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Een gezonde, veilige en duurzame stad, waarin we prettig 
samen leven, wonen, werken en genieten. Zo zien we Veen-
endaal graag over 10 jaar. Daar zijn we het met z’n allen over 
eens. We weten ook dat er een grens zit aan de groei van 
onze stad. We kunnen alles willen: meer woningen, bedrijven, 
meer groen en water, meer wegen, meer fietsen, meer groene 
ommetjes in de wijk, meer ontmoetingsplekken, duurzame 
energie opwekking, meer sporten en spelen, meer toerisme, 
kunst en cultuur… maar we zullen keuzes moeten maken. 
Wat vinden we nu echt belangrijk? 

Als we gezondheid, veiligheid en duurzaamheid als uitgangs-
punt nemen, dan mag Veenendaal van u best wat groener 
worden. Zou het niet mooi zijn om van het stadspark een 
echt levendig stadspark te maken? Ook zou je dan binnen 
Veenendaal vaker voor wandelen of de fiets kiezen en de 
auto laten staan. Of zelfs in de toekomst helemaal geen auto 
meer bezitten, mobiliteit als service. We staan voor een be-
hoorlijke uitdaging om Veenendaal energieneutraal te krijgen. 

Dat legt ook extra beslag op de beperkte ruimte: zonnepar-
ken, windmolens, biomassa centrale? Het is mooi om te zien 
dat u binnen onze gemeentegrens denkt in mogelijkheden. 
Hergebruik van leegstaande winkels en kantoren. Een vrolijke 
binnenstad met ruimte voor groen, spelen, kunst en ontspan-
ning. Vergroenen van gebouwen met groene gevels en daken. 
Inpandig of ondergronds parkeren bij nieuwbouwprojecten. 
En niet onbelangrijk: ruimte blijven bieden aan ondernemers 
en werkgelegenheid. Hartelijk dank voor al uw waardevolle 
bijdragen, ideeën en adviezen.

Laten we ons de komende tien jaar samen blijven inzetten om 
het wonen, werken en leven in Veenendaal nog prettiger, ge-
zonder, veiliger en duurzamer te maken! Ik neem zelf bijvoor-
beeld al vaker de fiets naar het gemeentehuis, mijn collega 
wethouders ook. Verbeter onze stad en begin bij jezelf!

Engbert Stroobosscher
Wethouder gemeente Veenendaal
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CHECK-IN EN CHECK-OUT 
Zonder op elkaar in te gaan, vertellen alle 
deelnemers bij een check-in hun naam, 
functie/rol, wat ze wel/niet willen, wat ze nog 
missen en welke dilemma’s zij zien. Dit wordt 
geïnventariseerd. Deze vorm helpt deelnemers 
focussen op het doel van de meeting. Een 
check-uit, aan het einde van het proces,  
voorkomt dat zaken pas tijdens de borrel aan 
de orde komen. 
 
GESPREK OP VOETEN 
Iedereen staat in een kring. Iemand poneert 
een stelling, waarop medestanders achter 
hem/haar gaan staan. Iemand anders stelt 
daar iets tegenover, waarachter deelnemers 
zich ook weer kunnen opstellen. Er ontstaat 
letterlijk en figuurlijk dynamiek: deelnemers 
veranderen soms letterlijk van positie 
vanwege de ingebrachte standpunten. Ook de 
opvattingen van ‘stillere’ deelnemers worden 
zichtbaar.

HET NIET-GEVOERDE GESPREK 
Om het pingpongen van meningen te 
voorkomen, vertelt iedereen om beurten 
wat hij/zij denkt en voelt bij het onderwerp. 
Anderen reageren niet. Dit proces herhaalt 
zich totdat iedereen alles heeft kunnen 
zeggen. Vervolgens spreekt iedereen uit 
wat het met hem/haar doet wat is gezegd. 
Daarop wordt bij iedereen nagegaan hoe de 
deelnemers er nu instaan.

Meer inwoners, meer 
bedrijvigheid, meer groen? En 
kan dat allemaal tegelijk? Hoe 
Veenendaal er over pakweg 
twintig jaar uitziet, wordt 
mede bepaald door keuzes 
die we nu al moeten maken. 
“We willen heel veel dingen, 
maar we hebben een beperkt 
grondgebied en kunnen niet 
alles”, waarschuwt Astrid Swart, 
projectleider Omgevingsvisie bij 
de gemeente Veenendaal.

In essentie gaat het in een democratie om een meerderheid 
vinden voor een plan. De minderheid kan echter bezwaren 

hebben. In een goede democratie houd je daar rekening mee. 
Zo vergroot je het draagvlak voor jouw plannen. Een methode 

om dat goed te doen is ‘deep democracy’, bestaande uit 
diverse werkvormen. Essentieel is dat iedereen zich veilig 

voelt om alles vrij te kunnen zeggen.

Deep Democracy – 
alle wijsheid 
uit de groep

‘Tijd om keuzes te maken’
Astrid Swart, Projectleider Omgevingsvisie:

Anno 2019 is participatie erg 
belangrijk. In de samenleving zelf zit 
veel wijsheid. Inwoners en andere 
belanghebbenden hebben vaak heel 
goede ideeën. Bij het opstellen van 
de Omgevingsvisie voor Veenendaal 
krijgen stakeholders volop de ruimte 
om mee te denken en te praten. 
De Omgevingsvisie is een visie voor 

We kunnen niet alles
“We komen in de fase dat we keuzes 
moeten gaan maken”, aldus Astrid 
Swart. “En dat is lastig. Vroeger hadden 
we beleid voor groen, beleid voor 
wonen en voor mobiliteit. Sectoraal 
bepaald. Nu gaan we al dat beleid 
bijeenbrengen om te komen tot een 
Omgevingsvisie. Dan zie je dat we heel 
veel dingen willen. Maar we hebben 
een beperkt grondgebied en we 
kunnen niet alles. Met het maken van 
keuzes accepteren we dat sommige 
onderwerpen minder belangrijk 
worden.”

De keuzes die de deelnemers tijdens 
de dialoogavond maken, volgens de 
methode van Deep Democracy (zie 
kader), worden meegegeven aan de 
gemeenteraad. Die stelt uiteindelijk de 
Omgevingsvisie vast.

de lange termijn en heeft betrekking 
op de hele leefomgeving. De visie 
zegt iets over bouwen, wonen, natuur, 
verkeer, wegen, economie, recreatie, 
gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, 
cultuur en over het milieu.”

Drie rode draden
De gemeenteraad heeft het laatste 
woord. De politiek bepaalt ook de 
kaders. Zo ligt er al een Strategische 
Visie 2040. “Maar daaromheen is 
er veel ruimte om nieuwe ideeën 
in te brengen”, zegt Astrid Swart, 
projectleider Omgevingsvisie bij de 
gemeente Veenendaal. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld tijdens dialoogavonden. 
Tijdens eerdere dialoogavonden zijn 
er drie ‘rode draden’ geformuleerd: 
gezondheid, duurzaamheid 
en veiligheid. Ook zijn er drie 
belangrijkste thema’s benoemd: 
1) bouwen en wonen, 2) groen, 
natuur en water en 3) mobiliteit en 
infrastructuur.
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UITDAGINGEN VOOR VEENENDAAL

Hoe ziet Veenendaal er in de toekomst uit? Is er een groei van 
het aantal inwoners? Of is de stad zo groot genoeg? Hoe houd 
je het centrum dynamisch, of is dat niet nodig? Zoveel mensen, 
zoveel ideeën. Drie meningen over de uitdagingen voor de stad.

MIEKE VAN DIJK,
directeur openbare bibliotheek 

Veenendaal

WIM VAN GINKEL, 
algemeen directeur 

Koninklijke Ginkel Groep

 EVELINE DE KOCK, 
oprichter van Ruimte Atelier, 

landschapsarchitect

‘CENTRUM HEEFT EEN MAGNEET 
NODIG’ 

“Wil Veenendaal winkelstad blijven, 
dan moet je ontspanning toevoegen, 
voor ouders met kinderen en voor 
ouderen. Dus meer groen in het 
centrum, meer plekken waar mensen 
samen dingen kunnen doen. Ook mag er 
meer speelkunst komen waarin je mag 
klimmen, zoals het Feestaardvarken in 
Arnhem. Ouders winkelen niet meer 
zo graag, dus als je wilt dat ze komen, 
dan moet er iets te doen zijn – een 
magneet die hen naar de stad trekt. 
De stad moet een vrolijke plek zijn 
waar je vanzelf ontspant. Je ziet dat 
in de Cultuurfabriek. Spelen in de 
stad is belangrijk, maar alles wordt 
volgebouwd. Kijk maar naar Amsterdam: 
het Museumplein bouwen ze toch ook 
niet dicht? Ten slotte is het goed als we 
meer de creativiteit van ondernemers en 
kunstenaars terugzien in het centrum.”

‘GROEIEN IN AANTAL 
INWONERS’

“Als je als stad vooruit wilt, dan zul 
je moeten groeien in aantal inwoners. 
En kiezen voor groei heeft gevolgen. 
We kunnen als stad kiezen voor een 
groene compacte stad, met meer 
hoogbouw. We kunnen ook kijken 
naar de buurgemeenten Rhenen 
en Renswoude. Alleen met meer 
inwoners houd je op de lange termijn 
het centrum aantrekkelijk. De ligging 
van de stad is voor bedrijven heel 
aantrekkelijk. Bovendien is Veenendaal 
een stad van ondernemende mensen. 
Dat kun je niet ontkennen. Die moet je 
de ruimte geven om te ondernemen. 
Meer plek voor meer inwoners, ruimte 
voor bedrijvigheid en tegelijkertijd het 
behouden van een fijne leefomgeving; 
dat is een serieuze en complexe 
uitdaging.”

‘WERKEN IN KLEINE STAPJES’

“Om tot een goede Omgevingsvisie te 
komen, is het goed als we weten wat 
onze waarden zijn die we nastreven. 
Daarvoor moet je met elkaar in gesprek 
gaan en blijven. Ik geloof dat daar de 
beste oplossingen uit voortkomen. 
Die aanpak betekent dat je niet kiest 
voor vooraf vastgelegde plannen, 
maar werkt in verbinding en in goed 
onderling contact in kleine stapjes. 
Wel met een gemeenschappelijk 
doel en duidelijke kaders vanuit de 
gemeente. Doen wat werkt en daarop 
verder bouwen. Zo kom je tot een 
breed gedragen aanpak voor de korte 
en de lange termijn. Daarbij hoop 
ik dat we in Veenendaal de waarde 
van natuur serieus nemen en dat we 
de wijsheid van vaak stille ouderen 
opzoeken in de dialoog.”

Eerste ronde
Na een eerste kennismaking vertellen deelnemers wat 

zij belangrijk vinden voor Veenendaal. Anderen kunnen 
letterlijk achter de stelling gaan staan. Zo worden de 

eerste dilemma’s zichtbaar.

Ik vind...

Dat groei van het aantal inwoners 
prima samen kan gaan met meer 
duurzaamheid.

De gemeenteraad meer aandacht 
moet hebben voor water. Water 
moet zichtbaar zijn.

Dat de gemeenteraad jongeren 
moet betrekken bij plannen voor de 
toekomst.

Dat Veenendaal een aantrekkelijke 
gemeente voor jongeren moet 
worden.

De gemeente de openbare ruimte 
zo moet inrichten dat het ontmoe-
ting faciliteert, vooral voor ouderen.

Dat Veenendaal bij de 
energietransitie moet inzetten op 
waterstof

Dat de gemeente een rol heeft bij 
het fit houden van haar inwoners, 
bijvoorbeeld door voldoende 
beweegplekken te realiseren.

Dat de identiteit van Veenendaal 
stedenbouwkundig en cultuurhisto-
risch moet worden vastgelegd.

= percentage van de aanwezigen die vinden dat...
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Vijftig Veenendalers, zes themagroepen en veel goede 
gesprekken. Het resutaat: een veelvoud aan aandachtspunten 

voor de gemeenteraad, als mogelijke ingrediënten voor de 
Omgevingsvisie. Dit zijn de belangrijkste adviezen.
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Stimuleer het verbinden 
en ontmoeten van mensen 

door hiervoor ruimte te 
creëren, zowel fysiek als 

financieel. Vaak staat geld 
centraal in keuzen, maar 

mensen zouden meer 
centraal moeten staan. 
Een mix van functies in 

leegstaande gebouwen kan 
die fysieke ruimte bieden.

� Kijk voor oplossingen ook 
buiten Veenendaal, samen 

met regiogemeenten.

� Denk out of the box bij 
het gebruik van de huidige 
ruimte om zo tot nieuwe 

keuzes te komen. 

� Geef punten voor 
bouwprojecten waarin groen is 

opgenomen.

� Maak bewoners met een campagne 
bewust van het belang van groen en 

ecologische diversiteit.

� Creëer meer groen op plekken waar 
parkeerplekken weg kunnen.

� Zet meer bankjes in het groen. 
Maak ‘groene ommetjes’ 

voor ouderen. 

� Bedrijventerreinen 
lenen zich minder goed 

voor woningen. Wel voor 
leisure, parken en fietspaden.

� Bij kantoren die tussen negen 
en vijf in bedrijf zijn, zouden wel 

woningen kunnen.

� Maak een nieuwe, integrale visie 
voor bedrijventerreinen. Neem 

herinrichting daarin mee. 

� Stimuleer fietsen door:
 · fietsers voorrang te geven bij 

verkeerslichten; 
· fietsers voorrang te geven op rotondes; 
· vrijliggende fietspaden aan te leggen; 

fietspaden te verbreden; 
· bromfietsers van het fietspad te halen.

� Wanneer er meer wordt gefietst, zijn er ook 
minder parkeerplekken voor auto’s nodig.

� Voer BikeMiles in, als tegenhanger van 
AirMiles: wie met de fiets komt, krijgt 

punten, waarmee voordeeltjes 
zijn te verkrijgen. 

Houd vaker avonden waarop 
de bevolking van Veenendaal 
gehoord wordt. En liefst in 

creatieve, nieuwe vormen. Dóe 
vervolgens ook echt iets met de 

input vanuit de bevolking. Anders 
neemt de animo voor participatie 

snel af.

� Overweeg gratis parkeren 
voor auto’s.

� Breng meer groene oases 
aan binnen het centrum (en 
zorg ervoor dat het geen 

houdenuitlaatplekken worden).

� Zorg dat er voldoende 
economische ruimte is voor 

starters, zowel voor bedrijven 
als bewoners.

� Het is essentieel dat je met 
de fiets naar het centrum kan. 

Zorg er dan voor dat de 
bestaande fietsstallingen 

beter bekend zijn 
bij inwoners.

� En onderzoek of ruilverkaveling 
mogelijk is, zodat bedrijven 
met ambities om te groeien 

dat kunnen waarmaken. 
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Tweede ronde

Zoveel Veenendalers, zoveel wensen. Maar kunnen we elkaar ook 
vinden in wat we belangrijk vinden voor de gemeente? Tijdens de 

check-out, waar teruggekeken werd op alle gesprekken, konden 
deelnemers hun sympathie uiten voor standpunten door een stap 

naar voren te zetten. Enkele ‘stemverhoudingen’ op een rijtje.

Wie is er vóór?
Er moet ruimte komen voor 
creatieve ontplooiing van de jeugd.

Het water in de gemeente moet 
meer ‘beleefbaar’ worden gemaakt.

We moeten het gebruik van 
(stilstaande) auto’s kritisch bekijken.

Voor meer groen mag mobiliteit wat 
minder.

‘Sociaal’ kun je niet scheiden van de 
Omgevingswet.

En áls je toch een auto nodig hebt, 
dan moet die duurzaam zijn.

Voor meer groen mogen 
parkeerplekken ingeleverd worden.

In de binnenstad moet meer 
ruimte zijn voor jonge, creatieve 
ondernemers.

We moeten de totale mobiliteit in 
Veenendaal heroverwegen.

We moeten leegstand in de stad 
voorkomen.

Een aantal problemen kunnen 
we oplossen samen met andere 
gemeenten.

We moeten bewoners zich meer 
verantwoordelijk laten voelen voor 
de leefomgeving.

Iedereen gaat op de fiets door Veenendaal, tenzij… 
(je fysiek niet kunt, grote boodschappen mee moet 
nemen enz.)

Er moet veel groen zijn in het 
bebouwde gebied.

Wonen en bedrijven zijn prima te 
combineren.

Met de fiets moet je sneller in het 
centrum komen dan met de auto.

We moeten volop inzetten 
op diversiteit door alle 
bevolkingsgroepen te betrekken.

Wonen op bedrijventerreinen moet 
niet toegestaan worden.

Veenendaal moet groen en gezond 
blijven.

Meer woningen mag niet ten koste 
gaan van bedrijventerreinen.

Met goede regels zijn woningen op 
bedrijventerreinen mogelijk, waarbij 
belangen van bedrijven leidend zijn.

Op 10 april 2019 kwamen meer dan vijftig inwoners en 
andere belanghebbenden van Veenendaal samen in het pand 
van CSV Het Perron aan de Sportlaan. Zij spraken over hun 
wensen voor Veenendaal, hun ideeën voor de toekomst van 
de stad. De avond in beeld en een quote.

‘Veel ideeën, dus veel ambities’
 
“Ik heb veel goede ideeën gehoord. Zó veel dat 
bij wijze van spreken de ozb 300 procent omhoog 
zou moeten, wanneer we ze allemaal zouden willen 
uitvoeren. Maar wat eruit spreekt, is dat er veel 
ambities zijn. Neem het de gemeenteraad, de 
ambtenaren of uw buurman niet kwalijk, wanneer 
uw idee niet direct wordt uitgevoerd. Sommige 
ideeën hebben tijd nodig en draagvlak. En een idee 
als dat iedereen met de fiets moet, heeft ook met 
gedrag van mensen te maken. Zo'n verandering is 
lastig en kost tijd.”

Engbert Stroobosscher, wethouder gemeente 
Veenendaal

Sinds 2017 is er door gemeenteraad, 
belanghebbenden, inwoners en ambtenaren 
verschillende keren gesproken over de 
Omgevingswet en de Omgevingsvisie. Volgens de 
wet moet de Omgevingsvisie er in 2021 liggen. Dit 
is het tijdpad voor Veenendaal. 

In woord en beeld

Zo gaan we verder

APRIL
Gesprek met de stad

2019

MEI-SEPTEMBER
Gemeenteraad bespreekt uitgangspunten 
Omgevingsvisie

OKTOBER
Ontwerp Omgevingsvisie van burgemeester 
en wethouders

DECEMBER-FEBRUARI
Inspraakperiode en verwerking reacties

NOVEMBER
Vaststelling ontwerp Omgevingsvisie in de 
gemeenteraad 

JANUARI - MAART
Definitieve versie Omgevingsvisie

2020

= voor-stemmers

= tegen-stemmers
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6 Inzichten, 
6 bedenkingen

Na een avond vol intensieve gesprekken en nadenken over 
stellingen is het tijd om de balans op te maken. Wat levert 

de dialoogavond op? Zes deelnemers met elk één nieuw 
inzicht en één bedenking.

‘Ik proef de economische 
belangen’
Inzicht 
“Voor de lichaamsbeweging en een 
schonere lucht wil je dat mensen met 
de fiets naar het centrum komen, maar 
de winkelstad moet ook bereikbaar zijn 
voor mensen van buiten Veenendaal. 
Dan proef je de economische belangen 
naast de gezondheidsbelangen. De 
uitdaging ligt dan in het zoeken naar 
de win-win, denk bijvoorbeeld aan 
fietsnelwegen.” 

Bedenking 
“Kún je wonen en werken combineren? 
Vanuit gezondheid is het prima te 
combineren, want je kunt dan lopend of 
fietsend naar je werk. Naast industriële 
bedrijvigheid wil je dat echter niet. En 
veel bedrijventerreinen liggen dichtbij 
de snelweg. Als je daar gaat wonen, 
kan het risico op aandoeningen aan 
de luchtwegen, hart- en vaatziekten, 
longkanker en verminderde nachtrust 
groter worden.”

Josien Felix, adviseur publieke 
gezondheid GGD regio Utrecht

‘Minderheden meer 
betrekken’
Inzicht
“De sociale betrokkenheid van 
minderheidsgroepen moet vergroot 
worden. Denk aan werklozen, 
sociaal gehandicapten, jongeren en 
allochtonen. Hoe kun je conclusies 
trekken voor de toekomst van 
Veenendaal, wanneer je deze groepen 
daar niet bij betrekt?” 

Bedenking 
“In alle ideeën zie ik wel bedenkingen. 
Het is vooral de hoeveelheid aan 
wensen: je kunt een euro maar één keer 
uitgeven. Het viel me daarbij op dat de 
animo voor bedrijvigheid gering is. Maar 
er moeten wel inkomsten komen om al 
die wensen te kunnen betalen.”

Ronald Jansen, ecologisch medewerker 
Omgevingsdienst regio Utrecht

‘Durft politiek los te laten?’
Inzicht 
“Het is mooi om te zien dat vernieuwing 
een continu karakter krijgt. Ik dacht 
dat ik de enige was, maar het 
draagvlak ervoor is groter. Het is 
een constructieve interventie van de 
status quo. Bewoners gaan buiten de 
normale organisaties om allerlei zaken 
opzetten.” 

Bedenking
“Ik vraag me af of de gemeenteraad 
en het college dit proces, dat zich 
buiten hun eigen processen afspeelt, 
kunnen faciliteren zonder de regie 
te willen hebben. De kracht zit in de 
samenleving. Hoe laat je die los?”

Sjoerd Hania, inwoner en 
‘meevolutionair’

‘Zet starters in leegstaande 
winkelpanden’
Inzicht
“Ik heb nooit stilgestaan bij het 
probleem van de geparkeerde fietsen 
in de binnenstad, bijvoorbeeld bij de 
bibliotheek. Daar moet echt iets aan 
worden gedaan en moet de gemeente 
strakker handhaven. Daarmee houd je 
de binnenstad aantrekkelijker.”

Bedenking
“Natuurlijk moet een pand huur 
opbrengen, maar ik kan er niet bij dat 
panden in de binnenstad langdurig 
leegstaan en dat pandbezitters 
weigeren daar dan tijdelijk starters in 
te zetten. Zo halen we op termijn het 
hart uit de stad.”

Francien van Leeuwen, inwoner

‘Nadenken over positie van 
de auto’
Inzicht
“Hoe we de stad willen inrichten 
hangt voor een belangrijk deel af 
van de positie van de auto. Je zoekt 
ruimte voor leuke dingen als groen, 
speelplaatsen, en het water, dat in 
deze stad wel wat beter zichtbaar en 
beleefbaar mag zijn. Die ruimte moet je 
ergens anders weghalen. Hoe willen we 
daarmee omgaan?” 

Bedenking
“Een bedenking kan ik zo snel niet 
verzinnen. Ik vind dat je in deze 
fase van het proces ook nog geen 
bedenkingen moet hebben.“

Roland van Aalderen, 
Hengelsportervereniging De Rietvoorn

‘Nog niet praten over geld’
Inzicht
“Het goede aan deze avond is dat 
er ruimte was om out of the box te 
denken. De deelnemers vinden een 
gezonde leefomgeving belangrijk. Ik 
hoor pleidooien voor meer ruimte voor 
groen. Mobiliteit staat ter discussie.”

Bedenking
“Ik merk dat nu al financiën worden 
genoemd als belemmering. Terwijl ik 
vind dat we het denken, de ideeën, de 
ruimte moet geven. Laten we nu dus 
nog even niet over geld praten. Dat kan 
later altijd nog.”

Jos Schilte, inwoner
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