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Bijlage 2: Werklijst inhoudelijke vragen 
 
Toelichting bijlage 
In deze bijlage is een eerste set aan inhoudelijke vragen opgenomen. De vragenlijst is een niet 
limitatieve opsomming, het is een eerste opsomming van vragen die bij uitwerking van de Ruimtelijke 
Koers aan bod kunnen komen. Gaandeweg het traject kunnen er vragen afvallen, bijkomen of worden 
aangepast in verschillende fases. 
 
De raad en experts krijgen tijdens het samenlevingsoverleg (24/01/2019) de mogelijkheid mee te 
denken over de te stellen vragen. Het overleg richt zich op de maatschappelijke opgaven van Houten, 
daarom zullen hier vragen t.b.v. de Stedenbouwkundige Visie aan bod komen. Het gesprek gaat over 
de te stellen vragen en niet over de beantwoording daarvan. In de eerste fase van uitwerking visie en 
strategie wordt met behulp van bureaus de vraagstelling verder aangescherpt. De werklijst is dan ook 
een levend document dat gaandeweg het traject/proces aangepast zal blijven worden.  
 
Vragen Stedenbouwkundige Visie: 
 Ruimtelijk DNA: 

o Wat zijn algemene principes van het ruimtelijk DNA die moeten worden toegepast bij de 
doorontwikkeling van Houten en waar mag dit DNA worden aangepast of worden 
doorontwikkeld? 

 Wonen en wonen & zorg: 
o Welke verhouding in de woningvoorraad (koop, vrije sector huur en sociale huur) is bij de 

invulling van het programma van de te ontwikkelen gebieden gewenst en hoe kunnen 
wijken divers, leefbaar en toekomstbestendig worden gemaakt? 

 Mobiliteit: 
o In hoeverre is de bestaande Houtense mobiliteitsstructuur (alle faciliteiten om 

mobiliteitsmodaliteiten zoals de auto te kunnen laten functioneren) toegerust op de 
toevoeging van woningbouw in bestaand (verdichten/transformeren/herstructureren) en 
nieuw stedelijk gebied (uitleg)? 

o Welke aanpassingen in de mobiliteitsstructuur zijn nodig om een gewenste 
ontwikkelingsrichting (visievorming) mogelijk te maken? 

 Werken en economie: 
o In welke mate wil Houten haar huidige werkgelegenheid en ruimte voor bedrijvigheid 

(werkgebieden) behouden en welke gevolgen heeft dit voor de te kiezen 
ontwikkelingsrichting (gebieden)? 

 Landschap, natuurwaarden, leefbaarheid en recreatie: 
o Hoe zorgen we met de doorontwikkeling van de kernen voor genoeg groene ruimte voor 

recreatie als essentieel onderdeel van een leefbare woonomgeving en kunnen we 
tegelijkertijd landschappelijke kwaliteiten en de biodiversiteit een impuls geven (binnen de 
kernen)? 

 Voorzieningen: 
o Wat betekent de ontwikkeling (groei) van Houten en de demografische ontwikkeling 

globaal voor de behoefte aan en draagvlak voor voorzieningen? Denk hierbij aan zorg, 
sport, scholen, maatschappelijke en culturele voorzieningen, winkels. 

 Duurzaamheid (o.a. klimaatneutraliteit/klimaatverandering/energie): 
o Hoe kan gebiedsontwikkeling zo worden vormgegeven dat deze minimaal energieneutraal 

kan functioneren? 
o Als gevolg van klimaatverandering zal de openbare ruimte en de te bouwen objecten 

geschikt moeten zijn voor langdurige hitte en voor langdurige en vooral intense neerslag. 
Welke randvoorwaarden moeten er worden meegegeven aan zowel ontwerp gebouwen 
als openbare ruimte ten behoeve van deze elementen? 

 Kansen en belemmering: 
o Wat zijn de mogelijke kansen, beperkingen en belemmeringen die van invloed kunnen zijn 

op een gewenste ontwikkelingsrichting (visievorming)? Dit kan bijvoorbeeld betrekking 
hebben op natuur, landschap of cultuurhistorische (archeologische vindplaatsen) 
waarden, richtafstanden milieuhinder, explosieven et cetera.  

 Gebieden/locaties: 
o Welke gebieden, locaties in en/of bij de kleine kernen en in de kern Houten wil Houten 

voor de verdere ontwikkeling gebruiken? 
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