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THEMA: WONEN

Waar moeten we aan werken binnen dit 

thema?

Wat vindt u belangrijk hierbij? Wijk

* Betaalbare woningen voor jongeren

* Studentenappartementen

* Bijv leegstand centrum benutten hiervoor

Zoiets als Stadsstrand (woningen in centrum) Dragonder

Hoger bouwen daardoor aantrekkelijk en 

groen blijven

Dragonder

Geen klachten, geen suggesties. Prima 

woonplezier.

Ouderenhuisvesting, soort knarrehofjes of 

mengvorm met jongeren

Meer starterswoningen Zodat jongeren ook een kans maken op de 

woningmarkt

Franse Gat

Drempels en paaltjes daarbij te groot, lastig. Petenbos

* Meer woningen voor starters (betaalbaar)

* Meer sociale huurwoningen

Dat de woningenmarkt groter wordt voor 

starters. En als ze er komen dat ze 

betaalbaar zijn.

Franse Gat

Meer woningen voor ouderen, geen 

appartement. Gelijkvloers, begane grond en 

slaapkamers en tuintje

Meer doorstroming.

In deze bijlage zijn (integraal) alle reacties opgenomen die zijn ingediend tijdens de wijkgesprekken op 27, 29 en 30 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.



* Passende hoogbouw o.a. op de locatie van 

Seats and Sofa's

* Houd rekening met molen

Passend binnen de wijk, max 4 lagen Centrum

Meer woningen, ook hoogbouw Woningen voor inwoners van Veenendaal PWA park

40% sociale huur bij nieuwbouw

Passende parkeerplaatsen bij nieuwbouw Meer parkeerplaatsen bij bouwterrein Seats 

en Sofa's

Centrum

* Mc Brightstraat hoek Nansenstraat 

onderhoud is slecht. Stoep gaten; 

levensgevaarlijk

* Als gemeente geinformeerd wordt duurt het 

lang voordat er dan iets gedaan wordt

* Zwerfafval wordt ook niets aangedaan

* Meer betaalbare woningen Dragoner/Oost

* Waarom Colijnstraat slopen? Niet 2jr 

geleden gemeld nu wel tevreden over 

toewijzing nieuwe huurwoning

Veenendaal is goed qua faciliteiten, ben 

tevreden

Zuid

Woonboten in het water van Veenendaal; 

stapelen lost misschien ook stukje 

woonproblemen op

Dragonder

* Verdeling sociale huur/koop in Oost heeft 

niet fijn uitgepakt. 

* Allochtone kids terroriseren speeltuin. 

Kinderen durven er niet meer te spelen.

Oost

Huurverhoging voor te slopen woning? Openheid t.a.v. herinrichting v.d. wijk Franse Gat

Passende bouw in v'daal Zuid Niet te veel hoogbouw Zuid

Openheid en duidelijkheid van 

woningbouwvereniging!!

Zuidwest

Waarom moeten bewoners  zich inschrijven 

bij huiswaarts.nl? U wilt toch dat wij weggaan 

dus deed ik dit maar.

Laat alles maar hetzelfde zoals het nu is,

na 64 jaar wil ik nog niet weg.

Zuid

Flat bij station west niet bouwen

MEER WONINGEN VAN JONGEREN

Het wordt momenteel te vol gebouwd minder vol / lager bouwen De Pol



Julianastraat -> wortels van de bomen -> 

stoep komt omhoog. Patrimoniumlaan zijn ze 

al weggehaald.

Nieuwe, jonge bomen Hoorntje

Van de plastic zakken af als flatbewoner Alternatief. Gewoon meer containers Markt

Niet verder de hoogte in in Veenendaal. Als 

we moeten groeien dan in overleg met Ede 

over De Klomp

Betaalbaar wonen voor starter Dat niet het hele maandsalaris opgaat aan 

vaste lasten

Buurtgras

Goede balans tussen wonen en natuur Veenendaal niet helemaal dichtbouwen. 

Goede overwegingen maken tussen behoud 

van groen en maximoron wooncapaciteit

West

Meer woningen / appartementen vrij maken 

voor alleenstaande jongeren. Voor jongeren 

zijn nu geen betaalbare woningen.

Dat ze betaalbaar zijn en niet dat ze in een 

hokje komen te zitten

West

Muziek in het centrum staat te hard; overlast 

voor bewoners

Betaalbare woningen starters Genoeg aanbod, betaalbaar Oost

Geluidswal langs Cuneraweg (Petebos) te 

laag. Overlast geluid en stof

Petebos

Meer sociale huurwoningen Woningen bouwen voor Veenendaalers 

voldoende passend bij de inwoners

Centrum

Bij de bouw van appartementen altijd 

pakeerruimte onder het gebouw verplichten

Franse Gat

Bij nieuwbouw voldoende parkeerplaatsen 

(bijv Spoorlaan)

De parkeerplaatsen gelijk houden met de 

woningen

Centrum

Parkeren bezoekers regeling 1 euro per uur. 

Zou voor AOVVers gratis moeten zijn

Regeling is speciaal voor ouderen zodat ze 

niet vereenzamen!

Centrum

Ouderen in grote huizen kunnen niet naar 

appartementen

Meer betaalbare appartementen/koop

Probeer de opleidingsniveaus ("klassen") te 

verspreiden over de wijken



Betaalbare huizen, voorkomen 

verstening/verstedelijken. Voldoende ruimte 

en groen

West

Woningtekort oplossen

Betaalbare woningen binnen Veenendaal voor 

jongeren

Dat alle jongeren betaalbaar kunnen wonen Dichterswijk

Meer betaalbare woningen BESCHIKBAARHEID. BETAALBAARHEID. Zuid

Meer woningen voor jongeren en starters Meer sociale nuur, en meer woningen 

verloten

West

Oog blijven houden voor sociale 

huurwoningen ondanks krapte op de 

woningmarkt.

Zuid

Betaalbare huurwoningen West

Starterwoningen Dat ze een plek hebben West

Uitbreiden naar Rhenen

Transparantie, duidelijk dwarsdoorsnede van 

de plannen voor het Franse Gat

Franse Gat

Beschikbare en betaalbare woningen voor 

starters

Gericht op starters Centrum

Geen hoogbouw in het centrum Franse Gat

Meer woningen voor de jeugd en senioren Iedereen heeft recht op passende woonruimte Oost

Voorrang voor Veenendalers op nieuwbouw 

woningen

houd rekening met parkeerplekken bij nieuw 

bouw

Petenbos

ERGERNIS - TUINSTRAAT

Parkeren bij Van Woerden -> Erfpacht 

betalen aan Ingenius om over de Tuinstraat te 

rijden -> De Helling tweebaans maken

Belasting betalen wat anderen niet hoeven te 

betalen. Bij herinrichting Tuinstraat moet het 

aangepast worden.

Centrum

THEMA: ENERGIE EN DUURZAAMHEID



Waar moeten we aan werken binnen dit 

thema?

Wat vindt u belangrijk hierbij? Wijk

1) Windmolens probleem, we willen het niet

2) Zwerfafval

1) steun vanuit gemeente

2) vaker opruimen

Ronde Erf

De PMD container in kleine versie maken Dragonder Noord

Groen onderhoud kan veel beter, meer 

planten i.p.v. onkruid

Wijkgerichte energie-opslag Petenbos

Om 22:00h straatlampen uit Middelbuurtseweg

Bij groenonderhoud geen benzine-bladblazers 

gebruiken

Laadpalen in Veenendaal Meer laadpalen in Veenendaal. Proactieve 

houding van gemeente

West

* Geen windmolens (wel zonnepanelen)

* Veenendaal krijgt er veel last van als Ede ze 

plaatst (draagt wel 10km ver)

* gezondheid van de mensen (geluid) West

Groenvoorziening beter bijhouden dan op dit 

moment. Grote ergernis is het riet om de 

Edelmanlaan / Ritmeesterlaan. Ook 

monumenten beter onderhouden

Extra losse plekken voor oplaadpunten. Nu 

ten koste van bestaande plekken

Meer groen in heel veenendaal Voor dieren en mensen.

Geen windmolens in de buurt van A12 Wel kijken naar energie & duurzaamheid 

(zonnepanelen goedkoper/ramen vervangen 

hr++)

West

Energie betaalbaar, haalbaar & opslagbaar Veenendaal moet een eigen coöperatie 

daarin krijgen

Zuid

DEVO Oost

Veenendaal als energieneutrale stad

* Welzijn

* Groen

* hele jaar door contact met burgers

* werkbezoeken bij organisaties.

Oost

DEVO aanpakken De kosten Oost



Ambitieuzere klimaatdoelen Klimaatneutraal 2050 vervroegen West

* Overal fijn fietsen ook in nieuwe parken

* Subsidie isoleren

* Alle nieuwe daken altijd zonnepanelen 

(anders geen vergunning)

* Fietsers minder wachten bij stoplichten

* Fietstunnels

* meer bomen

* fietstad 2030

* overal betaald parkeren

West

Betere ambitie. Liever 2030 net halen dan 

2050 te laat zijn

Dat we een voorbeeld geven aan de 

toekomstige generatie.

West

*Alle nieuwe woningen en woonwijken zo 

inrichten dat je vanuit de woonkamer eerder 

op je fiets zit dan in de auto.

* Alle daken zonnepanelen

* zodat onnodige auto mobiliteit wordt 

vermeden

* zodat fietsen nog meer gewoon wordt!

West

Buurtaccu's Energie-opslag West

Dat die oude blanke mannen de aarde niet 

kapot maken

Dat ik ook nog een aarde heb om op te leven West

Meer doelstellingen met betrekking tot de 

Parijs doelstellingen

Meer elektrische laadpalen West

* Vervuiling zwerfvuil

* Meer toezicht op primetime (scholieren

Wijk West

* Meer biodiversiteit in de bebouwde kom

* Groene bushokjes/bermen

Windmolens (laag) bij industrieterreinden -> 

net als in Belgie en Duisland aan de rand

Eigen energie opwekken

* Omgeving mooi en leefbaar houden

* Stimuleren verduurzamen, betere subsidies

West

Verduurzaming Franse Gat, ook voor de 

particulier.

Door hoogbouw brengen onze zonnepanelen 

veel minder op. Wij vinden het belangrijk dat 

er totale openheid is.

Franse Gat

Geen windmolens Centrum

Geen windmolens De Pol



Meer subsidie Meer op de mens doelen! Zuid

DEVO: monopolie, prijsverhoging extreem Oost

Geen windmolens in de gemeente (Ede) Oost

* DEVO -> heel erg duur zelfs als je 0 op de 

meter bent. Je hebt geen keuze in afkoppelen

* Groen behoud!

* Natuur en schoon milieu heel belangrijk

* Updates via e-mail, Rijnpost, websites. 

Neem de burger mee.

* Veenendaal en heel Nederland groen 

houden qua natuur

Oost

DEVO -> goede warm en koude voorziening bovenstaande Wooneilanden

In de gemeenteverordening opnemen dat 

nieuwbouw maximaal duurzaam moet zijn (0 

op de meter)

Minimaal uitputten grondstoffen Heel Veenendaal

THEMA: OPENBARE RUIMTE EN GROEN

Waar moeten we aan werken binnen dit 

thema?

Wat vindt u belangrijk hierbij? Wijk

* Onderhoud Dragonder kan beter

* Snelheid met isolatie & energietransitie

Aandacht voor de wijk Dragonder

* Klachten worden anoniem beantwoord, je 

krijgt een nummer en heb je 2 klachten, dan 

wordt het onduidelijk wat eraan gedaan is

* zorgen dat onderhoud aan bomen 

aangekondigd wordt, zodat er niet onder 

geparkeerd wordt (en dus onderhoud niet 

plaatsvindt)

Dragonder

* Sneller antwoorden op klachten

* Uitvoeren van vragen en verzoeken 

openbare ruimte

* Strooien fietspaden beschadigd de stoepen

* Duidelijkheid

* Niet pas wat doen als je de wethouder 

spreekt

* Snel oppakken beschadigingen fietspad en 

stoep i.v.m. gevaar

Oost

* Fietspad doodlopend ->  moteren rijden 

gevaarlijk

* Durf kinderen niet buiten te laten spelen

Dragonder



Compliment: veel speeltuinen voor kinderen Dragonder

Veel meer fietsenstallingen op sportpark 

Panhuis!!

* Extra veiligheid ivm diefstal

* Hekjes om fietsen aan te bevestigen

Oost

Onderhoud groen & dan ook alles meenemen 

niet bepaalde straten overslaan.

Met pollenseizoen wat scherper zijn op het 

onderhoud en het meenemen van alles

De Staten Speelveld

Bij inspraak gelijk zeggen: "kan niet". Het 

bleek gewoon te kunnen (parkeerplaats niet 

voor woonkamer)

Dragonder

Bewuster stimuleren en faciliteren om groen 

in de omgeving onderhoud te geven

Dragonder

* Dichtheid openbare laadpalen

* Gaat al goede kant op

Dragonder

* Verpaupering: bijv tegels liggen nog net zo

* Bij vijvers is het een rimboe

Dragonder

Alvast de Buurtlaan-Oost opknappen vóór 

Groenpoort wordt gebouwd

Niet te lang wachten met het verbeteren van 

de weg

Oost

Herstelwerk uitvoering Gaat vaak na melden maanden overheen Noord

* Campagne 'Lief zijn voor elkaar', want er is 

minder verdraagzaamheid

* Onderhoud van fietspaden, erg veel kuilen, 

is verkeersonveilig

Aller Erf

Erg blij met skatepark, mooi groen en goed 

onderhouden

Dragonder

Bomen en struiken rond industrieterrein

Heg begroening over de stoep zie einde 

Paddestoelenlaan

Petenbos

Niks, tevreden Aanpak Groeneveldselaan Petenbos

Geluidsoverlast rondweg oost + Cuneraweg Petenbos

Vaker grasmaaien Middelbuurtseweg



Drempel in straat Petenbos/Kerkewijk is niet 

goed gemarkeerd. Veel auto's zien 'm niet op 

tijd

Petenbos

Geluidswal  Petenbos & Rondweg-Oost Wal verhogen! Is ingezakt Petenbos

Verkeersdrempels Hermelijnlaan zeer lastig 

voor de caravan met name de 1e vanaf de 

rotonde richting Jumbo (moet er stapvoets 

overheen)

Drempel aanpassen Petenbos

Waterpartijen niet dicht laten groeien Petenbos

Onderhoud van de liften. Liften in flats PWA-

park zijn vaak kapot

Snelle reparatie van liften PWA-park

* Zwerfvuil opruimen -> op scholen meer 

aandacht dat leerlingen bewust worden

* Geen lawaai: in de nacht door jeugd

PWA-park

Ontsluiting Prins Bernardlaan met nieuwbouw Goede infrastructuur passend bij nieuwbouw. 

Creer geen nieuw 'oost'

Centrum

Groen onderhoud, goed bijhouden van het 

groen

Geluidswallen die groen worden bekleed 

moeten onderhouden worden

Centrum

Bestrating wordt niet netjes terug na 

onderhoud

net onderhoud van de straten na onderhoud Centrum

* Onderhoud van stoepen (vlak leggen tegels)

* Veiligheid voor ouderen bij het wandelen 

met rollator

Noord-West

Ervaar dat er vaak openbare verlichting stuk 

is. Heb al diversen malen contact gemaakt en 

gemeld. Wordt niet adequaat op gereageerd.

Veiligheid onderweg Centrum

Onderhoud groen Gaat soms wel met franse slag: kan 

kwaliteitief beter. Plus niet al het groen vraagt 

zelfde onderhoud

West

Bredere fietspaden bijv. 

Zandstraat/Prattenburg



Hondpoep en onderhoud waterkant Mensen die hondenpoep opruimen en 

opvoeden van de inwoners. En schoon 

houden van de waterkant

Zuid-West

Onderhoud fietspaden hoger Liever geen wandelende organen Parallelweg

Drempels  PWA-park hoger PWA park

Meer groen om te wandelen Noord-West

Meer speelplekken voor kinderen Meer spreiding en gelegenheid Noord-West

Bestrating Hoofdstraat gaat vaak kapot door 

verkeer

Passende bestrating bij het verkeer dat er 

over gaat

Vaak als er zaken weggehaald worden qua 

groen, bv. bij kappen, dan wordt er regelmatig 

niet altijd wat voor teruggeplaatst.

Groen in een wijk zorgt voor leefbaarheid 

groen maakt blij

Bloemenwijk

Veelvuldig dumpen van grofvuil & restafval 

naast de ondergrondse container

Noord-West

Onderhoud aan de koopzijde PWA-park loopt 

achter t.o.v. huurkant PWA-park

Gelijke behandeling PWA park

Beter beheren van de afvalcontainers in PWA-

park.

afvalcontainers zijn vaak vol. PWA-park

* Stadspark mag wel 'opgeknapt' worden

* Evalueer verkeersaanpassingen ook steeds 

(bijv. rotonde zwaaiplein)

* Vroeger altijd naar stadspark. Tegenwoordig 

minder uitnodigend

* Vaak vraag je je af of een 

verkeersaanpassing wel zin heeft

Centrum

In centrum bij gemeentehuis, wolweg bij 

fietskelder een laden & los plek maken. 

Buurtbewoners ergeren zich aan dat verkeer 

gedrag van leveranciers aan gemeentehuis.

* Stadspark aanpakken, heel goed!

* Heel tevreden

Centrum

Zwerfvuil en groenonderhoud * Mensen moeten hun mentaliteit veranderen

* Meer prullenbakken.

* beter onderhoud aan het groen

Oost



* Meer pinautomaten, vooral in het centrum

* Meer asbakken op straat (op prullenbakken) 

zodat het niet op straat komt

* Parkeerzone B, is veel gedoe kosten (50 

euro  + kosten voor bezoekers)

Dragonder-Noord

* Waarom in een nieuwbouwwijk niet direct 

voldoende laadplekken meenemen in de 

ontwikkeling

* Ontsluiting Oost

* Als je in een nieuwe wijk direct laadplekken 

(openbaar) voldoende meeneemt, dan hoeft 

dat niet later.

* Alleen ontsluiten heeft alleen zin als ook 

prov. weg wordt aangepakt

Oost

Meer handhaven op vuil controleren wat naast 

de container staat

Dat het opgeruimd blijft.

Zwerfafval + groen * De gemeente kan pro-actiever zijn

* Prullenbakken beter legen

* Let op wanneer je maait! 

* Te veel stenen in de wijken!

Oost

* Meer speelplaatsen voor kinderen

* Betere ontsluiting Oost

Dragonder Zuid

* Verkeer - ontsluiting Rondweg

* Scholen -> overvol -> nieuwbouw

Oost

* Hondenpoep, vooral in groenstroken

* Blij met staat van onderhoud algemene 

ruimte, dat is een pluspunt

Oost

* Rondweg Oost

* Extra oprit Rondweg-Oost

* Aansluiting van DEVO te duur - niet flexibel, 

meer inzet vvoor waterstof voor auto's! 

(tankstation).

* positief: opening winkels op zondag

Oost



* Ontsluiting Oost

* Rotzooi bij containers Lidl

* Hopelijk krijg ik nooit een hartaanval tijdens 

begin school tijd.

* Het zou mooi zijn om meer te handhaven 

qua volle bakken & 'illegalen' vuilplaatsing.

Oost

Meer papiercontainers met grotere gleuf Oost

Afvalverwerking Grijze containers eruit! Ondergronds gaan 

werken!

Grote speeltuin bij de flats franse gat. Flats 

staan aan de rondweg west. Kinderen worden 

weg gestuurd. Alleen kinderen van de flat 

mogen daar spelen. Ik vind dit erg jammer. 

Het is toch een openbaren speeltuin.

Trottoir -> Govert Flinkstraat de Gelde graag 

veranderen

-> ontbreken!

Minder parkeren in woonstraten of in de buurt Franse Gat

Laden en Lossen probleem in 

Patrimoniumlaan. Na jaren in gespren met de 

gemeente nog steeds geen goede oplossing. 

Richtlijnen worden als wetten voorgeschoteld.

Dat er beter en echt oplossingsgerichter en 

betrokkener wordt geluisterd en gehandeld. 

STOP de muur van bureaucratie.

Franse Gat

* Opruimen restafval op Bruineplein. 

* Vegen op vrijdag na de markt.

Franse Gat

Patrimoniumlaan eenrichting verkeer van 

maken

Zuid

Asfalt slecht (gaten) en dat in  fietsstad 2020! 

Verschillende fietspaden kun je een slag in je 

wiel verwachten (tunnels) van zuid richting 

centrum)

Zuid

Geen hobbels op wegen waar je 50 mag 

zodat je hier vervolgens alsnog 30 moet rijden

Fietsen reguleren in het centrum = overlast Verkeersveiligheid. Handhaving op zaterdag 

net als in coronatijd.



Onkruid rond vijvers, met name brandnetels. 

Met name tussen hek en water.

Meer snoeien. West

Steeds meer honden (poep) in centrum en in 

Passage Corridor. -> wordt niet op 

gehandhaafd

Handhaven Centrum

* Kleinere/overzichtelijk speeltuinen

* Rolstoel + kind => die ook overal kan spelen

* Straten rolstoel vriendelijk

Petenbos

Te veel afval op straat versier de prullenbakken!! Dragonder

Meer openbare toiletten

Snelheid scooter minder scooter verkeer dat scooters en fietsverkeer elkaar niet in de 

weg zitten

Centrum

Meer openbare toiletten nu te weinig 

(Scheepjeshof)

Centrum

APV ligt op z'n gat er moet meer 

gehandhaafd worden -> zero tolerance (bv bij 

rommel op straat) schrijverspark

Dat wijkagenten dit beter oppakken samen 

met de wijkmanagers

Schrijverspark

Frequentie van legen prullenbakken Mensen die in de participatiewet zitten 

kunnen positieve bijdrage leveren op dit vlak

Dragonder

Fietsstad 2023 -> als statement. Blijven 

investeren ook met het oog op e-bikes.

Hoofdstraat is hobbelig voor de rolstoel 

gebruikers

* Rondweg Oost verbreden + toegangsweg

* Buurtlaan Oost kinderspeelplaatsen

* meer openbare toiletten in heel V'daal

* doorstroming verkeer

* leuke speelplekken

Dragonder

Verkeersveiligheid rondom IKC de Zwaluw en 

het "contact" wat we niet kunnen vinden met 

de boa.

verkeersveiligheid kinderen!!! Zwaluwbuurt



Paal op de hoek van de Sandbrinktraat zsm 

verplaatsen richting Duivenwal. Huidige 

situatie is erg onveilig doordat auto's voor de 

paal stilstaan & keren. Graag snel oplossen

Centrum

Wandelpaden waar fietsen is toegestaan 

(bijv. Brouwergracht) zijn onveilig. Scheiden 

fiets - wandelgebied

Betere signalering

Toegang Veenendaal-Oost West

Wil graag in de kleine speeltuin de afvalbak 

terug!

De Schans

6 parkeerplaatsen -> 2 kwijt aan oplaadpalen 

aan de Emmerschans

De Schans

Parkeervergunningen Parkeervergunningen in de wijken rondom het 

centrum

Centrum

Ontsluiting Veenendaal-oost

Handhaven - regels naleven : bijv rommel bij 

TENT (hoofdstraat), fietsen door centrum op 

zaterdag

Bekeuringen uitdelen

Dat het wat toegankelijk wordt voor mensen 

met een beperking

Goede wegen

Petenbos: vaker veegwagen

parkeerplaatsen gortstraat De mogelijkheid tot schuine parkeervakken 

zodat er meer auto's kunnen parkeren

t Hoorntje

Toegankelijkheid binnenstad. Ruimte voor de 

Hoogvliet/action

Laat geen zandvlakte liggen/water/bagger 

ontstaan, maar bestraat het tijdelijk. 

Centrum

Stadsstrand, grasveld, wordt gebruikt als 

hondenuitlaatplaats

Graag bord Centrum

Groen onderhoud kan beter vooral middellaan

Oude speeltoestellen vervangen voor 

kindvriendelijke toestellen in Veenendaal-

West

Lage opstap voor kinderen West

Leuk stadspark, nu nog saai Horeca/speeltuin in het midden



Veenendaal vervuilt, veel zwerfvuil. Wijkagent 

meer op straat.

Centrum

Veiligere oversteekplaats bij de scouting 

Rondweg-West

Onderhoud groen en straat Stoepen en groen moeten beter onderhouden 

worden

West

Veel groen is prachtig zorg voor beter 

onderhoud. Stoepen beter vrijhouden.

NVT

Op tijd uitvoeren van schade meldingen 

bomen/hekwerk/afval ed.

Onderhoud groen, rotzooi meer opruimen, 

winkelcentrum

West

Centrum Gezelliger Petenbos

Veiligheid aan Pionier. Er wordt heel erg hard 

gereden. Snelheid beperken zou fijn zijn.

Veenendaal-West

* Meer prullenbakken

* Honden eigenaren moeten stront opruimen

West

Voor oudere mensen en jongelui meer 

toiletten dixi

Centrum

Rattenplagen aanpakken West

Meer groen van de stoepen verwijderen

Opruimen van de straten. Je kunt met een 

kinderwagen niet goed over de stoep -> veel 

hondenpoep

Dat de eigenaren het zelf opruimen West

Zooitje Ellekoot overvolle prullenbakken West

Verkeerdoorstroming West en Oost Salamander

Vernieuwen speeltuin stationssingel Centrum

Hoeveel verkeer komt er wel niet los?? 

Zoveel meer inwoners

Franse Gat

Met meeste spoed toegang Oost verbeteren Centrum

* Fietspaden verbeteren

* Speelgelegenheid creëren.

Franse Gat

schoon(heid) + groen De Pol

Ontsluiting Oost Noord



Ontsluiting Oost moet beter Oost

De Rondweg -> nogal druk hè haha Oost

* Ontsluiting wijk -> Drukte verkeer

* Schone openbare ruimte -> meer 

afvalbakken

bovenstaande Oost

Ontsluiting Rondweg-Oost bereikbaarheid van je wijk is fijn Oost

Maak van de rotondes op Rondweg-Oost 

turborotondes

Petenbos

Rondweg-Oost -> erg druk Soms is het zo druk dat ik me soms afvraag 

waar ik naar toe moet als er echt iets gebeurt 

(hoe kom ik hier weg?)

Oost

Opwaarderen oversteekplaats naar 

sportvelden Grote Beer tot zebra

Dragonder-Noord

Vuilnis ophalen plastic zakken worden niet opgehaald. 

Communiceer over ophalen.

Voetpad bij parkeerplaats bij Ronde Erf (bij 

Beemtgras) -> bossage kleiner?

parkeren moet blijven maar ook ruimte voor 

voetgangers

Ronde Erf/Dragonder Noord

Brinkersteef weer open met drempels Bereikbaarheid Petenbos

Troep op de weg tegengaan

THEMA: VEILIGHEID

Waar moeten we aan werken binnen dit 

thema?

Wat vindt u belangrijk hierbij? Wijk

* Verkeersveiligheid nieuweweg -> fietsstraat!

* Inrichting ervan

* Gelderse Blom woonerf te hard rijden

Gelderse Blom



Fietspad richting Koetshuis, bewoners maken 

een achterom door struikjes om te hakken, 

komen direct op fietspad

* Parkeerbeleid bij Hofstede: buiten 

parkeerhavens geparkeerd, geen handhaving

* Onoverzichtelijk uitgang Grote Beer naar 

Hofstede ontbreken van trottoit (± 10 mtr)

* Vanwege parkeren op 't gras moeten 

voetgangers over de weg

Aller Erf

* Leefklimaat gaat achteruit

* Drugs -> durf niet over straat

BOA's meer 's avonds en 's nachts Dragonder

* Verkeersveiligheid van fietsers gevaarlijk 

rijden v. scooters e.d.

* Zandstraat -> parkeerproblemen

Tarweveld lange vore: overgang gevaarlijk op 

de fiets als auto's langs komen -> veiligeer 

maken

Veiligheid Aller Erf

Verkeerslichten Rondweg west fietsers gelijk 

met auto's

Veiligheid West

Verkeersveiligheid. De verkeersdrempels zijn 

te stijl. Bij scholen (spitstijd) wordt langs de 

weg geparkeerd waardoor gevaarlijke 

situaties ontstaan

Op 'schooltijd' een stop- of parkeerverbod Petenbos

Reuslaan parkeren in de middeberm. Maak 

dan parkeervakken. Geen parkeren in de tuin 

is weggehaald.

Aanzicht van de wijk Petenbos

* Fietstoegankelijkheid/veiligheid. Niet 

fietsen/scooteren voor de Jumbo.

Fietspad doortrekken van de Jumbo. Geen 

fietsen op de stoep. Aanpassen stoep voor de 

Jumbo.

Petenbos

Dat er voldoende politie aanwezig is op straat. 

Het politiebureau oet open zijn om fysiek 

aangifte te kunnen doen.

Petenbos

Veilig maken fietspad/oversteekpunt DOC 2. 

Smalle zijde & Groeneveldselaan voor 

kinderen vanaf Petenbos naar Groenevelden.

Veiligheid en dat kinderen zelf naar hun sport 

kunnen fietsen

Petenbos



Drugsdeal overlast bij parkeerplaats Jumbo Veiligheid Petenbos

Veiligheid. Levensgevaarlijk kan het zijn bij 

oversteken van fietsers bij kruispunt 

groeneveldelaan. Smallezijde als men uit het 

petenbos komt.

als fietser moet je 3 kanten op kijken bij 

oversteken

Petenbos

Fiets doorsteek Ridderzwam is een race baan 

brommers en niet veilig kinderen in dood 

lopende straat

Veiligheid kinderen Petenbos

Fietsen over Hermelijnlaan waar vrijliggend 

fietspad naast ligt. Zeer hinderlijk voor de 

auto's zeker vanwege de versmallingen

Fietsers daar niet op de straat voor de auto's Petenbos Oost

Inrichting wijk als 30km weg en ook 

handhaven. Heb burgemeester ook gemaild

Herinrichting wijk als échte 30 km zone Petenbos

Verkeersveiligheid: oversteek Petenbos - Dok 

2 oversteek Prattenburglaan - J. P. 

Tijssenlaan

Kinderen zelfstandig/veilig naar school/sport Petenbos

Op de hoek Middellaan Boslaan bij die hoge 

heg een spiegel plaatsen

Zodat er minder ongelukken gebeuren Boslaan

Oversteekplaats naar Groeneveldselaan 

gevaarlijk voor fietsers

Veiligheid is zoek Petenbos

Geluidsoverlast schreeuwende jongeren nabij 

voetbalveld/speeltuin na 22 uur en ook 

s'nachts (soms ook met harde muziek aan) bij 

Jumbo

Mijn nachtrust Petenbos

Verkeersveiligheid door overlastgevende 

scooters

verkeersveiligheid Oost

Het zou fijn zijn als je gewoon zou weten wie 

je wijkagent is en hoe je deze kunt 

benaderen.

Bereikbaarheid van een wijkagent maar ook 

de zichtbaarheid

Bloemenwijk

Verkeersveiligheid De rotonde op de Rondweg-Oost tot turbo-

rotonde maken

Oost



Rondweg-Oost goed aanpakken! Meer 

ontsluitingen. Vluchtstrook!

Goede ontsluitingen! Met Groenpoort erbij 

wordt het een ramp

Oost

Verkeerssituatie bij weverij is gevaarlijk ter 

hoogte oude kerk hof.

Zuid

* Meer groen in Veenendaal en vooral het 

onderhoud!

* Meer lantaarns in dierenkampje

Dragonder

Verkeersveiligheid Herhalingsborden 30km-zones Oost

Fietsen worden echt vaak gestolen! Kan er 

beter gecontroleerd worden!

Oost

*In de file bij rotonde; oversteekpunt enorm 

gevaarlijk! Wanneer kan ik mijn kinderen 

alleen naar school laten gaan?

* DEVO; monopolie; maandtarief 85% 

omhoog absurd! 

* teruglevering zonne-energie -> straf omdat 

we proberen duurzaam te worden

Eenduidig beleid parkeren 2 wielen op de 

stoep Talmastraat/Kuiperstraat niet 

klakkeloos bekeuren. 

Blauw zichtbaar op straat! Franse Gat

Keien liggen in de hoofdstraat (van het 

centrum)

Franse Gat

Meer veiligheid bij de macdonalds. Meer 

camera's & surveillance -> troep, onveilig, 's 

avonds en 's nachts dealen.

Handhaving/verkeersveiligheid. Te hard rijden 

op de zandstraat er kan zo een kind tussen 

de auto's vandaan komen

West

Verkeersveiligheid kruising panhuis/rondweg 

west. Bijna altijd rijdt daar 1 of meerdere 

auto's door rood licht

Camera's ?? West

Boa's moeten zichtbaarder zijn. Gevoel van 

veiligheid wordt daarmee groter. Fiets 

parkeren is een probleem. Fietsen worden 

slecht geparkeerd. Levert gevaarlijke situaties 

op.

Algeheel gevoel van veiligheid Centrum

Te hard rijden (Nieuweweg) veiligheid



BOA's liepen vroeger door 't dorp. Daarna op 

de fiets en nu zitten ze in de auto. Daardoor is 

er steeds minder toezicht & kennen mensen 

de BOA's niet meer. Laat hen meer lopen & 

handhaven (bv op fietsers & scooters die op 

vrijdag/zaterdag door de winkelstraat heen 

racen

Centrum

Meer toezicht bij uitgaansgelegenheden Noord

Meer blauw zichtbaar op straat De Pol

Stoplichten kruising gemeentehuis Anders instellen, meer tijd voor oversteken Centrum

* Overlast jointjes/rotzooi in trappenhuis in 

schrijverspark/zuiderkruis

* Mij veilig kunnen voelen, meer toe zicht

* Zorg dat degene die het veroorzaken ergens 

heen kunnen

Dragonder

* Handhaven van snelheid in woonwijken.

* Terugkoppeling op vragen/mails -> moet 

beter

Terugkoppeling/managen van verwachting Oost

Infrastructuur aanpassen aan toegenomen 

fietsverkeer

West

Handhaving met name Schrijverpark. Met 

name hinder en vuilnis

Snel oppakken Centrum

Fietsparkere bij de Hoogvliet Fietsen binnen/ uit zicht fietsen parkeren Centrum

Drugsoverlast Bruineplein! -> veel gedeal, 

politie niet zichtbaar

Veilig over straat Bruineplein

In de avonduren meer zichtbaarheid van 

politie e.d. zodat ik mij als vrouw alleen veilig 

kan voelen. En geluidsoverlast in het 

weekend 's nachts.

Oog voor iedereen. Centrum



Veiligheid straat Prinsesselaan (tussen 

emmalaan en mulderslaan) afsluiten voor 

verkeer zodat kinderen veilig kunnen spelen. 

Nu staan er veel auto's in de straat en rijden 

er hard auto's en scooters tussendoor. Er zijn 

op het kruispunt Prinsesselaan/emmalaan 

afgelopen jaar ook 2 ongelukken geweest 

met scooters

Veiligheid voor de kinderen De Pol

* Straatoverlast (allochtonen) fietspad 

raadshuis

* Politiebureau gesloten om aangifte/melding 

te doen

* Briefje op de deur

Bereikbaarheid -> je hoort ervan -> maar 

niets meer

Oost

Lachgas balonnen verbieden graag (overlast) Geen rust Centrum

Zorgen dat er minder wordt ingebroken

* Stoepen glad maken

* Geen schone stad meer (zwerfafval)

Gevaarlijk met oude mensen lopen Heel Veenendaal

Hek bij stadstrand voor kinderen Veiligheid Centrum

* Vuilnisbakken legen (dan staat het ernaast)

* Bijhouden fietspaden - veel losse tegels

* Straatverlichting 's avonds uit (bepaalde 

wijken gaan uit)

* Boompjesgoed/ Brinken

Veiligheid Heel Veenendaal

West. Te hard rijden bij de Wiekslag/sport 

velden.

De gemeente heeft wel een aantal 

maatregelen genomen maar er wordt ook 

normaal al te snel gereden

West

Scootmobiel/scooter handhaving ivm te snel Controle/handhaving Centrum

Goed kijken naar uitgangen van wijken ook 

bijv Jan Roeckplantsoen. Minder 

eentichtingsverkeer (Schrijverspark)

Veiligheid op school meer politie op straat De pol (noord)



Verkeersveiligheidn in 30 km/u wijken 

(schubbertweg)

Obstakels zodat de snelheid niet hoger kan 

zijn

Componistenbuurt

Meer politie toezicht. Niet alleen de 

doorgaande wegen maar ook de 

binnenstraatjes ivm drugshandel en 

weggooien afval

West Schepenbuurt

Meer veiligheid in de wijken m.b.v. agenten 

op de fiets i.p.v. zo'n duur theater

West

30 km zones - moet gehandhaafd worden. -> 

werkt in west slecht omdat mensen zich er 

toch niet aan houden. 

Overlast/scholieren/verkeersveiligheid

West

Verkeersspiegel op hoek Aagje Dekenweg en 

Dijkstraat west

Dubbel geparkeerde auto's. Parkeren auto's 

dijkstraat spalerdijk

Veiligheid West

Stoepen MarsmanLaan veel groen glad als 

het nat is

West

Fietspad parallelweg eerste deel. Veel wortels 

onder en daardoor onveilig.

Zuid

Zebrapaden zijn er minder. Dubbele 

fietspaden prima, kijk wel naar de veiligheid

* Verkeers veiligheid rond "IKC De Zwaluw" 

(school)

* Geen terug koppeling BOA!

* Dat er géén kinderen zwaargewond raken! Zwaluwbuurt

Veilige omgeving/hangjongeren Meer handhaving/buurtpreventie West

Meer zichtbaarheid van politie/BOA Veel meer zichtbaar zijn en niet alleen 

verkiezingstijd

West

Meer blauw op straat. Met name tijdens 

aanvang scholen

West

Hangplek voor jongeren Dat ze een plek hebben Ellekoot

* Telefoneren in de auto

* Scootercontroles

* Rondweg west, Munnikenweg, Panhuis

* Flitsen, controles West



Chaos pakeergelegenheid controles Franse Gat

Politie zichtbaar De Pol

Meer toezicht op straat/ Boa's enz Meer op de mens doelen Zuid

Ik voel me veilig wil dit ook zo houden. Pol

Meer zichtbaarheid politie/handhaving Meer blauw kan zorgen voor meer 

gedragdverandering jeugd

Tinneweide

Vuil, drugs van Jeugd die naar school loopt

Meer handhaven, van die vangnetten waar je 

vuil in gooit, controles

Franse Gat

Verkeerslichten Rondweg West beter 

afstellen

Niet aangereden te worden

Drempels in Componistensingel/of 

versmallingen. Bijv bij de Grondtoon

West

Onveilig fietspad nabij rotonde REEDE, voor 

linksaf Anker op!

West

Flitspaal Kerkewijk en handhaving. Mogelijk 

ook Rembrandtlaan

Geluidsoverlast voorkomen, geluidmakende 

sportuitlaten van auto's tegengaan

Kerkewijk

Handhaving snelheid Patrimoniumlaan

THEMA: ZORG & WELZIJN

Waar moeten we aan werken binnen dit 

thema?

Wat vindt u belangrijk hierbij? Wijk

Erg goed aandacht voor elkaar binnen de 

wijk, dat blijven ondersteunen

Dragonder

Meer verzorgend personeel op bewoners

Vanuit schuldhulpmaatje is het vaak lastig om 

de hulpvragers te vinden. En ook veel hulp 

vrager kunnen de hulp lastig vinden. Taal en 

geletterdheid is hierbij een uitdaging.

Schuldhulpmaatje zoekt steeds vaker contact 

met bijv flatbeheerders en hangen dat dan 

laagdrempelig op. Hoe dit te faciliteren.

West

Gebrek aan vrijwilligers is erg. Hoe ga je 

mensen mobiliseren.

Dat mensen meer voor elkaar doen. Hoe 

maak je dat weer laagdrempelig.

Franse Gat



Eenzaamheid is wel een steeds groter ding. 

Mensen komen bv dagelijks of meerdere 

malen naar de super voor het contact

Maak contact maken laagdrempeliger. Bijv. 

via VVE's of Bewonerscommissies. Faciliteer 

vanuit de wijk het contact.

PWA

Veel minima die ook chronisch ziek zijn 

Hebben het vaak lastiger. Men heeft vaak 

hoge eigen bijdragen en hebben het dan 

koopkrachttechnisch lastig.

Dat er zicht is op deze groep. De ene minima 

is de andere niet

West

Passende zorg voor mensen met een 

beperking

Dat de ambtenaar van de gemeente zich 

goed inleest in het dossier voor contact 

opgenomen wordt.

PWA-park

* Minimaregeling eigen risico zorgkosten weer 

terug brengen (= afgeschaft ong. 4 jr 

geleden)

* Tegemoetkoming zorgkosten voor de 

minima

Franse Gat

* Zitplekken in openbare ruimte en winkels

* Evenementen worden offline niet goed 

gecommuniceerd, alles moet digitaal

West

* Rolstoelvriendelijker, vooral in het centrum

* Ook zwembad zou fijn zijn indien 

rolstoeltoegankelijk (tillift)

* Toilet/sanitair openbaar, verschoningsruimte 

Centrum

Het zal prettig zijn als in iedere woonwijk in 

Veenendaal een AED komt te hangen

Geldersebloem

Seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend 

gedrag bespreekbaar(der) maken. Met name 

binnen de kerkelijke gemeenschap.

Krijgen verschillende signalen dat dit thema 

speelt maar dat het taboe dusdanig groot is, 

niemand erover spreekt. Meer aandacht 

hiervoor bijv. op scholen in samenwerking 

met ons, de GGD?

Veenendaal alle wijken.

Sociaal startpunt moet bekender worden -> 

mensen kunnen dat nog lastig vinden/niet 

bekend (dit wordt aangegeven vanuit MW'er 

huisartsenpraktijk)



Aandacht voor wachtlijsten jeugd-GGZ Investeren in personeel (ook CJG) + 

schoolmaatschappelijk werk/schoolartsen

Centrum

Fietsenplan voor nieuwkomers die niet 

kunnen fietsen, ruimte om te oefenen

Noordoost

Meer handen aan het bed Dat het zichtbaar naar de ouderen toe. West

Stage en werk voor mensen met afstand op 

de arbeidsmarkt. Gemeente doet moeilijk als 

ze zelf iets leuk vinden, maar past niet in zijn 

straatje (Wajong)

Centrum

Vrijwilligerswerk lijst in buurthuizen met 

mogelijkheden / kosten

Wordt beloofd maar komt niet Veenendaal-West

Jeugdzorg probleem oplossen Salamander

Meer persoonsgericht maken Meer op de mens doelen! Zuid

Ontwikkelingen SBO [samenvoegen?] Hopelijk dat ontwikkeling in samenvoegen 

SBO - ook qua huisvesting - beter gaat dan 

bv. in Wijk bij Duurstede

Noord

Jeugdzorg. Binnen de fam. hiermee te 

maken. Meer geld voor jeugdzorg. En 

processen makkelijker en doorzichtiger.

Pol

Gerichte aandacht minima. Mensen die het moeilijk hebben blijven 

aandacht nodig hebben

Tinneweide

Basisinkomen 1500, select aantal, 4 of 5 

geen subsidie

Sportbeleid: elk kind moet kunnen kiezen in 

de sport die hij/zij leuk vindt. Moet niet 

bepaald worden door inkomen ouders.

sport/spel/bewegen is enorm belangrijk voor 

jeugd

Petenbos

THEMA: ECONOMIE, ONDERNEMEN & 

BEDRIJFSLEVEN

Waar moeten we aan werken binnen dit 

thema?

Wat vindt u belangrijk hierbij? Wijk

* Betaalbare woningen

* Markt / viskar bij Aller Erf

Bijv. oude Stijgbeugel Dragonder



* Toegankelijkheid ambtenaren

* Eerlijke verhaal horen & transparantie

* Terug vinden van afspraken

* Op lange termijn duidelijkheid voor 

ondernemers

* Visie voor tien jaar

Oost

Actieve ondernemers die tegen regels 

aanlopen

Een prachtig plein wordt bijna niet gebruikt Noord

Minder leegstand voor winkels in winkelstad Noord-west

Breder winkelaanbod Zoveel mogelijk keuze Veenendaal-Zuid

Zondagsrust belangrijk -> een lijn trekken, 

alle winkels dicht op zondag

Zondag liever gesloten Het geloof maar denk ook aan de mensen die 

zich verplicht voelen te werken op zondag

De Pol

* Parkeren op Partimonium meer gelegenheid

* Bomen weg - parkeerhavens doortrekken

Franse Gat

Alles top, niet zeiken over Bike Bear Alles top Centrum

Een warenhuis (V&D) Centrum

Markt hier houden. Bereikbaar, beleving Centrum

Hoe kunnen er hekken rond het Dak en het 

feestje staan? Dat is geen uitstraling

Netheid Centrum

Bezoeker centrum, geef het een 8! Ga zo door! Centrum

Markt op de oorspronkelijke plek, niet in de 

hoofdstraat

Overdag markt, 's avonds horeca

Openbare ruimte, economie, ondernemen en 

bedrijfsleven

Contact met ondernemers West

Zorg/organisatie zzp. De Pol

THEMA: CULTUUR EN EVENEMENTEN

Waar moeten we aan werken binnen dit 

thema?

Wat vindt u belangrijk hierbij? Wijk



Meer activiteiten voor jongeren organiseren Dat de jongeren een plek krijgen om elkaar te 

ontmoeten in plaats van overal op straat te 

lopen

Petenbos

Koopzondag.

Evalueer dit initiatief. Het is nu op 

ideologische gronden en niet op reeele 

argumenten tot stand gekomen

Een eerlijke, objectieve evaluatie de Pol

Koopzondagen Koopzondagen teruggegraaid wordt zondag 

rust behouden. Rustpunt in de week

Een bioscoop in Veenendaal. Noord-West

Een nieuw Lampegiet Cultuur centrum in Veenendaal PWA-park

* Patrimoniumlaan moet specialistische 

winkels houden!

* Jammer dat er niet is nagedacht over zo'n 

situatie op de terrassen bij stadsstrand

Kan de raad zich inspannen voor 

zonterrassen op daken in het centrum?

Centrum

In Hoogstraat meer activiteiten bijv. bij 

Koningsdag

Centrum

* Veenendaal mist zwemvijver

* Meer dagen festivals!!

* Kan er op Kwintelooyen een festival komen 

a la Into The Great Wide Open? Bijv na het 

motorcrossweekend?

Centrum

Koopzondag mag veel levendiger en 

regelmatiger

Sfeer Franse Gat

Wij willen een bioscoop Petenbos

Dat mensen meer met elkaar gaan doen in de 

straat

Centrum

Meer boksgala's/sport evenementen de Pol

Elk weekend een evenement Positiviteit + feest Zuid

Gewoon een goede discotheek! Desnoods op industrieterrein Boslaan e.o.

Meer kostenloze activiteiten voor kinderen in 

het weekend!

Evenementen in centrum houden Niet naar stadspark Franse Gat



Meer voor de jeugd

* Stadspark dingen organiseren

* Braderieën

Variatie Petebos

* Markt moet aangepast worden -> hap is 

niets

* markt ook weer centraal

Gezelligheid Noord

Het ingezette beleid op cultuur vooral 

doorzetten en vasthouden (de hele culturele 

sector omvattend)

Zie boven Petenbos

Meer activiteiten in het stadspark Voor jong en oud activiteiten bijv eten op 

rolletjes

Engelenburg

Kermis in het centrum Gezelligheid en veiligheid Centrum

Kijken naar de setting van het podium op de 

Markt.

Rekening houdend met weerkaatsing van het 

geluid

Centrum

'op de markt van', cultuur: fastfood ketens: 

moziekpodium. De hele dag open, zodat je 

binnen kan lopen

Centrum

Meer evenementen op bijv. stadspark Zodat er meer te doen is in Veenendaal. Franse Gat

Lampegiet moet niet te duur worden Dragonder

Meer evenementen muziek voor 50+ Veel meer zichtbaar zijn en niet alleen 

verkiezingstijd

West

Meer buurthuizen

weinig voor jongeren

Petebos

Meer grootschalige evenementen * gericht op muziek

* ook activiteiten voor kinderen

Centrum

Professionalisering/visie De Pol

Meer 'activiteiten' voor jeugd. Denk aan 

festivals etc.

Jeugd moet gewoon iets te doen hebben, 

goed voor sociale contacten

Oost

THEMA: OVERIG

Waar moeten we aan werken binnen dit 

thema?

Wat vindt u belangrijk hierbij? Wijk



Bij ingrijpende werkzaamheden, zoals 

afsluiting van de weg (bij Pampagras), zorgen 

dat degenen die deze gebruiken 

geïnformeerd zijn 

Informatievoorziening bij afsluitingen Dragonder

Wonen/school: 1 weg naar en uit Oost. Dat 

kan niet. Verkeersveiligheid. Er moet een 

extra schoolgebouw komen in oost.

Schoolkeuze moet vrij zijn voor ander. Petenbos/Oost

Scholen in Oost Tijdelijke huisvesting voor scholen in oost. Per 

direct

centrum

De ervaring is dat de snelheid er met de 

gemeentelijke organisatie er niet altijd in zit

Hoe kunnen zaken daadkrachtiger 

besloten/geregeld worden.

West

Parkeren van campers in de wijk (houden 

parkeerplaatsen langdurig bezet)

Zelfde beleid maken als voor caravans (3 

dagen max)

Noord-West

* Meer hondenlosloopgebieden in hele 

gemeente (bij de surfvijver mag het niet meer 

los)

* Energie voor de hond/beweging voor 

baasjes

* Te weinig doggy depots bij surfvijver

Pol

Communicatie bij melding over zwerfafval Mensen aanspreken op dumpen van afval PWA-park

Letten op uitgaven Zorgvuldig afwegen wat moet en wenselijk is Zuid-West

Communicatie met het gemeentehuis Dat de gemeente bereikbaar is en ook 

antwoord geeft, e-mail wordt slecht 

beantwoord

Oost

* Telefonische vragen worden slecht 

beantwoordt, terugbel-toezeggingen niet 

nagekomen

* Veel formulieren niet 'offline' beschikbaar

OV -> bus komt standaard 2 minuten te laat 

voor aansluiting trein

Oost



* DEVO: 85% verhoging, monopolie positie

* Mag er AUB wat meer flexibiliteit komen bij 

omgevingsvergunning? Iets verder dan de 

regels -> computer says NO! Is te zwart/wit

Oost

Sneller reageren als organisatie op vragen 

inwoners

Winkelleegstand: gratis parkeren! In centrum

Dat station de klomp blijft (intercity) Gelderse Blom

De parkeertarieven na 18:00 in de gebieden 

nabij het centrum zijn veel te hoog

West

Meer controle houden op honden overlast

Gemeentelijke mededelingen via de website 

wordt geen gehoor aan gegeven

Communicatie met burger Centrum

Meer openbare toiletten in centrum Geen grote afstanden van wc tot wc Centrum

Hondenbelasting afschaffen! Centrum

buurtlaan Oost NIET afsluiten Toegankelijkheid behouden De Pol

Minder wegen afsluiten voor auto's Niet omrijden naar de klomp De Pol

Bereikbaarheid/doorstroming openbaar 

vervoer Veenendaal-oost

Veiligheid/fijn wonen Oost/Groene Grens

* Meer treinen op NS Station de Klomp. 

* Hek plaatsen bij brouwersgracht.

* Woningen voor jongeren.

Dragonder Noord

Veenendaal mag moderner, minder stijf Spitsbergen

Meer communicatie over wat en waar dingen 

worden besloten

Dat bewoners op de hoogte zijn en deels 

inspraak hebben

Engelenburg

Rolstoel toegankelijkheid winkels -> ook in de 

lift met je rolstoel

Boslaan e.o.

Scholen -> toegang in de wijk want nu moet je 

in het nieuwe oost speelkwartier

Dat je in je eigen wijk naar school kan Oost

Rondweg-Oost verbreden Doorstroom Oost



* Huisvesting  basisscholen Oost

* Ontsluiting Veenendaal-Oost

Beschikbaarheid en ontsluiting Oost

Iedere week een vraag stellen. Grote vragen. Mensen betrekken bij grote onderwerpen.

Zorg dat je regelmatig contact met de burgers 

door per kwartaal via een poll een mening te 

peilen

> Datagestuurd werken

* De Munnikenhof meer glasbewassing

* Modernisering wanden =oudbollig

* Betere digitalisering = geen site! Is een 

gemis

Oost

Niks, ben best tevreden West

* Een mogelijkheid tot nuttigen van alcohol in 

nazit/koffiekamer

* Spotify voor de uitvaartverzorgers

Het niet ontvangen van een stempas Het is lastig om stempas aan te vragen. 3x 

moeten bellen

Bij wegwerkzaamheden rekening houden met 

goede omleidingen niet teveel tegelijk 

afsluiten

West

Wijkmanager moeilijk te pakken te krijgen is 

jammer

West

Slechte communicatie, bijvoorbeeld afsluiting 

Wiekslag, bij omwoners niet bekend gemaakt, 

ook niet in de krant. Contact van kastje naar 

muur.

Om op de hoogte te zijn van de dingen die in 

de buurt gebeuren

Zwaluwbuurt

* Meer communicatie naar bewoners toe

* In gesprek gaan i.p.v. meedelen

* Bijdrage geven in energie  & duurzaamheid

West

* Bedrijfsleven/winkelcentrum

* Jeugdzorg

* Woningnood.

* Communicatie.

Levendigheid + diversiteit Zuid Salamander



Is een theater belangrijk of armoede niet 

belangrijk

West

School: genoeg ruimte voor kids in de wijk om 

naar school te kunnen in de wijk

Oost

Meer ruimte voor de scholen in het 

ontmoetingshuis

Ruimte voor iedereen Oost

Efficienter werken. Niet meer in afdeling 

denken. Bezuinigen op onzinnige baantjes.

Zuid






