefbaarheid van de kleine kernen in het 
buitengebied zo goed mogelijk te houden en daarom kijken we met een positieve grondhouding naar 
economische initiatieven en sociale en culturele activiteiten. Daartoe willen we ook de functionele 
verbindingen tussen kern en buitengebied versterken.” 

De centrale vraagstelling van de “Agenda voor de Toekomst van ’t Goy” sluit hier goed op aan:  

Vraagstelling 

Hoe blijft het dorp ’t Goy ook over 25 jaar nog leefbaar en vitaal?  

Resultaat 

Bij de start van het project/proces is het resultaat geformuleerd als  

ü Het benoemen van ambities en maatregelen die nodig zijn om ’t Goy over 25 jaar leefbaar en 

vitaal te houden, 
ü waar nodig met een eerste uitwerking en  

ü tot stand gekomen in een interactief proces met de andere bewoners van het dorp. 

 
De volgende onderwerpen zouden in ieder geval aan bod moeten komen:  

• Wonen en een woningvoorraad die in een goede balans ruimte biedt aan alle levensfasen,  

• In stand houden/vergroten van kleinschalige economische activiteiten, 
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• Aandacht voor veranderingen in verkeersstromen en beperking van de functie van de 

Beusichemseweg als doorgaande route in het Kromme Rijngebied, 

• Openhouden van de school, 

• Voldoende voorzieningen, sociale en culturele activiteiten voor elke leeftijdsgroep en het op 

niveau blijven van het verenigingsleven, 

• Instandhouding agrarische sector in relatie tot toenemende aandacht voor recreatie en 

natuur en de grote veranderingen in deze sector onder andere door de noodzaak tot 

verduurzaming, 

• Betekenis van de energie-transitie voor het dorp en het buitengebied van ’t Goy,  

• Balans in en harmonie tussen wonen en werken in ‘t Goy.  

 

Status “Agenda voor de Toekomst van ’t Goy” 

De gemeente Houten steunt én faciliteert de totstandkoming van de toekomstagenda voor ’t Goy. De 

gemeente nodigt de bewoners van ’t Goy uit na te denken over de toekomst van hun dorp, zoveel 

mogelijk zonder begrenzingen. Dat betekent niet dat automatisch alles wordt gerealiseerd; 

maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn niet te overzien voor een periode van 25 
jaar en realisatie is mede afhankelijk van de mogelijkheden dan wel de beperkingen op politiek, 

juridisch en financieel gebied. Echter mét ambities wordt meer bereikt dan zonder en komt een 

leefbaar en vitaal ’t Goy dichter bij het - door het dorp gedragen - toekomstbeeld.  

In een gesprek van ‘Mooi ’t Goy’ met de vorige wethouder voor de kleine kernen, de heer Herman 

Geerdes (d.d. december 2017) is dit verder geduid:  

• Wethouder kan geen carte blanche geven voor de uitvoering van een visie die nog niet 

bekend is,  

• Wel kunnen de wethouder en het College zich committeren aan het proces om tot een visie 

te komen én dit meegeven aan een volgend College1, 

• Wethouder juicht toe als het dorp zelf de onderwerpen definieert waar het om moet gaan: 

we hebben het dan over algemene beleidskaders, die het hele dorp aangaan en waar 

draagvlak voor is. Bij concrete initiatieven heeft de gemeente door wetgeving en procedures 

een eigen verantwoordelijkheid; ‘Mooi ’t Goy’ kan wel zo goed als mogelijk geïnformeerd 

worden. 

• ‘Mooi ’t Goy’ realiseert zich dat er een verschil is tussen visie en actie/ uitvoering van de 

visie; des te sterker het verhaal, hoe groter het draagvlak, des te groter de kans op realisatie, 

• Gezamenlijk wordt vastgesteld dat als er ambities zijn geformuleerd het eindresultaat dichter 

bij het gewenste toekomstbeeld ligt dan wanneer dat niet zo is: als er niets is opgeschreven 

kan er ook niet aan gerefereerd worden. 

 
1 Zoals ook is gebeurd! 
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• Tot slot, is het besef aanwezig dat het realiseren van een toekomstbeeld een continu proces 

is waarbij ingespeeld moet worden op de actuele en maatschappelijke ontwikkelingen die nu 

nog niet altijd zijn te voorzien. 

3. Aanpak 
‘Mooi ’t Goy’ heeft zich altijd gerealiseerd dat de rol er een is van initiator, van de organisatie van het 
proces en dat voor de inhoud de andere bewoners van het dorp betrokken moeten worden. De 

meerwaarde van een proces waarmee het dorp zelf de visie op de toekomst geeft (dan wel daarvoor 

de elementen aandraagt) overstijgt daarmee het zijn van een middel. Een gedeeld beeld op de 

toekomst van het dorp geeft verdere verbinding en kan ook initiatieven uitlokken die al bijdragen 
aan de realisatie van de visie.  

Het proces om tot de “Agenda voor de Toekomst” te komen heeft er in grote lijnen als volgt uit 
gezien:  

Een eerste verkenning en bespreking van de mogelijke status van de toekomstagenda heeft in het 

najaar van 2017 plaatsgevonden. In het voorjaar van 2018 is groen licht gegeven om het proces te 
starten met het dorp. Begonnen is met het uitzetten van een enquête bij alle huishoudens van het 

dorp (circa 240 huishoudens), waarvan de uitwerking door ’t Goy zelf heeft plaatsgevonden – zie 

bijlage 1.  

In juni 2018 heeft de eerste bewonersavond plaatsgevonden: de waarden en zorgen van het wonen 

in ’t Goy en beelden over de toekomst zijn breed opgehaald. Circa 80 bewoners waren aanwezig, 

naast de leden van ‘Mooi ’t Goy’, de nieuwe wethouder voor de kleine kernen, mw. Hilde de Groot 
en een vertegenwoordiging van de gemeente. Aan het eind van de avond hebben inwoners zich 

opgegeven over een aantal thema’s door te denken. 

In een drietal werkgroepen zijn in het najaar van 2018 thema’s verder uitgewerkt. Ook hier waren 
diverse vakinhoudelijk ambtenaren bij aanwezig. De thema’s waren: “Welzijn en voorzieningen”, 

“Wonen en Mobiliteit” en “Economie, balans wonen/werken en duurzaamheid”.  

Uitwerking van de resultaten en de visualisatie daarvan heeft meer tijd gekost dan vooraf gedacht. 

Begin juli 2019 is het geheel gepresenteerd aan het dorp op een tweede bewonersavond. De 

opmerkingen en aanvullingen, die tijdens deze avond zijn gegeven, zijn verwerkt. In z’n 

algemeenheid hebben de aanwezigen met instemming gereageerd op de geformuleerde ambities.  

Uiteindelijk resultaat is onderhavige “Agenda voor de Toekomst van ’t Goy”, een rapportage met 

daarin visualisaties. De inwoners van ’t Goy bieden hun beeld op de toekomst van hun dorp graag 
het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Houten aan. 
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Leeswijzer 

Ambities, maatregelen en mogelijkheden 
Tijdens de twee bewonersavonden en in de werkgroepen is veel naar voren gekomen. In 

onderhavige “Agenda voor de Toekomst van ’t Goy” is de veelheid van wensen en ideeën 

gesorteerd naar ambities, maatregelen en mogelijkheden:  

Ambities: ambities zijn hard en hebben ook over 10, 20 of 25 jaar waarde. De ambities zijn positief 

geformuleerd in de tegenwoordige tijd, want op elk moment van toepassing. 

Maatregelen: maatregelen zijn de acties die morgen al genomen zouden kunnen worden om de 

ambities te realiseren. Onder invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en 

politieke, juridische en financiële mogelijkheden kunnen maatregelen anders uitpakken dan we nu 

kunnen voorzien. Er kunnen uiteindelijk andere of meer maatregelen nodig te zijn om de ambities te 
bereiken. 

Mogelijkheden: mogelijkheden zijn ideeën en gedachten die passen binnen de ambities, doch ook 
andere ideeën en gedachten kunnen bijdragen aan de ambities. 

Ambities zijn het meest hard, mogelijkheden het minst. Het totaal aan ambities schetst een beeld 

van de toekomst van ’t Goy. Er zijn 10 hoofdambities geformuleerd en met de onderverdelingen in 
deelambities, bevat de “Agenda voor de Toekomst van ’t Goy” in totaal 25 ambities.  

 

Perspectief PPI,  

Henni Bunnik – augustus 2019  
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4. Het dorp ’t Goy 
Tussen Houten en Wijk bij Duurstede in, ligt het dorp ’t Goy. Samen met Schalkwijk en Tull en ’t Waal 

behoort ‘t Goy tot de zogeheten ‘kleine kernen’ van de gemeente Houten. Vanaf 1966 is het 
uitgegroeid van gehucht tot een klein dorp met een nieuwbouwwijkje. In 't Goy staan op 1 januari 

2018 246 woningen die bewoond werden door 609 mensen.  

Het dorp kent een intensief verenigingsleven en er heerst een sterk gevoel van ons kent ons. 
Belangrijke voorzieningen in het dorp zijn het dorpshuis De Ploeg, de basisschool, de sportvelden 

met kantine en de kerk. 

De bebouwing van ‘y Goy ligt midden in een agrarisch landschap van boomgaarden en weides met 

koeien. Zo dicht bij Houten en onder de rook van Utrecht, is het een verrassend open en ruim 

landschap. Aan de zuidzijde wordt ’t Goy begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal. In het noorden, 

reeds in de gemeente Bunnik, kronkelt de Kromme Rijn. De drie gemeentes Houten, Bunnik en Wijk 
bij Duurstede werken samen in het Kromme Rijngebied. ’t Goy ligt in de landbouwgronden van de 

oeverwallen.  

De geschiedenis van ’t Goy gaat terug tot de tiende eeuw. Kasteel Ten Goye was een van de grootste 
kastelen in de regio en de heren van Goye heersten over de regio. In de 14e eeuw ontstaat “het 
Goyse dorp” gelegen aan wat we nu kennen als de Wickenburghseweg. Landgoed Wickenburgh 

dateert uit 1381. In 1871 wordt de nieuwe Rooms-katholieke kerk in gebruik genomen en ontstaat 
“het nieuwe Goy” bij de nieuwe kerk, aan de Beusichemseweg. De katholieke basisschool de Boogerd 

opent in 1907, vlak bij de kerk. De openbare basisschool sluit in 1969 met nog maar 8 leerlingen.  

Het dorps kent meerdere monumenten en gemeentelijke monumenten. Ook zijn op meerdere 
locaties resten gevonden uit de romeinse tijd. Meerdere gebieden in het dorp zijn dan ook 

aangemerkt als grond met een hoge archeologische waarde. 
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5. Welzijn en voorzieningen 
’t Goy wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van sterke sociale verbanden en een intensief 

verenigingsleven. De sociale verbanden zijn ontstaan doordat mensen er geboren en getogen zijn en 
er al hun hele leven wonen. Of, doordat mensen er al lang wonen en al lang actief zijn in het dorp en 

het verenigingsleven. De actieve betrokkenheid en sociale verbanden maken het wonen in een dorp 

bijzonder; het werkt verbindend en draagt in hoge mate bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van ’t 

Goy. 

Ambitie 1 Voor elke leeftijd en levensfase is er een hoge (sociale) leefbaarheid en vitaliteit  
Dat betekent dat er in het dorp zelf de mogelijkheden zijn voor: 

• Onderwijs voor kinderen in de leeftijd van de basisschool,  

• Ontmoeten, binnen en buiten,  

• Sport en ontspanning,  

• (Toegankelijkheid) informele en professionele zorg, 

• Zelfstandig wonen, ook of vooral als de jaren gaan tellen,  

• Een goede bereikbaarheid, voor alle leeftijden, en dus niet uitsluitend met de auto, 

• Verbinding en vervulling. 

 
Voorzieningen dragen in belangrijke mate bij aan de sociale leefbaarheid en vitaliteit direct dan wel 

als randvoorwaarde voor het actieve verenigingsleven. De belangrijkste voorzieningen zijn: het 

dorpshuis, de basisschool, de sportvelden met kantine en de kerk.  

De schaalgrootte en de relatief beperkte omvang van het gebruik draagt zowel bij aan het gevoel van 

sociale verbinding (iedereen kent elkaar, ons kent ons) als vormt tegelijkertijd de grootste bedreiging 

voor instandhouding met name waar het gaat om financiële haalbaarheid.  

Maatregelen algemeen voor welzijn en behoud voorzieningen 

Als oplossingsrichtingen voor het behoud van de sociale leefbaarheid en instandhouding van de 

voorzieningen in ’t Goy zijn in z’n algemeenheid genoemd: 

1. Combineren, combineren en nog eens combineren: door combinaties van functies en groepen 

wordt draagvlak verbreed (de voorziening is van meer mensen) en (financiële) instandhouding 

gemakkelijker, 

2. Blijvend investeren in het betrekken van bewoners bij dorp, de activiteiten en de voorzieningen, 
3. Deelname van bewoners uit Houten (school, activiteiten dorpshuis, verenigingen) ter vergroting 

van financiële draagkracht,  

4. “Branding” van het unieke van ’t Goy om extra aantrekkingskracht te genereren voor deelname 

van buiten het dorp, 
5. Nieuwe bewoners van ’t Goy onmiddellijk welkom heten en betrekken.  
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Ambitie 1.1 Kinderen gaan naar de basisschool in het dorp 

Voor jonge kinderen is de school in ‘t Goy belangrijk, omdat ze daarmee ook vriendjes en 
vriendinnetje krijgen in het dorp: één sociale omgeving waarin ze opgroeien en waarmee de 

verbinding voor later ontstaat. Hier ontstaat het sociale netwerk dat het dorp leefbaar en vitaal 

houdt. In de leeftijd voor de middelbare school kan het simpelweg beteken dat er fietsmaatjes zijn 

naar en van school en nog later naar en van feestjes en uitgaan. Daarnaast is de school ook voor 
ouders een belangrijke ontmoetingsplek.  

De Rooms-Katholieke basisschool “De Boogerd” maakt onderdeel uit van Fectio, een stichting met 12 

scholen.  Het aantal leerlingen was de afgelopen jaren wat lager en ook over een langere periode is 
een geleidelijke daling van het aantal leerlingen te zien. Van rijkswege wordt een minimumaantal 

leerlingen van 23, in 3 achtereenvolgende jaren als grens gesteld voor instandhouding. Op 1 januari 

2019 had de school 40 leerlingen, waarvan er 9 uit Houten komen, op 1 september 2019 wordt het 
schooljaar gestart met 42 leerlingen.  

De tevredenheid van zowel de leerlingen als de ouders is hoog met respectievelijk het cijfer 8,2 en 

8,9. Ten opzichte van enkele jaren geleden is de naschoolse opvang nu ook goed geregeld. De 
beoordeling door de inspectie is een voldoende: voldoet aan de gestelde basiskwaliteit. De financiële 

positie is goed. De gemeente draagt jaarlijks met een kleine bijdrage bij om ‘net wat extra’s te 

kunnen doen’.  

De meeste inwoners zien het belang van de school voor de vitaliteit en leefbaarheid van het dorp. 

Eén inwoner riep op ook na te denken over een dorp zonder school: hoe kan het dorp dan toch z’n 

levendigheid behouden.  

Maatregelen Kinderen naar de basisschool in het dorp 

Niet elke ouder zal zijn/haar kind naar de school in het dorp doen: om praktische redenen, vanuit 

levensovertuiging. Wat kan bijdragen om wel zoveel als mogelijk kinderen naar de school in het dorp 

te late gaan om daarmee de school voor langere tijd te behouden voor het dorp? 

• Kinderen gaan daadwerkelijk naar de school in het dorp. Jonge ouders worden vroeg 

benaderd door de actieve ouders van de school. Dit gebeurt nu reeds. 

• School doet het goed en heeft een goede naam,  

• Unieke positie en sfeer van de school worden breed uitgedragen; pr en “branding”, waarmee 

ook kinderen uit bijvoorbeeld Houten worden getrokken,  

• Evenwichtige bevolkingssamenstelling en groei van het dorp, zie hoofdstuk Wonen.  
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Ambitie 1.2 Het dorpshuis is sociaal hart van het dorp en centrum voor ontmoeting en 

activiteiten 

Ontmoeten en de aanwezigheid van ontmoetingsplekken is cruciaal voor de (sociale) leefbaarheid 

van een dorp. De school heeft daar een functie in, de (sport)verenigingen, de kerk en een overall rol 

is weggelegd voor het dorpshuis.  

Het dorpshuis wordt erg belangrijk gevonden. Er zijn vrijwilligers (een bestuur, bardienst) en 

activiteiten/groepen als: ‘Welzijn ouderen’, line-dancing, de schietclub, dansmariekes, 

bingoavonden, een kaartmarathon. Daarnaast worden de ruimtes gebruikt voor begrafenisrecepties, 
feestjes en dorpsbijeenkomsten. De gymzaal wordt gebruikt door de school en er wordt 

gevolleybald. 

Het is een mooi en prettig gebouw, in goede staat en onlangs nog geïsoleerd. De gymzaal heeft een 
onmisbare betekenis voor (de instandhouding van!) de school. Het opslaghok, het oude ‘kantoor’ van 

de CVB-bank, heeft potentie voor ander gebruik.  

Het bestuur van De Ploeg is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw en 
ontvangt daartoe een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Dit betekent ook dat het dorpshuis zich 

niet commercieel kan/mag profileren. Met een hogere bezettingsgraad dan nu zou het voortbestaan 

van het dorpshuis zeer gebaat zijn. 

Maatregelen Dorpshuis als centrale plek voor ontmoeting en activiteiten 

Wat draagt bij aan de instandhouding van het dorpshuis voor de lange termijn? 

• Stimuleren van een divers gebruik en goede/hogere bezettingsgraad door: 

o Pr en “branding” van het dorpshuis, waardoor meer en andere activiteiten gaan ontstaan 

en het gebruik wordt geïntensiveerd:  

§ in eerste plaats voor de inwoners uit het ’t Goy 
§ mogelijk ook voor activiteiten die inwoners uit Houten kunnen trekken 

o Toevoegen van extra/ nieuwe functies: spreekuren en activiteiten voor bijvoorbeeld 

wijkagent of voor een huisarts of praktijkondersteuner, wijkverpleging, wijkteam/ sociaal 

werkers. 

• Continuering van de financiële bijdrage van de gemeente aan het dorpshuis en instandhouding 

van het gebouw en de gymzaal, 

 

Een mogelijkheid zou kunnen zijn om de sportvelden en kantine naar De Ploeg te verhuizen: daarmee 
ontstaat één sociaal en ontmoetingscentrum voor het hele dorp en is een intensiever gebruik van De 

Ploeg gegarandeerd. Vooralsnog lijkt deze mogelijkheid financieel niet haalbaar doch de gedachte is 

te vaak genoemd en te interessant om niet op te schrijven. 
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Ambitie 1.3  Het dorp heeft een intensief verenigingsleven 

’t Goy heeft veel verenigingen. In Tull & ’t Waal waren ze altijd jaloers op het intensieve 

verenigingsleven van ’t Goy. De enquête van vlak voor de zomer laat zien dat 60% van de 

respondenten lid is van een vereniging. Ook nu al zijn inwoners uit Houten lid van verenigingen in ’t 
Goy; voor de voetbalvereniging is dat bijvoorbeeld 70%! 

Maatregelen (Behoud) intensief verenigingsleven 

Op welke wijze kan het actieve verenigingsleven voor de lange termijn behouden blijven?  

• Instandhouding van de fysieke voorzieningen: de voetbalvelden, de kantine, de tennisvelden, de 

gymzaal en het dorpshuis,  

• Het vergroten van de aantrekkingskracht op gebruikers van buiten het dorp, uit Houten. Ook hier 

is “branding” genoemd: het merk ’t Goy uitwerken en breder bekend maken met elementen 
rust, groen, ontspannen sfeer, ‘ons kent ons’. Met leden van buiten ’t Goy wordt de draagkracht 

voor de verenigingen in ’t Goy vergroot 

• Actieve bewoners: verenigingen draaien op de mensen die zich ervoor in willen zetten! Het zou 

mooi zijn als alle leden naar eigen kunnen een bijdrage levert aan ‘de eigen club’.  

 

Ambitie 1.4 Informele en formele zorg is voor iedereen toegankelijk 

Om ook op wat oudere leeftijd in het dorp te kunnen blijven wonen, is de nabijheid van zorg 
belangrijk.  

In 2016-2017 heeft een onderzoek plaatsgevonden onder 75-plussers in alle drie de kleine kernen. 90 

ouderen van de in totaal 240 zijn bezocht, waarvan 16 in ’t Goy. De resultaten, niet gespecificeerd 
voor ’t Goy, laten onder andere zien: 

“Aan de 75-plussers is ook gevraagd of zij hulp durven te vragen als zij deze nodig hebben. Ruim de 
helft durft dit zonder moeite (54%), 39% heeft hier enige tot grote moeite mee en 7% van de 75-
plussers geeft aan dat hij/zij dat niet goed kan. Het inzetten van het informele netwerk wordt steeds 
belangrijker. Aan de 75-plussers is gevraagd van wie zij emotionele en praktische hulp kunnen krijgen 
indien zij dat nodig hebben. Bijna alle (99%) 75-plussers hebben wel iemand in hun netwerk waar ze 
terecht kunnen voor emotionele steun. 4% van de 75-plussers kan in zijn netwerk niet terecht voor 
praktische steun.” 

Voorts heeft bijna een kwart van de 75-plussers mantelzorg ontvangen en voelt circa 30% zich 

eenzaam.  

Los van onderzoek valt in ‘t Goy te beluisteren dat de sociale verbanden bijdragen aan het netwerk 
van informele zorg. Voor bewoners die pas korter in ’t Goy wonen en minder geworteld (in 

bijvoorbeeld het verenigingsleven) zou dat minder kunnen zijn.  
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Maatregelen Informele en formele zorg bereikbaar en makkelijk toegankelijk 

o Aandacht en informele zorg voor inwoners die minder in het hart van de sociale netwerken 
staan! – nader uit te werken: bewoners met hulp van Houten & Co? 

Ten aanzien van de formele zorg: 

o Professionele zorgverleners uit Houten stimuleren/ uitdagen/ verleiden om spreekuren in het 

dorp te houden. Gedacht wordt aan een spreekuren van een huisarts of POH, een bloedprikpunt, 

tandarts of een apotheek (ophaalpunt?). 

 

Ambitie 1.5 Senioren wonen langer zelfstandig in ‘t Goy 

Levensloopwoningen, woningen met domotica2, projecten voor wonen met zorg: mee te nemen in 
hoofdstuk over wonen en de woningvoorraad, met de ambitie van een evenwichtige groei van het 

dorp en behoud van een evenwichtige leeftijdsverdeling.  

 

Ambitie 1.6 ’t Goy is goed bereikbaar voor iedereen 

Voor de sociale leefbaarheid en voor de aantrekkingskracht op alle leeftijdscategorieën is een goede 

bereikbaarheid belangrijk. Het gaat hier om goed kunnen thuiskomen of naar elders kunnen gaan 

voor die groepen die geen auto hebben: middelbare scholieren, adolescenten, senioren, mensen die 

zorg nodig hebben. Zie verder het hoofdstuk “Mobiliteit en bereikbaarheid”. 

 

Betekenis van de Kerk – als kerkgemeenschap en als monumentaal gebouw 

De Rooms-Katholieke kerk in ’t Goy is in 1871 in gebruik genomen. Rondom de kerk ontstond een 

uitbreiding van het dorp, het Nieuwe Goy.  Vandaag de dag heeft de kerk meerderere betekenissen: 
als gemeenschap en als centraal en monumentaal gebouw.  

De landelijke trend van ontkerkelijking laat ook in de kerk van ’t Goy afnemende aantallen bezoekers 

zien aan de mis in het weekend: “alleen met kerst zit de kerk vol”3. Inclusief het koor zijn er op 
zondag circa 40 – 80 bezoekers. Daarnaast zijn nog altijd ‘Zij Actief’ (vroeger de Vrouwenbond) en 

‘Het Goy’s kwartiertje’ verbonden aan de kerk.  

Ook de voetbalvereniging is nauw verbonden met de kerk; kerkbezoekers en leden van de 

voetbalvereniging (het deel uit ’t Goy) zijn deels hetzelfde, 85% van de voetballers is misdienaar 

geweest. Het kerkbestuur houdt de pacht voor de voetbalvelden laag en steunt daarmee de 

aanwezigheid van een voetbalclub in het dorp.    

Het gebouw is in goede staat en geen grote uitgaven zijn (vooralsnog) te verwachten. De financiële 

positie van de kerk is goed met inkomsten uit de pacht van de voetbalvelden, verhuur van de 

 
2 de integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven 
3 Bron: kerkbestuur 
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pastorie, enkele uitvaarten per jaar en deelname/ contributie: 170 (!) adressen in ’t Goy dragen bij 

aan de kerk.  

Op de instandhouding van de kerkgemeenschap is weinig invloed uit te oefenen, voor de 

instandhouding als monumentaal gebouw (het tweede in het dorp naast Landgoed Wickenburg), is 

een ambitie geformuleerd in hoofdstuk 8 ‘Versterken van het dorpse karakter’, onder ambitie 5. 
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6. Wonen en woningbouw 

6.1 Woningvoorraad en bewoning 

Ambitie 2 Het dorp heeft een diverse leeftijdsopbouw  

Een gewenste mix van kinderen, jongeren, middengroepen en senioren geeft dynamiek in het dorp, 

vernieuwing en vitaliteit, sociaal en economisch. Jongere mensen kunnen betekenis hebben voor 

ouderen: dit sluit aan bij beleid ter versterking van sociale netwerken, een ‘civil society’ met 
burgerkracht en een sociale basis.  

Een diverse leeftijdsopbouw geeft ook (meer) garanties voor het openhouden van de school, als 
belangrijke pijler voor een leefbaar en vitaal dorp.  

Afgezet tegen de huidige situatie:  

• Er is geen/weinig verloop in het dorp – “het zit muurvast”, zo is regelmatig gezegd, 

• Het is voor jongeren moeilijk in het dorp huisvesting te vinden als zij in het dorp willen 

blijven wonen, 

• Ook voor ouderen is het moeilijk in het dorp te blijven wonen als ze meer hulp en zorg nodig 

hebben,  

• De huidige sociale basis in de zorg voor ouderen heeft vooral betrekking op hen die al hun 

hele leven in het dorp wonen, met familie in ’t Goy of met een 40 jaar durend 

verenigingsleven achter de rug, 

• Ook voor de leeftijdsgroepen er tussenin verandert het beeld; minder traditioneel in 

gezinsverband, meer eenpersoonshuishoudens (en soms in deeltijd, ook met kinderen),  

• Kleinere huishoudens en vergrijzing zorgen voor een dalend aantal inwoners.  

 

Ambitie 2.1 Ook over 25 jaar is wonen in ’t Goy een bewuste keuze 

Ø Omdat je er altijd hebt gewoond, je er geboren en getogen bent en omdat jouw familie en 

sociale netwerk hier ook woont,  
Ø Of, voor de nieuwkomers, een keuze voor rustig wonen buitenaf (en mogelijk werken?!) in 

harmonie met het landschap en een agrarische omgeving en bij voorkeur met de bereidheid 

deel uit te maken van een dorpsgemeenschap.  
 

Maatregel Wonen in ’t Goy is bewuste keuze 

o Nieuwkomers worden vanaf het begin betrokken bij het dorp, meegenomen in de eigenheid en 

de mogelijkheden geboden onderdeel te worden van de dorpsgemeenschap. 
o Nieuwkomers krijgen een ’t Goy-specifiek welkomstpakket: met informatie over de verenigingen, 

de school en met bonnen van de lokale, ’t Goy, ondernemers. 
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Ambitie 2.2   Openhouden van de school is maatstaf voor de groei van het dorp 

Het openhouden van de school is een belangrijke pijler voor een leefbaar en vitaal ’t Goy (zie het 
vorige hoofdstuk “Welzijn en Voorzieningen”). Het openhouden van de school is gekoppeld aan een 

evenwichtige leeftijdsopbouw in het dorp, de mogelijkheden voor jonge mensen om in ’t Goy te 

blijven wonen of te komen wonen, de beschikbaarheid van geschikte woningen en mogelijkheden 

voor doorstroming van bijvoorbeeld ouderen naar kleinere wooneenheden en/of gelijkvloerse 
woningen. De daling van het aantal inwoners als gevolg van vergrijzing en kleinere huishoudens zal 

ook ten koste gaan van het aantal leerlingen op de basisschool.  

Maatregelen  Groei van ’t Goy 

Groei van ‘t Goy lijkt de oplossing om de vitaliteit en een gevarieerde bevolkingsopbouw te 

garanderen en doorstroming te bewerkstelligen.  

• Het openhouden van de basisschool is de maatstaf voor de kwantiteit en kwaliteit van de groei 
van ’t Goy!  

Het openhouden van de school met een leerlingaantal van 40 - 50 leerlingen, vraagt een jaarlijkse 

toename van het aantal wooneenheden/huishoudens in ’t Goy met 6-84. Dit is inzichtelijk gemaakt 

(en als zodanig gepresenteerd aan de bewoners op de tweede bewonersavond d.d. juli 2019), zie de 

visualisatie op de volgende bladzijde.  

In de berekening is rekening gehouden met: 

• Een gelijkmatige groei (goede en blijvende verdeling van leeftijden in de klassen/ groepen op 

school). Met andere woorden: eerder elke paar jaar wat bijbouwen dan een piek in woningen 
voor gezinnen,  

• Een evenwichtige leeftijdsopbouw in het dorp met onder andere doorstroming van senioren naar 

kleinere woningen/ appartementen, 

• Natuurlijk verloop (geboorte- en sterftecijfers) en prognoses en ontwikkelingen op het gebied 

van wonen.  

 

Over het soort woningen zijn suggesties ingebracht als:  

• Kies bewust en gericht voor een variatie van wooneenheden: niet alleen woningen 

bijvoorbeeld doch ook appartementen, 

• Flexibel bouwen – functies/ maten zijn aanpasbaar, vergroot flexibel inspringen op 

leeftijdsontwikkeling en noden en wensen,  

• “Tiny houses” als mogelijkheid; goed inpasbaar in en aansluitend bij het karakter en 

landschap van ’t Goy,  
Zie ook navolgend, om specifiek jongeren en ouderen voor het dorp te behouden.   

 
4 Bron: gemeente Houten 
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Ambitie 2.3 Jongeren hebben de mogelijkheid in het dorp te (blijven) wonen 
Veel jonge Goyenaren willen ook als ze volwassen zijn in het dorp blijven wonen, een gewenste 

situatie om blijvend te verjongen en het dorp vitaal te houden.  

Maatregelen Jongeren/ jong volwassenen blijven in het dorp wonen 

o Gericht toewijzingsbeleid: voor sociale huur is er voorrang voor bewoners met ‘kernbinding’. 
Voor koopwoningen kan dat niet. Wel kan bij nieuwbouw in overleg met de bouwer gevraagd 

worden, het dorp als eerste te informeren.  

o Bereikbaarheid/mobiliteit: (nog) zonder auto is het lastig in het dorp te wonen, zie hoofdstuk 

Mobiliteit.  
o Bouwen voor jongeren! 

Enkele mogelijkheden/gedachten:  

• Betaalbare kleinere woningen (zoals nieuwbouw Tuurdijk – bij gezinsuitbreiding wordt de 

woning al snel te klein),  

• Complexen met kleine wooneenheden?  

• Woon-/ zorgcomplex waar ouderen en jongeren bij elkaar wonen. 
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Ambitie 2.4  Er zijn voldoende woonmogelijkheden voor senioren in ‘t Goy 

Als je al lang of mogelijk vrijwel je hele leven in het dorp hebt gewoond, wil je er graag ook zo lang 

mogelijk blijven wonen als je ouder bent geworden: “een oude boom moet je niet willen 

verplaatsen”. Dit sluit goed aan bij overheidsbeleid om senioren langer zelfstandig thuis te laten 
wonen.  Naast dat dat een goede toegankelijkheid vraagt tot formele en informele zorg, zie de 

ambities 1-E tot en met 1-G, vraagt dat ook om maatregelen rond ‘wonen en woningen’; een 

geleidelijke overgang naar wonen met meer zorg, woningen op de begane grond of met lift en 

kleiner gaan wonen (waardoor grotere woningen vrij kunnen komen voor jonge gezinnen). 

Maatregelen  Meer woonmogelijkheden voor senioren 

Ø Bouwen voor ouderen! 

Enkele mogelijkheden/ gedachten: 

o Zie ook jongeren: combinatie wooneenheden voor jongeren en voor ouderen, 
o Kleinere woningen (klein in de zin van minder kamers) en alles begane grond 

o Flexibele woningen: indeling kan veranderen naar gelang de behoeften en noodzaak.  

Ø Woon-/ zorgcomplex met kleine voorzieningen als winkeltje, ontmoetingsplek binnen en buiten, 

spreekuren (para-)medische zorg (of zeer nabij – in het dorpshuis) 

 
 
6.2 Verduurzaming van woningen 

Ambitie 3 Woningen (en andere gebouwen) in ’t Goy hebben een duurzame 

energievoorziening 

Over 25 jaar ziet onze energievoorziening er heel anders uit dan nu en het is niet precies te 

voorspellen hoe. Naast de verdere ontwikkeling van kleinschalige (met name zonnepanelen op daken 

en gevels) en grootschalige collectieve voorzieningen als windturbines en zonnevelden, staan 
huiseigenaren, bedrijven en agrariërs voor de keuze hun individuele woningen/gebouwen te 

verduurzamen en los te komen van het gas. Deze verduurzaming van woningen is onontkoombaar, 

doch wanneer en hoe en tegen welke kosten? Er is nog veel onduidelijk: wanneer ’t Goy uiterlijk van 

het aardgas af zou moeten zijn, welke alternatieven technisch en financieel mogelijk/wenselijk zijn 
en welke ondersteuning de inwoners en bedrijven uit ’t Goy van de gemeente of het Rijk kunnen 

verwachten. 

Nieuwe woningen worden al opgeleverd zonder gasleidingen. Eigenaren van bestaande 
koopwoningen zijn afwachtend. Ook boeren met veel dakoppervlak, geschikt voor veel 

zonnepanelen, aarzelen. Op andere plekken ploppen eerste initiatieven op, zoals “buurtstroom”, zie 

http://www.energie-u.nl/buurtstroom-projecten-2// 
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Maatregelen  Verduurzaming woningen  

Niet te snel denken in concrete technische oplossingen (warmtepompen, zonnepanelen, collectieve 

energiebronnen): eerst mogelijkheden laten verkennen in een plan, vervolgens draagvlak zoeken. 
Doordat het dorp een mooie afgebakende eenheid is, zijn er goede mogelijkheden om tot een 

project te komen, wat proactief invulling geeft aan de (regionale) energietransitie, 

o Algemeen onderzoek naar de haalbaarheid van benutting restwarmte uit koelhuizen, 
aquathermie (warmte uit het Amsterdam-Rijnkanaal) en de kansen van een warmtenet en 

warmteopslag in de bodem, 

o Verkenning kwaliteit woningvoorraad, inventarisatie van veel voorkomende 
(isolatie)maatregelen en de bereidheid om dit gezamenlijk te organiseren, 

o Verkenning (onder de paraplu van Energierijk Houten) van een energiesamenwerking 

vergelijkbaar met ‘De Hoeven Energie’ of ‘Energiek Schalkwijk’. 

 

 

 
  

Schuurwoningen

Seniorenwoningen

Tiny House
Woningen op de 
toekomst gericht

Woningen ruim opgezet 
Groene daken

Wonen
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7. Mobiliteit en bereikbaarheid 
De mogelijkheden om zelfstandig te gaan en terug te komen, is in een dorp belangrijker dan in de 

stedelijke omgeving, vooral voor die bewoners van ’t Goy zonder auto zoals senioren, 
zorgbehoevenden, middelbare scholieren en studenten. Winkels, middelbare scholen, 

opleidingsinstituten en medische voorzieningen liggen op grotere afstand.  

Ambitie 4  ‘t Goy is goed en veilig bereikbaar voor alle groepen en leeftijden 

Maatregelen Goede en veilige bereikbaarheid  

o Flexibel, vraagafhankelijk (openbaar) vervoer realiseren 

Een ‘gewone’ buslijn is zeker buiten de spitsuren voor het dorp niet snel rendabel. De mobiliteit 
van de dorpsinwoners is erg gebaat bij flexibele, vraagafhankelijke mogelijkheden ook na acht 

uur ’s avonds. 

Mogelijkheden waaraan gedacht kan worden:  

• De nieuwe flexbus5 is operationeel 

• Een idee van een collectief met vrijwilligers in het dorp die bereid zijn te rijden voor 

bepaalde6 groepen bewoners 

o Het vrij liggende fietspad langs de Beusichemseweg doortrekken naar de Goyse brug 
o Zwaar verkeer omleiden, zodat Beusichemseweg vooral betekenis heeft voor bewoners/ 

bestemmingsverkeer7, zie ook hoofdstuk 8 

Tot slot zou het een mogelijkheid kunnen zijn om het principe van de deelauto te introduceren in het 

dorp: Wheels4all of andersoortige concepten. Wellicht valt op initiatief van enkele inwoners een 
dergelijke marktpartij te interesseren voor ’t Goy? 

Andere mogelijkheden, die zijn genoemd: 
o Meer parkeerplekken kerk: heeft de kerk in een dorp veel parkeerplekken nodig? Mee te nemen 

in versterken dorpse sfeer, zie hoofdstuk 8. 

o Elektrische laadpalen voor auto’s – combinatie met verduurzaming en opslag zonne-energie? 

 
 

 

 
5 Half uur van tevoren bellen, bus komt ophalen: meer maatwerk in vervoer, uitbreiding tijden (tot ’s avonds, als laatste trein geweest is) 
6 Wat is er gebeurd met het initiatief uit Schalkwijk “Busje komt zo”? 
7 Ten tijde van de tweede bewonersavond, zomer 2019, wordt er in het dorp gewerkt aan de Beusichemseweg, waardoor er geen 
vrachtverkeer meer door het dorp gaat. Het wordt als bijzonder prettig ervaren.  



“Agenda voor de Toekomst van ’t Goy”, augustus 2019 23 
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8. Versterken dorpse karakter 
De leefbaarheid en vitaliteit van ’t Goy is niet alleen gebaat bij meer woningen, specifieke woningen 

en wooneenheden voor jongeren en ouderen, doch ook bij een totaalbeeld; een totaalbeeld waarbij 
de dorpse sfeer wordt verstrekt en waarbij welzijn, voorzieningen, wonen, mobiliteit en 

bereikbaarheid zijn geïntegreerd en elkaar versterken.   

Ambitie 5 ’t Goy heeft een dorpse sfeer, waarbij welzijn, voorzieningen, wonen, 

mobiliteit en bereikbaarheid goed geïntegreerd zijn in één dorpsbouwkundige8 

ontwikkeling 

Genoemd zijn ambities, maatregelen en mogelijkheden die het totale karakter van het dorp doen 

behouden en versterken. Deze gedachten zijn overkoepelend en integreren ambities en 

mogelijkheden uit de andere hoofdstukken. Daar horen de volgende breed gedragen ambities bij:  

Ambitie 5.1 Beusichemseweg is rustige ‘dorpsstraat’ zonder zwaar verkeer9 

Ambitie 5.2 ’t Goy heeft een dorpscentrum 

Ambitie 5.3 Het kerkgebouw is een karakteristiek en monumentaal gebouw in het dorp 

Ambitie 5.4 Wonen in ‘t Goy is wonen in een landelijke omgeving 

(zie ook ambitie 6 in hoofdstuk 9) 

 

Maatregelen 5, 5.1 tot en met 5.4 Versterken dorpse karakter  

o Eén ruimtelijke plan maken voor de lange termijn waarin groei van het dorp gestalte krijgt, het 

creëren van een dorpscentrum, een woon-zorgcomplex, meer verblijfsplekken in de openbare 
ruimte en een andere positie van de Beusichemseweg met omleiding van zwaar verkeer. In dit 

plan worden de volgende maatregelen meegenomen:  

o Zwaar verkeer wordt omgeleid en gaat niet meer door het dorp, zie de illustratie op bladzijde 24 

met de suggestie voor omleiding over de Kanaaldijk 
o Woningbouw, zoals genoemd in hoofdstuk 2, wordt zo gesitueerd dat het bijdraagt aan de 

dorpse sfeer en het creëren van een dorpscentrum en dorpsplein.  

Mogelijkheden 

• Zie het ‘moodboard’ op de volgende bladzijde met bijvoorbeeld mogelijkheden om rond de 

kerk meer een dorpshart te creëren, rond het dorpshuis of – in samenhang met nieuwe 
woningbouw – tussen het oude en nieuwe dorp in?    

o Realisatie van een complex van wonen met zorg in het dorp,  

 
8 Een speelse aanpassing van het begrip stedenbouwkundige ontwikkeling toegepast voor een dorp 
9 Er ligt een opgave voor woningbouw van/ voor de provincie Utrecht. Zowel gemeente Bunnik als gemeente Houten zullen een deel van de 
opgave op zich nemen. Dit kan niet anders dan gepaard gaan met herbezinning op de totale infrastructuur in het Kromme Rijngebied. 
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o De Ploeg wordt (nog) meer het verenigingshart van het dorp: 

Mogelijkheden, door: 

• Uitbreiding van activiteiten als dorpshuis, 

• Door verplaatsing voetbalvelden en de kantine naar De Ploeg,  

• Creëren van een ontmoetingsplek aan de voorzijde van De Ploeg 

o Meer mogelijkheden creëren voor verblijfsruimte en ontmoeting in de openbare ruimte. 

 
Natuurlijk maken de mensen de sfeer, doch een goed doordacht plan voor de publieke 
ruimte versterkt de mogelijkheden en kan uitdagen tot prettig wonen en verblijven. 
 
 
 
 

 
  

‘t Goyseplein

Dorpstraat ‘t Goy

Park met leugenbankje

Versterken dorps karakter
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9. Economie, recreatie en duurzaam ondernemen 

9.1 Verkenning van leefbaarheid en/of versus (economische) vitaliteit  

Veel inwoners van ’t Goy lijken economisch niet gebonden aan ’t Goy. De Kamer van Koophandel telt 

60 inschrijvingen van ondernemers in het ’t Goy. Een groot deel bestaat uit zelfstandigen zonder 

personeel met activiteiten vanuit huis. Een relatief klein aantal landbouwbedrijven is sterk bepalend 
voor het zo gewaardeerde landelijke karakter van ’t Goy, waarbij naast de veeteelt (koeien in de wei) 

de fruitbedrijven met hun boomgaarden opvallen. Landbouwbedrijven bieden relatief geringe 

werkgelegenheid; in de fruitteelt is er tijdens de oogsttijd veel seizoensarbeid maar minder in de rest 

van het jaar.  

Ontwikkelingen in en voor de vee- en fruitteelt zijn op een termijn van 25 jaar moeilijk in te schatten. 

Wat betekent een verdergaande specialisatie in de fruitteelt met sorteren, koelen en distribueren 
voor ‘t Goy? Gaan ontwikkelingen op langere termijn richting minder bedrijven op een gelijkblijvend 

oppervlak (schaalvergroting van overblijvende bedrijven)? Biedt de noodzaak tot een meer circulaire 

landbouw ook voor een kleiner veeteeltbedrijf nog mogelijkheden voor een boterham? Wat zijn de 

consequenties van de energietransitie en het toenemend belang van duurzaam ondernemen? 

Bedrijvigheid en wonen in ’t Goy levert ook wrijving op. Toenemend zwaar verkeer over de 

Beusichemseweg zet de leefbaarheid in het dorp onder druk. Het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt maakt een afstand tot nieuw te bouwen woningen 

wenselijk (of noodzakelijk?); de grootte van deze afstand, de spuitvrije zones zijn vooralsnog niet 

eenduidig.  

In de gesprekken die in ’t Goy zijn gevoerd over de Toekomstagenda zijn geen duidelijke antwoorden 

gegeven op bovenstaande vragen en dat kan ook niet: het aantal variabelen en invloeden is te groot 

en de belangen, ook in het dorp, te divers. Wel is duidelijk dat het dorp gehecht is aan de agrarische 

wortels en het wonen in een landelijke omgeving. Overeenstemming is over de volgende ambities:  

Ambitie 6.1 Het buitengebied van ’t Goy heeft een agrarisch en/of landelijk karakter 

Zijn er mogelijkheden om het agrarisch karakter te behouden? Of zou de formulering ‘behoud 
landelijk karakter’ moeten zijn?  

In de Omgevingsvisie voor het Kromme Rijngebied uit 2017 worden de kwaliteiten benoemd van het 
landbouwgebied van de oeverwallen waartoe het buitengebied van ’t Goy behoort. Tot de 

kwaliteiten behoren onder andere de boomgaarden, de grote open ruimtes, bochtige wegen en de 

sfeer van het landelijk gebied.  

Maatregelen: 

• Instandhouding van het agrarisch/landelijk karakter wordt meegenomen in het ruimtelijk beleid 
van de gemeente Houten. 
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Ambitie 6.2 Schaalgrootte in het buitengebied is passend in relatie tot dorps karakter 

Over de schaalgrootte van bedrijven in het buitengebied van ’t Goy is de ambitie deze passend te 
laten zijn in relatie tot het dorpse karakter: niet enorm groot (industrieel) noch intensief 
(veehouderij). Er is een bepaald dan wel een te bepalen ‘maximum’ aan de grootte van het bedrijf. 

Maatregelen:  

De gemeente Houten stelt regelgeving op en handhaaft de grootte van bedrijven in het buitengebied 
van ’t Goy. 

 

9.2 Kleinschalig recreatie en toerisme in ’t Goy 

Het creëren van meer kleinschalige recreatie en toerisme kan zowel belangrijk zijn als economische 

stimulans en verbreding van het ondernemerschap als dat het intrinsiek draagvlak creëert voor het 
behoud van het groene, open, landelijke (en agrarische) karakter in ’t Goy; met de opgave voor 

woningbouw in de regio biedt het buitengebied van ’t Goy een ruimtelijkheid en schoonheid, die zich 

uitstekend voor kleinschalig recreatie en toerisme; om bewoners uit de meer stedelijke gebieden 

naar ‘buiten’ te laten gaan.  

Dit sluit goed aan bij de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied:  

“Een stevige verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie is goed voor de vitaliteit van het landelijk 
gebied, biedt kansen voor economische ontwikkeling, is aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers en 
biedt inspiratie en draagvlak voor nieuwe kwaliteiten.” 

Aangrijpingspunten hiervoor zijn er voldoende in (het buitengebied van) ’t Goy, bijvoorbeeld 

o Door oudheidkundige aspecten van ’t Goy te benadrukken: 

• Romeinse tijd 

• Kasteel ten Goye (http://mooi-t-goy.nl/park-ten-goye/) en steenoven 

• Landgoed Wickenburgh 

• Oosterlaak 

(https://www.archeologiehouten.nl/onderzoek/bureauonderzoek/geomorfologische-kaart-
houten-vechten/de-ontwikkeling-van-het-landschap-in-het-kromme-rijngebied/ 

o Of met de fruitteelt als de ‘core business’ van ’t Goy,  

o Of met het gedachtengoed van een Blauwe Zone10, waarvan een aantal elementen van nature in 

’t Goy aanwezig zijn, zie ook hoofdstuk 10 en bijlage 3. 

 
10 Blauwe zones of blue zones zijn gebieden in de wereld waar de bevolking aantoonbaar langer leeft. Blue zones zijn regio's waar de 
inwoners leven volgens een specifieke leefstijl en in een gunstige leefomgeving. Een traditionele leefstijl met veel fysieke activiteit, het eten 
van lokale voeding en goede sociale contacten dragen bij aan de gunstige levensverwachting van de mensen. 
Op dit moment zijn er vijf blue zones in de wereld: Silanus op Sardinië, Okinawa in Japan, Loma Linda in Californië, Nicoya in Costa Rica en 
het eiland Ikaria in Griekenland. Zie ook: https://www.bluezones.com 
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Ambitie 7 Er is meer kleinschalig recreatie en toerisme in ‘t Goy 
Recreatie en toerisme ontwikkelen zich bij uitstek vanuit de markt en de samenleving. De gemeente 
Houten kan bijdragen en stimuleren, waar nodig. 

Maatregelen stimuleren kleinschalig recreatie en toerisme 

o Een recreatief-toeristisch ontwikkelplan maken, specifiek voor ’t Goy, in aansluiting op het kiezen 

en uitwerken van een merk voor ’t Goy, van ‘branding’ - zie ook hoofdstuk en ambitie 10 en 

daarbij 
o Meer/ beter aansluiten bij de ontwikkelingen waarmee het Kromme Rijngebied zich op 

de kaart zet11 met daarin een eigen positie voor ’t Goy, 

o Stimuleren van het recreatief gebruik van het gebied en bezoekers, fietsend, wandelend, 
mogelijk verblijvend op een kleinschalig kampeerterrein (kamperen bij de boer), genieten van de 

fruitbomen en het landelijke gebied. Uit te werken middels bijvoorbeeld:  

o Verbetering infrastructuur: fiets- en wandelpaden, gemakkelijker bereik van de 

Kanaalweg en recreatiepunten,  
o Pluktuinen (boomgaard, oude appelrassen), landwinkels, theetuinen 

o “Branding” en op de kaart zetten van het merk ’t Goy als zodanig, zie hoofdstuk 10  

 

  

 
11 Ontdekkaart van de Kromme Rijstreek, Geopark, Verhalen van de Kromme Rijn, aanleg van een netwerk van wandelroutes 
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9.3 Duurzaam ‘t Goy 

De opgave voor CO2 – reductie en de consequenties daarvan voor energieverbruik en 

energieopwekking (van het gas los, verminderen gebruik fossiele brandstoffen) werkt door op zowel 
ondernemen, transport als wonen. Ook op andere gebieden (zoals bijvoorbeeld de omgang met 

bestrijdingsmiddelen, mestoverschotten en afval en de verdroging van de bodems) is verduurzaming 

een belangrijk thema zijn voor toekomstige bedrijvigheid.  

Meerdere van de huidige bedrijven in ’t Goy zijn al actief duurzaam aan het ondernemen:  

• In het transport wordt vooropgelopen met groen gas, elektrisch rijden en experimenten om met 

waterstof als brandstof de actieradius te vergroten, 

• In de agrarische sector worden zonnepanelen ingezet, andere middelen voor koeling, hergebruik 

water, emissiereductie en in de fruitteelt worden al andere gewasbeschermingsmiddelen ingezet 

zoals klei in plaats van chemisch.  

De uitnodigingsplanologie van de gemeente leidt tot initiatieven voor zonnevelden en windturbines 

(met vervolgens reacties van de bewoners). Ondanks het predicaat ‘geschikt voor zonnevelden’ 
betreuren inwoners dat goede landbouwgrond ingezet worden voor zonnevelden. Het pleidooi is 

gehouden niet uitsluitend reactief om te gaan met individuele initiatieven doch proactief als dorp om 

te gaan met de ontwikkelingen die op het dorp afkomen.  

Wederom uit de Omgevingsvisie Kromme Rijngebied:  

“De landbouw is de sterkste en grootste economische sector in het buitengebied. Voor het realiseren 
van onze speerpunten ‘vernieuwing en innovatie’ verwachten wij dan ook veel van de landbouw.” 

En: 

“Wij zien ons buitengebied als een broedplaats voor innovatie. In het buitengebied is er meer ruimte 
voor de realisatie van sommige innovatieve ideeën dan in de stad. We zien dit breed, van innovatie op 
het terrein van de recreatie en landbouw tot sociale- en functionele innovatie. Innovatieve ideeën 
zullen extra ruimte in de regelgeving krijgen.” 

 

Ambitie 8 ’t Goy loopt voorop in duurzaam ondernemen 

Maatregelen 

Het moeten vooral de individuele ondernemers zijn die zich willen en kunnen onderscheiden op hun 

duurzame bedrijfsvoering. Als meerdere en kenmerkende bedrijven dat doen, kan het een generiek 

kenmerk worden van bedrijvigheid in ’t Goy en onderdeel worden van het merk ’t Goy.  
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Ambitie 9 ’t Goy voorziet in eigen energie en draagt zo regionaal bij aan de 

energietransitie 

In ’t Goy zijn in het recente verleden door meerdere gebouweigenaren, zowel particulier als 

(agrarische) bedrijven zonnepanelen geplaatst. Daarnaast zal door de (mogelijke) komst van 2 of 3 

zonnevelden in ’t Goy meer elektriciteit worden opgewekt dan er elektriciteit wordt gebruikt. Toch 

worden nog veel daken niet benut.    

Maatregelen 

In aanvulling op de maatregelen bij ambities 3 (bladzijde 20):  

• Onderzoeken naar draagvlak voor (collectieve) aanschaf en aanleg van zonnedaken, daarbij 

rekening houdend met de mogelijk benodigde capaciteitsuitbreiding door Stedin, 

• Onderzoeken naar draagvlak voor een energiecoöperatie die participeert in energieprojecten 

in ’t Goy, 

• Met de (agrarische) ondernemers onderzoeken of er ruimte is voor aanvullende zonnevelden 

in collectief eigendom als vorm van agrarisch nevenproduct op de minst waardevolle 
agrarische grond. 

 

Ook boeren met veel dakoppervlak, geschikt voor veel zonnepanelen, aarzelen. Op andere plekken 

ploppen eerste initiatieven op, zoals “buurtstroom”, zie http://www.energie-u.nl/buurtstroom-
projecten-2// 

 
Essent is een project begonnen om asbestdaken van boerenschuren te halen. In plaats daarvan 

wordt een nieuw dak met zonnepanelen aangelegd. Het scheelt de boer de kosten voor een kostbare 

verwijdering van z’n asbestdak, zie https://www.volkskrant.nl/es-b04f8ae3 
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10. “Branding” – het merk ’t Goy op de kaart 
 

Ambitie 10 ’t Goy staat als merk (goed) op de kaart! 

Het benadrukken van het unieke karakter van ’t Goy is al bij verschillende thema’s genoemd. 
‘Branding’, het ontwikkelen en uitdragen van het unieke karakter van het merk ’t Goy, kan betekenis 
hebben voor: 

• Het behoud van de voorzieningen: de aantrekkingskracht vergroten voor school, voor activiteiten 
in het dorpshuis en voor de verenigingen op meer dan alleen dorpsbewoners,  

• Het wonen in ’t Goy en de bewuste keuze voor deze eigenheid voor nieuwe bewoners,  
• De stimulans voor kleinschalig recreatie en toerisme.  

Als het lukt om ’t Goy energieneutraal te maken en de aanwezige ondernemers zich inzetten voor 
duurzaam ondernemen kan ook dat onderdeel wording van het merk ‘t Goy.  

Voor ‘branding’ zijn verschillende invalshoeken in de aard en eigenheid van ’t Goy al aanwezig, die al 

dan niet in combinatie tot (handels)merk van ’t Goy gemaakt en gepromoot kunnen worden: 

ü Het wonen buitenaf op de grens met de intensief bebouwde Randstad,  

ü De natuur, het groen en het open, agrarische landschap, 

ü De sociale verbondenheid, 
ü De oudheidkundige aspecten (zie ook hoofdstuk 9), 

ü Het fruit en bijvoorbeeld ‘gezond leven’, 

ü Of breder met de ontwikkeling als ‘blauwe zone’ (zie bijlage 3). 

 
Het idee om ’t Goy neer te zetten en verder te ontwikkelen als ‘blauwe zone’, kan als paraplu 

fungeren, waar het karakteriseren van het wonen onder valt, het groene karakter, gezonde 

producten van het land (fruit), duurzaamheid en een onderscheidende insteek binnen de Kromme 
Rijnstreek voor recreatie en toerisme.  Ook voor de gemeente Houten kan het meerwaarde hebben 

om ’t Goy nadrukkelijker te profileren naast bijvoorbeeld het Eiland van Schalkwijk met de Hollandse 

Waterlinie.  

En met een – in ’t Goy geworteld - vrachtwagenbedrijf kan het ‘merk’ overal op eenvoudige wijze 

uitgedragen worden. 

Maatregel:  

• Met het dorp, met ondernemers in het dorp en met de gemeente, uitwerken van het merk ’t Goy 

(keuze en omschrijving) om het vervolgens in een communicatieplan en beeldmerk te 
verwerken.  
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11. De toekomst begint morgen – hoe verder? 

Overzicht ambities en maatregelen 

Ambitie Maatregel Initiatief/ actie door: 

Welzijn en voorzieningen 

1.Voor elke leeftijd en levensfase is er een hoge (sociale) leefbaarheid en vitaliteit  

1.1 Kinderen naar basisschool in het dorp Jongen ouders in vroeg stadium benaderen Ouders en school  

School behoudt goede imago School(bestuur) en ouders 

1.2 Dorpshuis als sociaal hart Stimuleren divers gebruik en hogere bezettingsgraad Bestuur De Ploeg samen met nieuwe 
actieve bewoners 

 

Continuering financiële bijdrage Gemeente 

1.3 Dorp heeft intensief verenigingsleven Instandhouding fysieke voorzieningen Besturen verenigingen, gemeente  

Aantrekkingskracht vergroten op leden buiten dorp Besturen verenigingen, zie ook 
‘branding’ 

Dagelijks reilen en zeilen van de verenigingen Actieve bewoners 

1.4 Toegankelijke Zorg Netwerk informele zorg opzetten Houten & Co met actieve bewoners  

Spreekuren professionele zorgverleners: verleiden, 
stimuleren 

Gemeente, bestuur De Ploeg met 
Mooi ‘t Goy 

1.5 Senioren wonen langer zelfstandig in dorp Zie “Wonen en woningvoorraad”   

1.6 Goede bereikbaarheid voor iedereen Zie “Mobiliteit en bereikbaarheid”   
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Wonen en Woningbouw 

2. Het dorp heeft een diverse leeftijdsopbouw 

2.1 Wonen is bewuste keuze Nieuwkomers vanaf het begin verwelkomen en 
betrekken 

Groepje bewoners  

2.2 Openhouden school als maatstaf voor groei 
dorp/ woningbouw 

Jaarlijks 6-8 woningen toevoegen aan woningvoorraad 
van ’t Goy, zie ook ambitie 5 

Gemeente met 
bewonersvertegenwoordiging 

 

2.3 Jongeren hebben woonmogelijkheden in dorp Gericht toewijzingsbeleid: bewoners worden als eerste 
geïnformeerd 

Ontwikkelaars: steun en stimulans 
gemeente, actie Mooi ‘t Goy 

 

Bereikbaarheid/mobiliteit – zie ambitie 4   

Bouwen voor jongeren – zie ambitie 2.2 en 5   

2.4 Voldoende woonmogelijkheden senioren Bouwen voor senioren – zie ambitie 2.2. en 5   

Woon-zorgcomplex Particulier initiatief met hulp 
gemeente 

 

3. Woningen hebben duurzame energievoorziening Algemeen onderzoek restwarmte, aquathermie, opslag Gemeente   

Verkenning woningvoorraad en draagvlak 
gezamenlijkheid  

Gemeente met actieve groep 
bewoners 

Verkenning energiesamenwerking Gemeente met actieve groep 
bewoners 

Mobiliteit en bereikbaarheid 

4. Goede bereikbaarheid alle groepen en leeftijden Flexibel, vraagafhankelijk vervoer Gemeente, vrijwilligers (buurtbus)?  
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Vrij liggend fietspad naar Goyse brug Gemeente 
 

 

Omleiden zwaar verkeer, zie ook ambitie 5 Gemeente  

Versterken dorps karakter 

5 ‘t Goy heeft dorpse sfeer, met de integratie van welzijn, voorzieningen, mobiliteit en bereikbaarheid uitgewerkt in 1 dorpsbouwkundig plan 

5.1 Beusichemseweg is dorpsstraat 

5.2 ’t Goy heeft dorpscentrum 

5.3 Kerk is monumentaal gebouw 

5.4 Wonen in ’t Goy is wonen in landelijke omgeving 

Eén ruimtelijke plan maken voor de lange termijn 
waarin groei van het dorp gestalte krijgt, het creëren 
van een dorpscentrum, een woon-zorgcomplex, meer 
verblijfsplekken in de openbare ruimte en een andere 
positie van de Beusichemseweg met omleiding van 
zwaar verkeer 

Gemeente met bewoners(groep)  

 

Economie, recreatie en duurzaam ondernemen 

6.1 Buitengebied heeft landelijk karakter 

6.2 Schaalgrootte buitengebied is passend tot dorps 
karakter 

Visie op en meenemen in ruimtelijke beleid, regelgeving 
en handhaving 

Gemeente  

7 Meer kleinschalig recreatie en toerisme Een recreatief-toeristisch plan opstellen in combinatie 
met ambitie 10 - branding 

Gemeente met bewonersgroep  

Ontwikkelen aanbod Deels particulier initiatief, deels 
overheid (wandelpaden bijv.) 

 

8 ‘t Goy voorop in duurzaam ondernemen Duurzame bedrijfsvoering en hierop onderscheiden Bedrijven  
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9 ’t Goy voorziet in eigen energievoorziening Verkenning draagvlak collectieve aanschaf en aanleg 
zonnedaken 

Bewoners met hulp gemeente?  

Mogelijkheden energiecoöperatie Bewoners/gemeente 

Aanvullende zonnevelden op minst waardevolle 
gronden 

Agrariërs/ gemeente 

10 ‘t Goy staat als merk op de kaart Opstellen van een plan waarin het ‘merk ’t Goy’ wordt 
gekozen en uitgewerkt in combinatie met ambitie 7 
(uitwerking in recreatief-toeristisch plan) 

Gemeente met bewonersgroep   

 

 

 
  



Resumerend - hoe verder? 

Wat betekent het totaal aan maatregelen voor de steun en bijdrage van de gemeente, de bewoners 

zelf en ‘Mooi ’t Goy’? 

Gemeente Houten 
Nader uit te werken en te ontwikkelen: 

• Uitwerking groei van het dorp – woonvisie voor ‘t Goy (kwantiteit als kwaliteit) in samenhang 

met: 

• Eén totaalplan, één stedenbouwkundig plan, met als onderdelen onder andere de uitwerking van 

de woningbouw, omleiding zwaar verkeer en versterken van het dorpse karakter en locatie 

‘woon-zorgcomplex’ 

• Positionering dorp: ‘branding’ in combinatie met toeristisch- recreatief plan – verbijzondering op 

er al gebeurt in de Kromme Rijnstreek 

• Verkenning verduurzaming woningen en ‘t Goy energieneutraal. 

Ø Alles in nauw overleg en contact met dorp. 
 

Bewoners van ’t Goy 

• Betrokkenheid, meedenken en meedoen! 

o Gebruik de voorzieningen: school, dorpshuis! 

o Meehelpen met extra of nieuwe aandacht voor school en dorpshuis, waar nodig 

o Actieve inzet voor draaiend houden van de verenigingen, De Ploeg en ouderraad etc. 

o Meedenken op bijeenkomsten en in werkgroepen over de onderwerpen uit de Agenda 

voor de Toekomst 

• Ondernemerschap - initiatieven passend in “Agenda voor de Toekomst” als ‘wonen met zorg, 

verduurzaming/energievoorziening, recreatie/toerisme. 

 

‘Mooi ’t Goy’  
• Motor voor de ambities uit “Agenda voor de Toekomst”: coördineren, stimuleren en verbinden 

• Intermediair tussen dorp en gemeente: organisatie van het proces 

• Aanspreekpunt voor gemeente en voor het dorp. 

 

---------------- 
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Bijlage 1: conclusies enquête onder bewoners ’t Goy, 2018 

 

Meest genoemde woorden over wat het 

plezierig maakt om in ’t Goy te wonen: 

 

De enquête is ingevuld: 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

61 
% 39 

%

J A N E E

L I D  V A N  
V E R E N I G I N G

Op welke plaatsen het meest georiënteerd? 
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Waardering diverse aspecten van leefbaarheid: 

 

 

 

 

 

 

 

Als u aan ’t Goy denkt over 25 jaar, wat is het meest belangrijk voor u om te veranderen of op te 

lossen ten opzichte van de situatie nu? 

TOP 10 meest genoemd: 

1. Huizenaanwas (beperkt) voor verschillende levensfases 

2. Verkeersproblematiek (verkeerstromen, snelheid en parkeren) 

3. School openhouden 

4. Internetverbinding verbeteren 

5. Invloed van bewoners op toekomstplannen 

6. Meer fiets- en wandelpaden 

7. Landelijk gebied veiligstellen 

8. Toekennen huurhuizen aan gezinnen in plaats van alleenstaanden 

9. Bereikbaarheid 

10. Zwaar verkeer via kanaal afwikkelen 
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Bijlage 2: de Rooms-Katholieke basisschool, De Boogerd 

De kwaliteit van scholen (in brede zin) kan worden gecheckt op www.scholenopdekaart.nl.  

De introductie van de school zelf op deze site:  
“Wij zijn een kleine school in het dorp 't Goy met een grote en groene speelruimte voor alle leerlingen. 
Binnen onze school is veel aandacht voor ieder kind. Met instructiegroepen en een dag- en weektaak 
willen we onze leerlingen een goede basis bieden om ze zelfstandig en zelfbewust te maken. We 
besteden veel aandacht aan de hoofdvakken rekenen, lezen en taal. Persoonlijk leren staat hierbij 
centraal.” 

De leerlingen zijn opgedeeld in drie combinatiegroepen: de onderbouw met groep 1-2, de 
middenbouw met groep 3-4-5 en de bovenbouw met groep 6-7-8. 

Bijna alle leerlingen komen uit de gemeente Houten, 2 komen uit gemeente Bunnik. Zie ook de 
vragen bij voetnoot 1 op pagina 2. 

Het verloop van het aantal leerlingen is als volgt: 

2010 - 55 

2011 - 54 

2012 - 57 

2013 - 53 

2014 - 44 

2015 - 39 

2016 - 37 

2017 – 30 

2018 – 37 

2019 - 40 

Ter vergelijk nog: in 1994 had de school 48 leerlingen. De piek lag in 2003 met 63 leerlingen. De 
afgelopen jaren is sprake geweest van een daling van de aantallen leerlingen. 
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Bijlage 3: “Branding” van het ’t Goy als ‘blauwe zone’? 

Wat is een ‘blauwe zone’?  
Blauwe zones of blue zones zijn gebieden in de wereld waar de bevolking aantoonbaar langer leeft. 

De bewoners leven er volgens een specifieke leefstijl en in een gunstige leefomgeving. De 

traditionele leefstijl gaat gepaard met veel fysieke activiteit, het eten van lokale voeding en goede 

sociale contacten en lijken zo bij te dragen bij aan de gunstige levensverwachting van de mensen. 

Op dit moment zijn er vijf ‘blue zones’ in de wereld: Silanus op Sardinië, Okinawa in Japan, Loma 

Linda in Californië, Nicoya in Costa Rica en het eiland Ikaria in Griekenland. Zie ook: 

https://www.bluezones.com 

Blue Zone ‘principes’: heb een doel, beweeg natuurlijk, rustgevende levensgewoonten, eet niet 
meer max 80%, eet uit eigen tuin, wijntje om 17 :00 uur, zet familie op de eerste plek, geloof 
ergens in/hoor ergens bij en investeer in een fijn sociaal netwerk. 

Creëren van blauwe zones 
Buiten de vijf natuurlijke ‘blue zones’ worden er ook kunstmatige blauwe zones gecreëerd omdat het 
principe lijkt te werken. Het bevordert een gezond en vitaal leven en drukt daarmee de 
gezondheidskosten. 

‘t Goy als blauwe zone  
Een aantal ingrediënten voor een blauwe zone zijn in ’t Goy van nature aanwezig. Door aan te sluiten 
bij lokale gewoontes en eigenschappen en ten volle te benutten wat er al is, met eventueel nog wat 
nodige aanvullingen om het plaatje compleet te maken. Door de term ‘blauwe zone’ eraan te 
verbinden wordt het meer zichtbaar en vindbaar.  

Mogelijkheden 
Natuurlijke beweging en gezonde voeding: 

• Openbare moestuin, ook voor Houtenaren zonder tuin …. Met een sfeervol verkooppunt heb 

je ook een winkeltje en ontmoetingsplek. Beweging zit ‘m natuurlijk in het werken in de 

moestuin, maar ook in het daar naartoe fietsen of wandelen. 

• Pluk- en snoep “bos”. Leuk om te wandelen en gezond van te genieten, 

• Wandel en fietsclubjes vertrekken vanuit De Ploeg, zet daar sowieso veel meer in op 

beweging gecombineerd met sociale investeren door de mogelijkheid samen wat te eten of 

drinken, zit tenslotte een sportzaal en tennisclub bij. Maak dat je dat ook los kunt reserveren 

zonder lid te zijn, 

• Gebruik voetbalkantine en de velden ook voor andere sportieve activiteiten: wandelvoetbal 

voor senioren, voetbalscholen voor kinderen met ook een functie voor Houten.  

• Meer inzetten op vers van het land: een fietsroute langs de verkooppunten (link naar 

fietsstad Houten)? 

• Meer wandel- en fietsmogelijkheden: langs het kanaal is het heerlijk wandelen, perfect klein 

rondje vanuit Houten is er al, maar je zou verder naar t Goy moeten kunnen doorlopen en 

dan in de dorpskern aanhaken voor je hapje en drankje (zou eventueel ook weer bij 

dorpshuis de Ploeg kunnen zijn). 
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Heb een doel, passie, hobby, bezigheid 
• Dit sluit aan bij het intensieve verenigingsleven, dat er al is,  

• Mogelijk de verenigingen meer met elkaar verbinden en duidelijker naar buiten brengen en 

vervoer aan koppelen (dus aannemende dat al die clubjes wel openstaan voor nieuwe 

leden) 

Rustgevende levensgewoontes 
• Geniet van tijd met familie en vrienden, 

• Natuur en buiten-zijn is rustgevend 

• Vissen, wandelen en fietsen of gewoon even niets 

Met veel groen en bijvoorbeeld landgoed Wickenburgh, rustieke boomgaarden en weilanden, een 

wandeltocht langs kanaal, goed te combineren met meditatie/yoga/zingeving/ontspanning. 

Wanneer de school ook bovengemiddeld aandacht besteed aan gezond leven volgens deze principes 

dan kan ook zij hiermee nog meer zichzelf onderscheiden, buiten al de andere voordelen van een 

kleinschalige school in het buitengebied. 

------ 


