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THEMA: WONEN

Waar moeten we aan werken binnen dit 

thema?

Wat vindt u belangrijk hierbij? Organisatie

Als we bouwen, dan bouwen we 

energiepositief, circulair, klimaatadaptief en 

natuurinclusief

Denk aan de natuur! Groene gevels/daken

Bouw ook voor mussen, zwaluwen en 

vleermuizen

IVN Veenendaal-Rhenen

Jongerenhuisvesting

* Behoefte aan goedkope jongerenhuisvesting

* Commerciële ontwikkelaars: hoge 

huurprijzen

Stel corporaties in staat te bouwen voor 

huidige huurtoeslaggrens voor jongeren onder 

de 23

Veenendaalse Woningstichting & 

Patrimonium

Uitvoering van prestatieafspraken 2021 

voortzetten

Bij elkaar vinger aan de pols houden Huurdersvereniging Patrimonium 

Veenendaal

Bouwbesluit = bouwbesluit

* Alles op alles om wooncrisis te bestrijden

* Roeien met beschikbare riemen

* Slim omgaan met circulaire 

duurzaamheidsambities, bijvoorbeeld kosten 

voor parkeerplaatsen uitruilen tegen 

circulariteit

* Goedkoper bouwen door standaardisering

* Daarom: geen extra eisen op het bouwbesluit

Veenendaalse Woningstichting & 

Patrimonium

In deze bijlage zijn (integraal) alle reacties opgenomen die zijn ingediend tijdens het stadsgesprek op 20 april 2022. Deze reacties zijn 

betrokken bij het schrijven van het raadsakkoord en het formuleren van thema's en ambities. Ook bij de uitwerking van de thema’s en ambities 

uit het raadsakkoord worden de ideeën en voorstellen vanuit inwoners, organisaties en ondernemers weer betrokken. Het is aan de 

gemeenteraad om steeds na te gaan of dit in voorstellen voldoende is gebeurd.  

De thema's bestuursstijl, mobiliteit, digitalisering en onderwijs zijn niet als zodanig uitgevraagd tijdens het participatietraject. Inbreng op deze 

onderwerpen vindt u wel terug onder het kopje 'overig' aan het einde van dit overzicht.



Compensatie- of vereveningsfonds

* Als aandeel sociaal niet haalbaar is: 

compensatie elders

* Of bijdrage aan fonds om grondprijzen voor 

sociale huur betaalbaar te maken

Afspraken gemeente-ontwikkelaars: 

betaalbare grondprijs voor sociale 

huurwoningen

Veenendaalse Woningstichting & 

Patrimonium

Actief grondbeleid

* Verstedelijkingsstrategie Foodvalley biedt 

kansen

Samen met de regio kansen benutten, o.m. 

door actief grondbeleid

Veenendaalse Woningstichting & 

Patrimonium

Versnelling woningbouw

* Binnenstedelijk keuzes maken inzake 

inbreng burgerparticipatie

Corporaties

* Onderzoek: woonwens + financiele 

mogelijkheden iedere woningzoekende V'daler 

in kaart brengen

* Nieuwbouw = 90%-95% voor Veenendaalse 

woningzoekenden

* Wachtrij voor koopwoningzoekenden 

(systeem bepaalt op basis van FIFO at er 

gebouwd wordt. FIFO = First in, first out.

Alternatief wooninitiatief

Échte sociale woningbouw

* Sociale koop na doorverkoop is niet meer 

sociaal

* Commerciële ontwikkelaars van sociale huur 

niet gebonden aan passend toewijzen

* Corporaties en gemeente samen voor 

schoon, heel en veilig 

* Toewijzen aan corporaties óf gelijk speelveld 

voor corporaties en commerciële 

ontwikkelaars

Veenendaalse Woningstichting & 

Patrimonium

* Toegankelijkheid van de woningen maar ook 

van de website

* Oplossingen voor woningnood

* Rolstoelvriendelijk

* Digitale toegankelijkheid (muisloos werken 

enz)

St. Oog voor Iedereen

Houdt Balkon Noord groen! Er zitten nu organisaties (Stadsakker) die 

anders in Veenendaal geen plek vinden. Maar 

het zou ook te veel inbreuk doen aan de 

Groene Grens. Houd de Groene Grens 

GROEN.

IVN Veenendaal

Doorstroming bevorderen

* Investeren in een sociaal wooncoach/-

makelaar

Afspraken gemeente-ontwikkelaars: voorrang 

huurders bij toewijzing sociale koop

Veenendaalse Woningstichting & 

Patrimonium



Woningen voor verschillende doelgroepen 

(jongeren/ouderen bij elkaar

Groepen niet apart: complex gexin, jongeren 

en ouderen bij elkaar

B.C. Rembrandtpoort

33% langdurig sociale huur

* Ministerie streeft naar ten minste 33% in elke 

gemeente

* Gangbaar (zeker in grote steden) =30 - 40%

* Veense corporaties pleiten voor een derde 

sociaal: 33%

Bij toewijzing aan commerciële ontwikkelaars 

langdurig sociaal als voorwaarde opnemen

Veenendaalse Woningstichting & 

Patrimonium

* Versnelling binnenstedelijke locaties

* Zoeken locaties buiten Veenendaal

* Samenwerking in de regio

* Food Valley Woningbouwakkoord

VWS

Na collegevorming een overleg tussen 

wethouder wonen, de woordvoerders van de 

afz. partijen en de woningcorporatie

* Benen op tafel, open dialoog

* Oplossingsgericht op woningnood

Patrimonium

Doorstroming van ouderen middels 

woningcoach helpen aan woningbehoefte

Dat er geschikte woningen komen (ook 

woonomgeving) van de ouderen waardoor 

doorstroming gaat gebeuren

KBO Jos Schilte

* Versterken groene dooradering door 

voldoende ruimte voor onverhard oppervlak te 

houden

* Benadruk de  groene regio

* Grenzen durven stellen aan groei

* Niet elke m2 bebouwen

IVN

Meer woningen voor ouderen en jongen. Zie 

ook onze brief aan pol. partijen

Doorstroming WAC

Slimmer bouwen

* Parkeernorm

* Nieuwe woningtypen en woonvormen bijv. 

niet direct gelegen aan openbaar gebied, maar 

aan een binnentuin

Winkelstad Veenendaal

Gemeente moet meer greep en sturing 

hebben op de volshuidvesting, zeker op de 

nieuwbouw van woningen. Door 

projectonwikkelaars is de laatste jaren veel 

vanuit de markt beslist, met wettelijke beperkte 

mogelijkheden tot het vooraf stellen van 

randvoorwaarden

Naast heldere planologische kaders heeft het 

de voorkeur daar waar mogelijk actiever in de 

grondpolitiek te gaan. 

WAC



Bouw voor meer doorstroming, zeker voor 

denioren, en er komen meer bestaande 

woningen vrij.

WAC

Er moet meer gedaan worden aan het volgen 

en lokaal vertalen van de kwalitatieve 

behoeften van onze eigen inwoners. De 

woningmarkt is te lang door aanbod gestuurd 

geweest. 

Noodzakelijke transitie naar vraag gestuurd 

vereist minimaal 2 jaarlijks onderzoek. Daarbij 

moet ook worden nagegaan waarom senioren 

zo vaak "scheef" blijven wonen en welke 

oplossingen zij daarvoor zelf zouden willen 

zien.

WAC

De woonconsument en zeker zij die in een 

eigen woning wonen, moeten meer bij beleid 

en uitvoering worden betrokken. Veenendaal 

kent voor de huurders van sociale woningen 

een tweetal actieve verenigingen. Maar de 

vele andere inwoners worden niet apart gezien 

en gehoord.

Dat vraagt ook van de gemeente om acties, te 

denken valt aan nieuwe vormen van (digitale) 

communicatie en de reeds ontwikkelde 

'betrokkenheidsprofielen' (Citisens).

WAC

THEMA: ENERGIE EN DUURZAAMHEID

Waar moeten we aan werken binnen dit 

thema?

Wat vindt u belangrijk hierbij? Organisatie

Betrek Welzijn bij het realiseren van de 

enrgietransitie. Wij kennen de inwoners en 

kunnen ambassadeur zijn.

* Inwoners voorzien van informatie en 

betaalbare oplossingen

* Klusteam wat helpt bij het realiseren van de 

voorziening

Veens Welzijn



* Geef onderwijs een duurzaamheidsopdracht. 

We komen handen en hersens tekort

* Maak duurzaamheidsprestatieafspraken met 

bouwers, architecten en Patrimonium

* Mini-netten in plaats van centraal net

* Aquathermie combineren met 

klimaatadaptatie

* Warmteverliesberekening aanbieden

* Voorschotregeling

* Biodiverstiteit versterken i.c.m. 

klimaatadaptatie (bijv. meer inheemse soorten 

voor beter vasthouden water)

* Trefpunt meer betaalde krachten voor 

individueel advies

WAC

Energietransitie is de oplossing voor 

energiearmoede. Kies de armere wijken als 

speerpunt

Hier valt het meeste te bepsaren en voor de 

inwoners te verdienen

WAC

Innovatieve oplossingen/ideeen op gebied van 

energievoorziening/-opwekking. Alleen 

windmolens, zoals Ede die gepland heeft, zijn 

niet DE oplossing. Er is meer mogelijk.

Minimaal effect op gezondheid/flora en fauna Veenendaal Waait Mee

Bewoners stimuleren groene tuinen aan te 

leggen, bijvoorbeeld Heuvelrugtuinen. 

Gemeente kan hierin zelf het goede voorbeeld 

geven in de plantsoenen.

Meer inheemse planten/struiken/bomen 

gebruiken

IVN

* Aandacht voor kostenstijging bij 

verduurzaming voor huurders

* Mogelijkheid voor huurders om deel te 

kunnen nemen aan energie-initiatieven 

(cooperaties)

Dat de huurders zelf ook maatregelen kunnen 

nemen

BC Rembrandtpark

Kinderen op de basisschool leren over 

duurzaamheid en energieverbruik

Aanleren gedragsverandering t.a.v. gas- licht -

waterverbruik

 - 



Energiepositief, circulair, klimaatadaptief en 

natuurinclusief als basis en absolute 

voorwaarde voor alle ontwikkelingen

Maak Veenendaal de grootste en duurzaamste 

gemeente in de Vallei!

IVN Rhenen/Veenendaal

Het transformatorstation aan de Kanaalweg 

gebruiken om bij piekbelasting waterstof op te 

wekken

Hiermee zou je de wijk van het 

Stationskwartier kunnen verwarmen (van het 

gas af en aan de waterstof)

 - 

Woonlastenneutraliteit:

* Duurzaamheidsmaatregelen wegen het 

zwaarst voor laagste inkomens in minst 

energiezuinige huizen

* Daarom: verduurzamen/aardgasvrij maken 

zonder stijgende woonlasten

Patrimonium/VWS

* Beleving en vergroening

* Verduurzaming:

    - verouderde panden

    - slimme distributie

    - vergroening

Winkelstad Veenendaal

THEMA: OPENBARE RUIMTE EN GROEN

Waar moeten we aan werken binnen dit 

thema?

Wat vindt u belangrijk hierbij? Organisatie

Toekomstbestendig hart van Veenendaal

* Verduurzaming: Verouderde panden, Slimme 

distributie, Vergroening

* Innovatie

* Slimmer bouwen: Parkeernorm, nieuwe 

woningtypen en woonvormen bijv. niet direct 

gelegen aan openbaar gebied, maar aan een 

binnentuin

Winkelstad Veenendaal

Extra ontsluiting in Veenendaal-Oost Veiligheid bij calamiteiten, binnen een redelijke 

tijd de wijk kunnen verlaten

Carwash De Brok



* Ecologisch groenbeheer op alle thema's, 

minder gazons en meer bloemrijke 

bermen/velden

* Ecologie als basis voor keuzes

Maak veenendaal fysiek onderdeel van het 

natuurgebied Utr. Heuvelrug door het 

nationaal park echt in de kern te integreren 

(Heuvelrug Tuinen)

IVN Veenendaal-Rhenen

* Afbrokkelende oevers

* Bereikbaarheid

* Overleg in snoei en maaibeleid

* meer controle door gemeente BOA

* herstellen

* contact met HSV

HSV de Rietvoorn

Openbare ruimte en veiligheid

* Gemeente en corporaties: gezamenlijk extra 

inzet aandachtswijken Dragonder-Zuid (flats), 

Engelenburg, PWA-park en Schrijverspark.

* Gezamenlijke aanwezigheid in wijken 

voortzetten

Veenendaalse Woningstichting & 

Patrimonium

Vervuiling woonomgeving

* Verbied eenden voeren

*Gemeente en corporaties: gezamenlijke 

aanpak zwerfafval: gedragsbeïnvloeding, 

repressie, bewonersactiviteiten

* Dagbestedings en/of re-integratieprojecten 

ontwikkelen/inetten voor een schone 

woonomgeving

* Gemeente haalt verkeerd geplaatst afval snel 

op

* Integrale aanpak grofvuil en 

afvalproblematiek in kwetsbare wijken

* Ondergrondse container -> Oost

Veenendaalse Woningstichting & 

Patrimonium

Actief meewerken en uitvoeren aan bestaande 

projecten zoals 

* Werklandschappen v.d. toekomst

* Pact groen groeit mee

* Basis kwaliteit natuur (vogelbescherming)

Behouden, verbeteren en vergroten v.d. 

biodiversiteit

IVN Veenendaal-Rhenen

Synergie fysiek en sociaal

* Bij herstructurering en nieuwbouw (ook bij 

laagbouw): ondergrondse afvalopslag

* Minder containers: bespraart ruimte en 

opgeruimd straatbeeld

* Minder overlast plaagdieren

* Minder verkeersbewegingen 

afvalinzamelaars

Veenendaalse Woningstichting & 

Patrimonium

Betere bestrijding van straatvuil, op 

"hangplekken jongeren" zoals in het DWA park 

is de vervuilin sterk.

Toezicht door BOA's versterken HVPV



Benadruk de groenregio door te streven naar 

maximale variatie in beplanting en vergroening

Ecologie boven economie verkiezen CL

Kunst in de openbare ruimte

* meer streetart, het verfraaien van lelijke 

blinde muren of kale wanden

* meer kunstwerken (beeldend)

Onderhoud en promotie -> als in bordjes met 

de naam van de kunstenaar, actief 

kunstroutes promoten.

?

* Veiligere speelplekken

* Meer speelplekken voor oudere kinderen

* Minder afval op speelplekken

Uw hulp en inzet Kinderraad

* Toegankelijkheid

* Fysieke en digitale toegankelijkheid 

* Rolstoel vriendelijkheid

* Audio ondersteuning bij communicatie 

(apparatuur)

* Digitaal toegankelijke websites

* Mogelijkheid voor activiteiten voor beperkten

Stichting Oog voor Iedereen

Nieuwe skatebaan / pumptrack in Veenendaal-

west

Kinderraad

THEMA: VEILIGHEID

Waar moeten we aan werken binnen dit 

thema?

Wat vindt u belangrijk hierbij? Organisatie

Veiligheid op bedrijventerreinen Zorgen voor het feit dat we veilig kunnen 

rijden/vervoeren, etc.

IW4/BOV

* Fietsendiefstal verminderen

* Hangjongeren verminderen

* Hangouderen verminderen

Een samenwerking tussen Winklestad en 

gemeente om de overlast aan te pakken

Winkelstad Veenendaal

Veiligheid in verkeer voor beperkten. Bijv. 

roestoelgangers en visueel beperkten

* Duidelijkheid bij oversteekplekken

* Zebrapaden!

* Gelijkvloerse stoep/weg/fietspad overgangen

Stichting Oog voor iedereen

Lachgasgebruik onder jongeren terugdringen Volksgezondheid en verkeersveiligheid (veel 

ongelukken door dit gebruik)

Diaconaal platform Veenendaal



Overlast * Voortzetten gezamenlijke aanpak 

jongerenoverlast

* Voorzetten gezemenlijke aanpak 

drugsoverlast (succesvol)

* Bureaucratie niet laten overheersen

Patrimonium en VWS

THEMA: ZORG EN WELZIJN

Waar moeten we aan werken binnen dit 

thema?

Wat vindt u belangrijk hierbij? Organisatie

Belangrijke rol corporaties bij signalering 

achter de voordeur 

* Gemeente en corporaties werken actief 

samen bij grote programma's en projecten 

* Is succesvol, dus voortzetten en waar 

mogelijk uitbreiden

Veenendaalse Woningstichting & 

Patriumonium

Het jaarlijks bedanken van de vele vrijwilligers 

met een bruisend feest

Dat het en bruisend feest is met voor iedereen 

wat interessants

Vrijwilligersplatform

Zorg makkelijk te vinden maken (veel mensen 

weten niet welke organisaties ze moeten 

hebben)

Één loket voor zorgvrager in de wijk B. C. Rembrandtpark

Thuis + school nabij werken aan meer 

mogelijkheden voor leerlingen met 

ondersteuningsbehoefte

* Aansluitig onderwijs-maatschappij 

* Samen jeugd + onderwijs 

* Regierol gemeente om partijen te verbinden

SWV POBV

Toegankelijke huizen v/d wijk Middelen om de huidige wijkcentra om te 

bouwen tot uitnodigende, laagdrempelige 

wijkvoorzieningen

Veens Welzijn

* Actief burgerschap en zelfredzaamheid

* Steeds meer kwetsbare mensen in de buurt

* Aandacht blijft nodig voor inwoners die 

hiertoe niet in staat zijn

* Wijkteams stimuleren en actief burgerschap 

en zelfredzaamheid

* Meer aansluiten bij de aanwezige activiteiten 

in de wijk (van systeemwereld naar leefwereld)

* Gemeente en corporaties hier samen 

proactieve rol in nemen

Veenendaalse Woningstiching & 

Patriumonium



* Meer middelen voor welzijn

* Grote fysieke en sociale 

herstructureringsopgaven

* Veel maatschappelijke begeleiding nodig

* Daarom: financiële bijdragen voor welzijn 

mee laten oplopen met sociaal-economische 

transformatie van aandachtsbuurten

* Aandacht voor talentontwikkeling jongeren in 

aandachtsbuurten

Veenendaalse Woningstichting & 

Patrimonium

Erkennen dat Veenendaal veel goede 

vrijwilligersorganisaties heeft en de band die 

de afgelopen jaren met de gemeente is 

opgebouwd continueren (vrijwilligersplatform)

Zorgen voor voldoende financiële middelen Wijs met je wijk Veenendaal

Wijken/bewoners/winkelpersonen 

dementievriendelijk maken waardoor mensen 

langer in hun eigen omgeving kunnen blijven 

wonen

Brede betrokkenheid v. organ. en instellingen 

en goede faciliteiten

Alzheimer Café

* Vroegsignalering

* Huurachterstand soms indicatie van 

schuldern en meer problemen

* Gemeente en corporaties werken actief 

samen bij vroegsignalering schulden

* Maximaal op blijven inzetten; huisbezoeken 

en persoonlijk contact belangrijke interventie.

Veenendaalse Woningstichting & 

Partimonium

Digitale toegankelijkheid * WCAG 2.1 richtlijnen

* muisloze bediening

*voorlees software loopt niet vast op de site

St. Oog voor Iedereen

Commerciële bedrijven zouden met het daar 

opgebouwde specialisme of expertise en 

aanwezige kennis nadenkelijker betrokken 

moeten worden!

Omdat bij een zorg verwante bedrijven over 

veel expertise beschikt zou de overheid zich 

meer open kunnen stellen daarmee samen te 

werken

Leefstijl Expertise Centrum

Bewustwording/anderzijds zien wij veel 

terugkerende aanvragen binnen dezelfde 

gezinnen. Er verandert binnen deze gezinnen 

niet veel. Wat kan de gemeente hier aan 

doen?

Impact van niet mee kunnen doen is enorm. 

Inclusie is goed voor de geestelijke 

gezondheid.

Stichting BO viert Feest



* Toegankelijkheid vooraf meenemen in 

projecten en communicatie

* In ruimten voor overleggen of bijeenkomsten 

de akoestiek verbeteren

*ringleiding aanleggen.

* Gebaren- en schrijftolken beschikbaar stellen Hoorcafé

Geef organisaties de ruimte te innoveren 

zonder vooraf alles vastgelegd te willen 

hebben

Sta organisaties toe reserves op te bouwen 

van waaruit innovatieve projecten kunnen 

worden opgezet

Veens Welzijn

* Algemene voorziening voor werk

* Goede samenwerking tussen deze 

voorziening en de mensen uit zorg en welzijn

Werk kan onderdeel zijn van een zorgtraject.

Dan moet er wel goede samenwerking zijn.

IW4/HetWerktNu Burgers voor 

Burgers

* Communicatie met gemeente

* Er zijn geen duidelijke afspraken met 

betrokkenen binnen dier en welzijn

* Afstemming onderling met betrokkenen

* Opvang van dieren, bescherming van dieren, 

vrijwilligers en de inzet daarvan

* Wat is het beleid??

Dierenambulance

* Opvanglocatie + Dierenambulance post in 

V'daal

* Wij geven voorlichting op scholen. Hoe mooi 

zou het zijn als we een plek hebben waar 

menen naar toe kunnen gaan.

Dierenambulance

* Mensen worden geacht zelfredzaam te zijn. 

Dat lukt steeds meer mensen niet. Een derde 

van de bevolking heeft moeite met het hoofd 

economisch en sociaal boven water te houden.

* Stress vergroot het risico op eenzaamheid, 

ziekte, uitval, kansarm opgroeien en beperkt 

doenvermogen

* Met laagdrempelige basisvoorzieningen in de 

buurt, die met een lichte vorm van begeleiding 

inzet op een positieve gezondheid en 

versterken van de sociale en mentale 

veerkracht van bewoners en buurten komen 

we tegemoet aan de behoefte aan 

ondersteuning en kunnen we ook preventief 

werken.

* Laagdrempelige aandacht, ondersteuning en 

hulp op alle levensterreinen in de eigen buurt

Veens Welzijn



* In zoveel mogelijk projecten moet ruimte 

worden gemaakt voor woningen die minimaal 

levensloopgeschikt zijn. Met daar bovenop ook 

voldoende zorggeschikte woningen.

* Met voorrang moet uitvoering worden 

gegeven aan de uitgangspunten in de 

omgevingsvisie voor het bieden van voldoende 

zorg aan de langer thuis wonende inwoners. 

Ook met het daarvoor vrijmaken van financiële 

middelen.

* In lijn met wat hiervoor bij 4 is gezegd moet 

worden gestreefd naar meer projecten waarbij 

de verschillende doelgroepen samen kunnen 

wonen. Jong en oud, ondersteuning gevend 

en ontvangend. En op die manier ook van 

betekenis voor elkaar kunnen zijn.

Woon Advies Commissie

Algemene voorziening waar iedereen die weer 

wil gaan (proberen) te werken heen kan gaan 

om aan het werk te gaan

Dat mensen zonder indicatie hier gebruik van 

kunnen maken en dus direct kunnen beginnen

IW4 en HetWerktNu

Duidelijk en steekhoudend beleid zodat het 

voortbestaand van ons bruisende buurthuis 

kan worden gegarandeerd

Sociaal werk maakt het verschil, sociaal werk 

verdient zich terug

Buurthuis De Driehoek

Ook in Veenendaal moet een stichting leergeld 

gaan functioneren, zoals dat in 258 

gemeenten al gebeurt

Sociale uitsluiting voorkomen Stichting Leergeld Veenendaal

THEMA: ECONOMIE, ONDERNEMEN EN 

BEDRIJVEN

Waar moeten we aan werken binnen dit 

thema?

Wat vindt u belangrijk hierbij? Organisatie



* Convenant met BOV

* Stevig economisch programma

* Enkele knelpunten oplossen

* MKB vriendelijkheid

* Goed manier van samenwerken

* win-win

BOV

* Aansluiting mensen met ondersteunings 

behoefte op de arbeidsmarkt

* Mogelijkheden van MKB voor leerroutes 

aansluitend op VO en MBO

SWV POBV

Algemene voorziening waar mensen direct aan 

de slag kunnen

* Mensen direct laten helpen

* laagdrempelig

IW4

Mensen die zonder uitkering thuis zitten en 

niet goed in beeld zijn bij de gemeente, toch 

proberen te bereiken en aan het werk te 

helpen

Alle ondernemers komen personeel tekort. 

Iedereen die kan en wil werken kunnen we 

goed gebruiken!

IW4/HetWerktNu

Fysieke en digitale toegankelijkheid -> 

doorgang openhouden

Toegankelijkheid voor echt iedereen! Websites 

volgens WCAG 2.1 richtlijnen.

Stichting Oog voor Iedereen

* Versterken en ondersteunen 

detailhandelsstructuur

* Detailhandelsbeleid/ visie bedrijventerrein

* Terugdringen leegstand door minder 

winkelmeters

* Transformatie naar andere functies, niet 

alleen wonen

* Stevige regionale positie: Bereikbaarheid, 

Parkeertarieven, Professionaliseren marketing/ 

positionering

* Economisch herstel na corona: verruiming 

terrassen en Bernard van Kreel Fonds

Winkelstad Veenendaal



Evenementenbeleid

* Ruimte op zondag

* Ruimte op de markt en duivenweide 

(grootschalig)

* Organisatie en afstemming

* Beleving en vergroening

* De binnenstad als podium voor cultuursector

Winkelstad Veenendaal

THEMA: CULTUUR EN EVENEMENTEN

Waar moeten we aan werken binnen dit 

thema?

Wat vindt u belangrijk hierbij? Organisatie

Fysieke en digitale toegankelijkheid * Rolstoelvriendelijk

* Invalidentoiletten

* Adio discriptie

* Websites toegankelijk

Stichting Oog voor Iedereen

Creatieve broedplaats: Plek (vast) waar 

talenten kunnen ontwikkelen en vrij kunnen 

experimenteren om een humuslaag te leggen 

voor cultuur (culturele vrijplaats): ontmoeting, 

inspireren, leren zonder moeten.

Het moet niet gelieerd zijn aan een vaste 

instelling. Het moet vrij zijn. Kan wel i.c.m. 

poppodium. Gemeente kan helpen bij plek

Creatiefnemer (Sanne)

Bij evenementen aandacht voor de groep 

mensen die een kaartje niet kunnen betalen

Evenementenorganisaties 'kietelen' om een 

aantal kaarten beschikbaar te stellen. Inclusie 

bij evenementen

Stichting Bo viert feest

Vergunningen: Meedenken i.p.v. tegenwerken. 

Goedkoper maken om het te organiseren 

(Renswoude is goedkoper en makkelijker)

Toegankelijkheid bijv. door een open 

inlooploket

Creatiefnemer (Sanna)



Investeren in cultuur: Dit moet gebeuren op 

een structurele manier. Dus geen/minder 

project maar meer vertrouwen over een 

langere periode

Investeren in professionals. Herstelperiode 

inbouwen na corona. Er moet een kleine zaal 

komen (als vervolg op de broedplaats)

Creatiefnemer (Sanne)

Ruimte in meters en tijd om de binnenstad nog 

bruisender te maken

Een nog betere verbinding tussen 

organisatoren en gemeente om de 

vergunningstrajecten soepel te laten verlopen

Winkelstad Veenendaal

Stedenband met olomouc: De gemeente zou 

weer actiever mee moeten doen als 

initiatiefnemer van de stedenband

Dat er meer samen met bestuur van de 

stichting stedenband inhoud aan de 

vriendschapsband wordt gegeven o.a. via een 

structurele bijdrage

Stichting Stedenband Veenendaal-

Olomouc

THEMA: OVERIG

Waar moeten we aan werken binnen dit 

thema?

Wat vindt u belangrijk hierbij? Organisatie

Bestuursstijl: 

Verkleinen van de afstand tussen gemeente 

en lokale ondernemers. Processen duren vaak 

te lang (vergunningsaanvraag 6 maanden)

Snelheid, partnership, korte lijnen, vaste 

contactpersonen

Carwash De Bron

Onderwijs en mobiliteit:

Fysieke en digitale toegankelijkheid

* Rolstoelvriendelijk

* Lesstof en de websites digitaal toegankelijk

Stichting Oog voor Iedereen

Hengelsport:

Vislessen op basisscholen, bewustwording van 

de natuur. De jeugd achter de pc vandaan 

halen en weer een frisse neus laten halen

Aandacht en kennis bijbrengen van natuur 

voor de jeugd

HSV De Rietvoorn



Onderwijs, route naar inclusie:

Idereen moet mee kunnen, zo thuis-nabij 

mogelijk.

Samen met de regio werken vanuit gedeelde 

uitgangspunten tav jeugd en onderwijs

* Doorgaande lijn po-vo-mbo/hbo-bedrijfsleven

* Minder reistijd kwetsbare leerlingen.

* Investeren in maximale participatie

SWV POBV

Speerpunten Winkelstad 2023-2028 Zie afzonderlijke bijlage Winkelstad Veenendaal

Hengelsport: 

Toegankelijkheid van de wateren voor jeugd 

en mindervaliden

Denk hier aan steigers langs het valleikanaal 

en overige wateren

HSV de Rietvoorn

Mobiliteit:

* HUB waar pakketten centraal worden 

aangeleverd.

* Aflevering electrische voertuigen

* Meer veiligheid

* Spreiding

* Louche ondernemers erbij betrekken

H.J. Packaging / Radio Midland

Digitale en fysieke toegankelijkheid beperkte 

fysiek:

* Bewustwording

* Werkgelegenheid

* Toegankelijke app Stichting Oog voor Iedereen






