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Veenendaal mijn stad
Ik kom uit een dorp met een verleden, geboren en getogen.
Een dorp met herinneringen, een dorp met dromen.
We groeien elke dag, niet per zin maar per woord
en vaak heb je het niet eens door.
Iedereen een eigen beeld, eigen droom, eigen wens voor de stad.
Gebaseerd op geloof, passie, liefde vanuit het hart.
Voor iedereen wat, wat we ook willen.
Een groter zwembad, een bioscoop voor de film.
Een nieuwe woonwijk, met een weg in het midden.
Een koopzondag, maar ook een kerk om te bidden.
Iedereen in z’n waarde, we moeten ook met de tijd mee.
We nemen een duik in het diepe, met een beetje heimwee.
Want dingen veranderen, helemaal goed.
Als ik zie wat die verandering met Veenendaal doet
dan ben ik trots, juist! En ik wind er geen doek op.
We bouwen elke dag een klein deel van de toekomst
Ik ben trots op waar ik leef.
Dit is mijn stad, Veenendaal, hier kom ik thuis na vakantie.
Ik ben trots op waar ik leef, dit is mijn deel van het land
en hier is van alles aan de hand vriend.
Januari 2017, aCtive, Veenendaalse rapper
Gebaseerd op de toekomstdromen van inwoners van Veenendaal
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Veenendaal richting 2040
Waar willen we heen met het Veen? Waar wil Veenendaal in 2040 staan? In welke richting moet
Veenendaal zich vanaf nu ontwikkelen om dat doel te bereiken? Deze vragen worden beantwoord in
de Strategische Visie Veenendaal 2040.
Veenendaal 2040 is het richtinggevende document voor iedereen die bijdraagt aan de ontwikkeling
van de Veenendaalse samenleving. Een visie is geen stappenplan, maar een inspirerend verhaal. Met
het verhaal van de visie geven inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de lokale
overheid aan waarvoor zij gáán en waarvoor zij stáán. Zo wordt toekomstig gemeentelijk beleid
gebaseerd op deze visie.
Wat maakt Veenendaal bijzonder? Wat is de identiteit van Veenendaal? En hoe kunnen we dat
versterken? De visie zet Veenendaal duidelijk op de kaart, niet alleen voor de buitenwereld, maar
vooral voor de Veenendalers zelf. 2040 lijkt ver in de toekomst, maar de veranderingen gaan sneller
dan ooit. Daarom is de visie ambitieus. Veenendalers moeten nu al keuzes maken om samen te
bouwen aan de samenleving van de toekomst. De visie daagt iedereen – bedrijven, scholen, overheden
en inwoners – uit om te helpen. Want stilzitten leidt tot stilstand. En stilstand is in deze tijd van snelle
verandering al gauw achteruitgang.
De samenleving van Veenendaal in 2040 wordt aan de hand van vier thema’s besproken:
netwerksamenleving, (samen) leven, digitale wereld en duurzaamheid. Per thema bespreken we de
ambities die de identiteit bepalen van de Veenendaalse samenleving. Juist binnen deze thema’s
verwachten we grote maatschappelijke veranderingen. Dat vraagt om een goed doordacht plan en een
scherpe koers.
Deze visie bouwt voort op de strategische visie met als horizonjaar 2025 die in 2005 werd opgesteld.
In 2016 werd besloten dat deze visie aan herijking toe was. Belangrijkste reden was dat de
economische crisis van 2008 voor een aantal groeiambities roet in het eten had gegooid. Nu de
economie weer is aangetrokken, wordt duidelijk dat de tijd van weleer niet meer terugkomt. Er zijn
ingrijpende veranderingen in de economie, samenleving en technologie opgetreden die maken dat we
niet meer op de oude voet kunnen voortgaan. Dat maakt het noodzakelijk nieuwe ambities te
formuleren of oude ambities te herformuleren.
Veenendaal heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten. Er is veel nieuws in gang gezet, zoals de krachtige
ambitie van de gemeente om in 2035 energieneutraal te zijn. En er is een start gemaakt met een ICTCampus. Deze nieuwe initiatieven worden nog krachtiger als zij verbonden zijn aan een integrale
toekomstvisie. Dan versterken de verschillende (beleids)initiatieven elkaar en ontstaat focus. Vandaar
deze nieuwe strategische visie voor 2040.

3

Veenendaal: onbekend maakt onbemind?
Veenendaal is een stad van ruim 64.000 inwoners1 in het midden van Nederland. De veenkolonie
Veenendaal ontstond halverwege de 16e eeuw in de Gelderse en Stichtse Venen. Stichts Veenendaal
viel onder de stad Rhenen en Gelders Veenendaal onder het ambt Ede. Turfwinning was lange tijd de
belangrijkste bron van bestaan, aangevuld met textielhuisnijverheid.
Vanaf ongeveer 1860 raakten beide Veenendaals in een stroomversnelling door de industrialisatie. Het
dorp werd een industriestad met wol, textiel en sigaren. Uit de huisindustrie ontwikkelde zich een
aantal grote fabrieken, waar textielproducten en sigaren werden geproduceerd. De wol voor de
textielindustrie kwam aanvankelijk van schapen op de Veluwe en in de Gelderse Vallei. De tabak werd
geteeld in plaatsen zoals Amerongen, Elst, Rhenen en rond Veenendaal zelf. Enorme
fabriekscomplexen met rokende schoorstenen bepaalden het aanzicht van Veenendaal.
Rond de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw kwam de klad in de sigaren- en textielindustrie.
De fabrieken gingen failliet of trokken weg. De werkloosheid was torenhoog: circa 20% van de
beroepsbevolking zat zonder werk.
Op 1 januari 1960 werden Stichts Veenendaal en Gelders Veenendaal verenigd tot één gemeente,
vallend onder de provincie Utrecht. De nieuwe gemeente pakte de economische problemen
voortvarend aan. Onder het motto ‘nooit meer afhankelijk van één bedrijfstak’ begon men actief een
gevarieerd aanbod aan bedrijvigheid werven. Veenendaal kreeg van de provincie een opvangtaak voor
wonen, werken en voorzieningen. Die (financiële) kans werd met beide handen aangegrepen. En met
succes. Veenendaal is uitgegroeid tot het winkelhart van de regio. Veenendaal is een aantrekkelijke
centrumgemeente met een goed draaiende economie geworden. Met meer dan 64.000 inwoners en
een groot aantal ondernemingen is Veenendaal een belangrijke stad in de regio.
De inwoners van Veenendaal geven aan heel tevreden over hun stad te zijn. Toch is Veenendaal niet
een gemeente waarbij de gemiddelde Nederlander direct een beeld voor ogen heeft. Maakt onbekend
onbemind?
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CBS, 2017
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De kracht van Veenendaal: bescheiden, betrokken en ondernemend
Veenendaal heeft de voorzieningen en allure van een stad en de vriendelijkheid van een dorp. Hoewel
inwoners, bedrijven en instellingen veel hebben om trots op te zijn, uiten ze dat zelden. Daarvoor zijn
ze vaak te nuchter en bescheiden: ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg…’
Veenendaal ligt centraal in Nederland en is goed bereikbaar. De A12 en maar liefst drie treinstations
verbinden Veenendaal met de rest van het land. Veenendaal is een compacte gemeente, waar alle
voorzieningen goed bereikbaar zijn. De wijken buiten het centrum zijn opgezet als woonwijk.
Veenendaal ligt tussen het groen van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Door goede
fietsvoorzieningen kunnen inwoners van Veenendaal volop van deze omliggende natuur genieten. Dat
alles maakt Veenendaal een aantrekkelijke leefomgeving.

Veenendaal kent een hoog voorzieningenniveau. Er is een grote variëteit aan scholen, al ontbreekt het
hoger beroepsonderwijs. Er is een filmhuis, een theater, een cultureel centrum met museum en
bibliotheek en er zijn muziekscholen. Veenendaal heeft een zwembad en talrijke sportverenigingen,
bijvoorbeeld voor voetbal, korfbal, volleybal, tennis, atletiek, gymnastiek en schaatsen. Verdeeld over
45 locaties zijn er in Veenendaal 30 scholen gehuisvest.
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Het centrum van Veenendaal heeft een winkelfunctie voor de hele regio. Het winkelcentrum is de
afgelopen tijd op de schop gegaan en wordt steeds aantrekkelijker. Vanuit de omgeving – ongeveer
130.000 inwoners, verspreid over Veenendaal, Ede, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Neder-Betuwe,
Woudenberg, Barneveld, Renswoude en Scherpenzeel, winkelen inwoners in het centrum van
Veenendaal. Het kernwinkelgebied van Veenendaal is de belangrijkste koopstad tussen Utrecht en
Arnhem en telt circa 350 winkels en horecagelegenheden.
Veenendaal kent een betrokken samenleving met een dorps gevoel. Het verenigingsleven bloeit.
Vrijwilligers zetten zich in voor de samenleving, hun medeburgers en naasten. Vanuit de kerken is er
veel aandacht voor zorg. Er is in Veenendaal sterke sociale cohesie, maar de samenhang en verbinding
geldt vooral de eigen (kerkelijke) samenleving en is niet zeer groepsoverstijgend. Dat maakt
Veenendaal ook tot een ‘gedeelde’ samenleving. In Veenendaal voelt 67,3% van de bevolking zich
verbonden met kerk of levensbeschouwelijke groepering en bezoekt 33,5% maandelijks religieuze
diensten2. Dat ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Groepen met zeer onderscheiden
opvattingen en levensstijlen leven in de wijken naast en apart van elkaar. Dat geldt in het bijzonder
voor de confessionele en niet-confessionele inwoners.
Veenendalers zijn bescheiden, betrokken en ondernemend. Veenendalers beschikken over
ondernemingszin. Het zijn aanpakkers. Inwoners en bedrijven vragen niet snel om hulp. Ze proberen
eerst zelf tot een oplossing te komen, ‘want je moet je eigen broek ophouden’.

2

CBS, g.d.
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Trends en maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving
Mensen zijn voortdurend bezig met de toekomst: we maken plannen voor onszelf, ons gezin, ons werk
en onze stad. Maar mensen vinden het moeilijk om zich te realiseren dat morgen alles anders kan zijn.
We zijn geneigd om van continuïteit uit te gaan. We trekken dan de ontwikkelingslijnen uit het
verleden door naar de toekomst.
Maar denken dat alles als vanouds zo doorgaat, kan een valkuil zijn. Om toekomstgericht te zijn, is het
goed te kijken wat er in de samenleving aan het veranderen is, op nationaal en lokaal niveau. Welke
trends en maatschappelijke ontwikkelingen komen er op Veenendaal af?
Deze zes nationale trends zorgen voor nieuwe ontwikkelingen in de Veenendaalse samenleving:







Trend 1: afnemende bevolkingsgroei
Trend 2: werken volgt wonen
Trend 3: nieuwe economie
Trend 4: duurzame samenleving
Trend 5: van lokale gebondenheid naar regionale samenwerking
Trend 6: van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

Trend 1: afnemende bevolkingsgroei
De bevolking van Nederland groeit nog altijd, maar het tempo waarin is minder hoog dan in de
decennia hiervoor.3 Dit geldt ook voor Veenendaal.
Inwonertal
Na de samenvoeging van Gelders en Stichts Veenendaal in 1960 telde de gemeente ruim 23.000
inwoners4. Tot 2000 kwamen er ieder jaar ongeveer 1.000 inwoners bij. In 2000 lag het inwonertal
rond de 60.0005. Anno 2017 telt de gemeente Veenendaal 64.424 inwoners6. Rond 2000 kwam er dus
een einde aan de snelle bevolkingsgroei. Vanaf die tijd zijn de groeicijfers verminderd en dat is ook de
prognose voor de komende jaren7. Hierbij is wel een bandbreedte aangegeven waarbinnen de groei
naar verwachting zal plaatsvinden.

3

SCP, 2016
CBS, 2016a
5
CBS, 2016b
6
CBS, 2017 (1-7-2017)
7
Provincie Utrecht, 2015 (cijfers: ABF - Primos) en CBS, 2016d (middenscenario)
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Grafiek 1: Bevolkingsgroei en -prognose
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Huishoudens
De gemeente Veenendaal telt 26.111 huishoudens met een gemiddelde grootte van 2,4 personen8.
Veenendaal telt veel grote gezinnen, want het gemiddelde huishouden in Nederland telt 2,2
personen9. De prognose10 is dat het aantal huishoudens de komende jaren geleidelijk zal blijven
groeien, waarbij ook hier een bandbreedte is opgenomen. Het aantal personen per huishouden zal
afnemen naar 2,3. Hoewel de bevolkingsgroei een trendbreuk kent, blijft het aantal huishoudens
geleidelijk groeien door de toename in het aantal eenpersoonshuishoudens.

8

CBS, 2016b
CBS, 2016c
10
Provincie Utrecht, 2016 (cijfers: ABF - Primos) en CBS, 2016d (middenscenario)
9
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Grafiek 2: Huishoudensgroei en -prognose
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Leeftijdsopbouw
De bevolking van Veenendaal is gemiddeld jonger dan die van Nederland11. Er zijn meer mensen jonger
dan 20 jaar dan gemiddeld in Nederland. En er zijn minder mensen van 65 jaar en ouder in Veenendaal
dan gemiddeld in Nederland.

Hoewel ook Veenendaal zal vergrijzen, zal Veenendaal ook in de toekomst een relatief jonge
beroepsbevolking blijven houden.

11

9

CBS, 2016b

Strategische vragen
Veenendaal heeft in zijn groeiperiode een relatief jonge woningvoorraad van eengezinswoningen
opgebouwd. De belangrijkste strategische vraag is of Veenendaal wel de goede woningvoorraad heeft
die voldoet aan de wensen van de toekomstige bevolkingssamenstelling. Hoe kan de groeiende groep
ouderen prettig wonen in Veenendaal? En blijft de jonge beroepsbevolking behouden in Veenendaal?
Trend 2: werken volgt wonen
Steden concurreren in steeds sterkere mate met elkaar. Gezinnen kiezen de woon- en leefomgeving
die het beste past bij hun levensfase en levensstijl. Een woonplaats wordt gekozen op basis van quality
of living, vanwege het gemak waarmee gezinsleven, werk, sport en ontspanning kan worden
gecombineerd.12 Vervolgens kijken zij waar in de omgeving een baan is die bij hen past. Hebben zij de
mogelijkheid om vanuit hun woonplaats makkelijk hun werk te bereiken? Kortom, de bereikbaarheid
(niet aanwezigheid) van banen is een belangrijke vestigingsfactor.13
Steden die een hoge kwaliteit van woon- en leefomgeving kunnen bieden, zijn aantrekkelijk voor
(nieuwe) inwoners. De beschikbaarheid van een beroepsbevolking met veel jonge arbeidskrachten
heeft vervolgens een aanzuigende werking op bedrijven. Anders gezegd: werken volgt wonen. Je wint
als stad eerder de concurrentieslag met andere steden door een excellent woon- en leefklimaat.
Strategische vragen
De strategische vraag is of en hoe Veenendaal de hoge kwaliteit van woon- en leefomgeving ook in de
toekomst kan vasthouden? Hoe kan bereikbaarheid bijvoorbeeld worden versterkt, door een variëteit
aan vervoersmiddelen (fiets, auto en OV) aan te bieden? En hoe kan het voorzieningenaanbod – denk
aan sport, horeca, cultuur en onderwijs – klaar worden gemaakt voor de toekomst? Weet Veenendaal
van het winkelcentrum een ‘beleving’ te maken en zo een regionale trekpleister te blijven?
Trend 3: nieuwe economie
De nieuwe economie vraagt om meer ondernemen en ondernemerschap. Als gevolg daarvan wordt
de arbeidsmarkt steeds flexibeler.14 Het aantal zzp’ers neemt snel toe. Aan werknemers worden
hogere eisen gesteld. Ook de beroepenstructuur verandert snel. Ruim de helft van de huidige
basisschoolleerlingen zal uiteindelijk een baan krijgen die op dit moment nog niet bestaat. Door de
veranderingen in de economie komen vernieuwingsbereidheid, ondernemerschap en persoonlijke
dienstverlening centraal staat. Wonen, werken, leren en ontspannen vloeien steeds meer in elkaar
over. Voor vele zzp’ers is de woonplaats ook de werkplek.
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Platform31, 2017a
Hoogstra, 2013
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TNO/CBS, 2015
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Huidige situatie Veenendaal
Veenendaal heeft in totaal 337 hectare bedrijventerrein16, verdeeld over 5 bedrijventerreinen. De
bedrijventerreinen in de gemeente Veenendaal waren in 2015 goed voor 13.338 (50,7%) banen.
Veenendaal telt in totaal 26.326 banen17. 14.741 banen worden bezet door inwoners uit Veenendaal
en 10.974 banen door personen die buiten Veenendaal wonen. Vanwege de geschiedenis als
industriestad is het opleidingsniveau van de gemiddelde Veenendaler lager dan gemiddeld in
Nederland. Het aantal banen in de gemeente Veenendaal is in de afgelopen jaren afgenomen.
Veenendaal profileert zich sinds 2010 als ICT-stad. Veenendaal heeft een relatief hoog aandeel ICTarbeidsplaatsen (9,62%); dat is ruim het dubbele van het nationale gemiddelde (circa 4%) en eveneens
meer dan andere gemeenten in de regio (1% tot 5%). Mede hierdoor heeft ROC A12 besloten met
ingang van schooljaar 2015/2016 ICT-opleidingen ook in Veenendaal aan te bieden.
Strategische vragen
De strategische vraag is hoe Veenendaal zich kan voorbereiden op en aanpassen aan de nieuwe, meer
flexibele economie. Hoe verbetert Veenendaal het opleidingsniveau in de gemeente en hoe kan de
specialisatie op ICT worden versterkt? Hoe kunnen de bedrijventerreinen beter aansluiten bij de
nieuwe economie en werkgelegenheid?
Trend 4: duurzame samenleving
De aarde warmt op en daardoor verandert het klimaat. Door het gebruik van fossiele brandstoffen,
waarvan de voorraad beperkt is, komt er veel CO2 vrij. Door een stijging in temperatuur ontstaan er
extreme neerslagpatronen en vindt er een stijging van de zeespiegel plaats. Internationaal en nationaal
zijn (bijvoorbeeld in het klimaatakkoord van Parijs) afspraken gemaakt om tot een duurzame en CO2arme energievoorziening te komen. De uitwerking daarvan betekent dat men juist op lokaal niveau het
energieverbruik moet veranderen en op de klimaatwijzigingen moet anticiperen.18 Bijvoorbeeld door
woningen beter te isoleren, zuinige productieprocessen te ontwerpen of duurzame energie op te
wekken. Maar ook door slim om te gaan met overtollig oppervlaktewater en de buitenruimte
‘rainproof’ te maken.
Duurzaamheid is niet alleen een moreel vereiste om de aarde op een goede manier aan toekomstige
generaties over te dragen, duurzaamheid zal steeds meer het verdienmodel van de toekomst zijn.
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www.waarstaatjegemeente.nl
CBS, 2012
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Gemeente Veenendaal, 2016
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Ministerie van Economische Zaken, 2016
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Daarom groeit de aandacht voor de circulaire economie: een systeem waarin zo min mogelijk
materialen verloren gaan. In de circulaire economie wordt afval niet zomaar verbrand, maar keer op
keer als grondstof gebruikt. Ook voor energieopwekking wordt steeds vaker gezocht naar
hernieuwbare en lokale bronnen. Door snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen
wordt duurzame energie steeds goedkoper en steeds gewoner.

19

Strategische vragen
De vraag is vooral hoe Veenendaal de ontwikkeling naar een duurzame gemeente kan versterken en
versnellen? Hoe moet bijvoorbeeld de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving verlopen?
En hoe kan Veenendaal zich goed voorbereiden op de extreme neerslag waar het in de toekomst
steeds vaker mee geconfronteerd gaat worden?
Trend 5: van lokale gebondenheid naar regionale samenwerking
Gemeentegrenzen zijn maar lijntjes op de kaart of gemeenteborden langs de weg. Voor het dagelijks
leven van mensen hebben ze steeds minder betekenis. Want we wonen in Veenendaal, maar werken
in Amersfoort. Of we wonen in Rhenen, maar winkelen in Veenendaal. Of we groeien op in Veenendaal,
gaan studeren in Utrecht en stichten een gezin in Veenendaal.
Dat geldt ook voor economische activiteit. Regio’s vormen in toenemende mate de knooppunten van
netwerken. Bedrijven vinden daar hun samenwerkingspartners, medewerkers en toeleveranciers. Dat
maakt regio’s tot de motoren van de economie.20
Regiovorming gaat nooit vanzelf. Lokale overheden kunnen de goede voorwaarden creëren waardoor
de netwerken in de regio tot bloei komen.21 Zij kunnen zorgen voor goede formele en informele
verbindingen waardoor de instroom van mensen, diensten, producten en informatie mogelijk wordt.
Zij kunnen ook kwaliteit bieden die van belang is voor de hele regio. Daardoor kunnen gemeenten zich
specialiseren en zorgen dat zij aanvullend zijn en elkaar successen gunnen. Zo hoeven zij niet ieder
voor zich een compleet voorzieningenaanbod te hebben. Zij zetten in op een complete regio, in plaats
van op een complete stad.
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En - misschien wel het belangrijkste – lokale overheden kunnen initiatief nemen om het gezamenlijke
verhaal, de visie, van de regio op te stellen: wat is de kracht van de regio? Waarom moet je in deze
regio werken, leren, wonen en ontspannen? Een duidelijk profiel trekt mensen aan met ideeën en
ondernemersgeest die willen bijdragen aan het verwezenlijken van de visie.
Huidige situatie Veenendaal
Veenendaal maakt actief deel uit van de regio FoodValley: de internationale topregio voor kennis en
innovatie op het gebied van gezonde en duurzame voeding. De regio FoodValley kent twee
speerpunten: verbetering van de leefomgeving en verbetering van het vestigingsklimaat.

Strategische vragen
De vraag is of Veenendaal een heldere positionering in de regio heeft. Wat is de specialisatie van
Veenendaal in het geheel en wat draagt Veenendaal bij aan de triple helix in de regio? Hoe kan deze
profilering worden vertaald naar de speerpunten van FoodValley? Daarbij is het van belang echt te
kiezen en vervolgens ook ruimte te geven aan andere gemeenten. En hoe kan Veenendaal de
verbindingen met overige knooppunten en steden in de regio versterken?
Trend 6: van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
De participatiesamenleving zorgt voor een andere verdeling van collectieve en individuele
verantwoordelijkheden. Dit heeft gevolgen voor onze manier van samenleven. Steeds meer
verantwoordelijkheden en uitvoeringstaken in het sociaal domein verschuiven van het Rijk naar het
niveau van de provincie en de gemeente. Gemeenten zijn onder meer verantwoordelijk voor
jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De achterliggende gedachte is
dat lokale overheden die taken efficiënter en goedkoper kunnen uitvoeren en tevens beter kunnen
inspelen op behoeften van de individuele burger.
13

Nederland groeit toe naar een participatiesamenleving, waarin burgers die bij machte zijn, zelf
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen en andermans welvaart en welzijn.22 Deze landelijke
verschuiving vraagt van gemeenten een nieuwe kijk op sociale dienstverlening en op het ondersteunen
van inwoners.23 Inwoners nemen steeds meer eigen regie. Dit zal niet voor iedereen even gemakkelijk
en haalbaar zijn. Daarom vraagt dit om het zoeken naar goede oplossingen en oplettendheid voor
degenen die risico lopen buiten de boot te vallen.
Door vergrijzing neemt de druk op een kleiner wordende groep mantelzorgers en een kleiner
wordende groep professionals toe. Met name ouderen met minder sociale en technische
vaardigheden lopen in de toekomst een groter risico.
Huidige situatie Veenendaal
Het percentage huishoudens met een bijstandsuitkering ten opzichte van het totaal aantal
huishoudens ligt in Veenendaal op 5,4% (landelijk 5,7%). Ook het aantal kinderen in een gezin dat leeft
van een uitkering ligt net onder het landelijk gemiddelde.

24

Strategische vragen
De belangrijkste vraag is hoe Veenendaal zijn inwoners meer ruimte kan geven om
verantwoordelijkheid te nemen in het sociaal domein. Tegelijkertijd is de vraag hoe Veenendaal hierbij
zorg kan dragen voor de kwetsbaren in de samenleving. Hoe biedt Veenendaal de ouderen van over
10, 20 jaar – een hele andere groep dan de ouderen nu – een veilig en prettig leefklimaat? En hoe kan
het aantal bijstandsuitkeringen in Veenendaal beperkt blijven?
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4 thema’s en kernambities: Veenendaal als leefstad met een sterke, regionale
binding
Veenendalers kiezen voor een versterking van de woonfunctie en richten hun blik naar de regio25. Dat
betekent dat de ambities zich primair richten op het versterken van de woon- en leefomgeving, met in
het kielzog de arbeidsmarkt gericht op wonen en arbeidsintensieve bedrijvigheid. Dit is in lijn met de
trend werken volgt wonen. Ook de blik naar buiten die de voorkeur heeft van de Veenendaalse
gemeenschap is in lijn met een belangrijke trend: die van lokale gebondenheid naar regionale
samenwerking.
Algemene conclusie van de demografische ontwikkelingen (trend 1) is dat Veenendaal in de toekomst
niet alleen maar de groei hoeft te accommoderen, maar zich ook kan toeleggen op het verbeteren van
de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Van kwantiteit naar kwaliteit! En deze kwaliteiten moeten
een diverse bevolkingsgroep aanspreken.
Aan deze keuzes ligt naast een strategische ook een praktische redenering ten grondslag: de grenzen
aan de ruimtelijke groei zijn in zicht. De gemeente Veenendaal is compact en beslaat een gebied van
1.972 hectare. De fysieke gemeentegrenzen beperken de mogelijkheden tot groei: het grootste
gedeelte van het Veenendaalse grondgebied is al bebouwd en ingericht als woongebied De gemeente
behoort met 2.116 adressen per vierkante kilometer tot de top-tien middelgrote steden met het
hoogste adressendichtheid (het gemiddelde van middelgrote steden is 1.568 en landelijk 1.081).
Veenendaal wordt in grote mate omsloten door natuurgebieden, waardoor de fysieke
uitbreidingsmogelijkheden van de huidige kern beperkt zijn.
Veenendaal moet zich in de toekomst dus richten op kwaliteit in plaats van op kwantiteit. En – in lijn
met de wensen van inwoners – moet Veenendaal zich bovenal concentreren op het verbeteren van de
kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Dat betekent dat Veenendaal moet zorgen dat het slim
omgaat met de ruimte door intensivering van de woonbebouwing, herontwikkeling en
functieverandering en voldoende aandacht blijft houden voor groen. Onderdeel van een aantrekkelijke
woonomgeving is een goede bereikbaarheid van arbeidsplaatsen. Veenendaal richt zich daarom in de
toekomst niet op ruimte-intensieve en arbeidsextensieve bedrijvigheid, maar op arbeidsintensieve
bedrijven.Kortom, de visie stelt vooral eisen aan de kwaliteit van nieuwe of herontwikkelingen en
spreekt zich niet uit over kwantitatieve doelstellingen.
Deze richting – Veenendaal als leefstad met een sterke, regionale binding – werken we uit aan de hand
van vier thema’s. Juist binnen deze thema’s liggen de grootste maatschappelijke veranderingen en per
thema bespreken we de kernambities. De thema’s zijn:
1.
2.
3.
4.
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Netwerksamenleving
(Samen) leven
Digitale wereld
Duurzaamheid

Gedurende het participatietraject rond deze visie spraken Veenendalers zich in meerderheid uit voor een
versterking van de woonfunctie en het richten van de blik naar buiten in de regio. Daarmee gaven zij aan zich te
realiseren dat een nieuwe strategische richting gekozen moet worden.
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1) Netwerksamenleving
Kernambitie Veenendaalse netwerksamenleving in 2040: “niet alleen, maar samen” met ruimte voor
ieders eigen identiteit.
Veenendaal zet in op een complete regio, in plaats van een complete stad. FoodValley is een
polycentrische regio, met een aantal steden van vergelijkbare omvang. Het bundelen van de krachten
is goed voor de regio en goed voor Veenendaal. Samenwerking betekent niet dat het intieme,
kleinschalige karakter van Veenendaal verdwijnt. Veenendaal heeft in 2040 een aantrekkelijk
woonklimaat binnen een innovatieve topregio en durft dit ook uit te dragen.
1. Samenwerking binnen FoodValley op het gebied van economie, werkgelegenheid, mobiliteit,
het buitengebied en voorzieningen.
Gemeenten binnen de FoodValley beconcurreren elkaar niet, maar vullen elkaar aan. Veenendaal zet
in op een gezamenlijke agenda en aanpak en zo groeit de regio uit tot een internationaal knooppunt
voor kennis en innovatie in gezonde en duurzame voeding. Veenendaal benut de voordelen van de
sterke economie in de regio en profileert zich vooral met een aantrekkelijk woonklimaat en als ICTknooppunt van FoodValley. De regio deelt grootschalige voorzieningen.
Veenendaal ligt op de grens van twee provincies: Utrecht en Gelderland. Hoewel de focus van
Veenendaal op de regio FoodValley ligt, heeft de gemeente, zeker bestuurlijk, een belangrijke
scharnierfunctie tussen de twee provincies. En de regio FoodValley vervult een belangrijke rol in de
landelijke corridor A12 tussen Utrecht en Arnhem/Nijmegen. De toekomstige opgaves worden waar
nodig in de (bestuurlijke) samenwerking binnen de regio opgepakt.
2. Samenwerking vraagt om slimme, snelle mobiliteit.
Goede en snelle verbindingen zijn essentieel voor de inwoners van FoodValley: zo zijn werk, scholing
en voorzieningen binnen handbereik. Veenendaal zet zich ervoor in dat deze mobiliteit voor iedereen
toegankelijk is. De verschillende kernen in de regio zijn in 2040 verbonden door duurzaam (openbaar)
vervoer: inwoners maken bijvoorbeeld gebruik van de trein of lightrail, zelfsturend elektrisch vervoer,
e-bikes en snelfietspaden.
3. De gemeente/gemeenschap is een netwerkorganisatie.
De rol van de gemeente is in 2040 veranderd. De gemeente ondersteunt het verder toegenomen
ondernemerschap in Veenendaal, zowel vanuit inwoners en ondernemers, als vanuit maatschappelijke
organisaties en partners in de regio. Inwoners bepalen grotendeels zelf hoe hun wijk en buurt eruitziet.
Zo behouden de wijken en buurten elk hun eigen identiteit. De meeste wijken hebben een
wijkcentrum, waar buurtcoöperaties een plek vinden en op wijkniveau zorg dragen voor energie, de
openbare ruimte en elkaar. Waar nodig ondersteunt de gemeente.
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2) (Samen) leven
Kernambitie (samen) leven in 2040: Veenendaal met excellent woonklimaat.
De inwoners van Veenendaal vormen een krachtige, inclusieve samenleving. Oftewel een samenleving
die openstaat en waar iedereen erbij hoort. Iedereen kan binnen zijn of haar mogelijkheden meedoen
en bijdragen aan de Veenendaalse samenleving. De eigen kracht van inwoners, die zich organiseren op
buurt- of wijkniveau, wordt door de gemeente ondersteund.
Veenendaal staat bekend om goed onderwijs, veilige en moderne woonwijken, hoogwaardige sporten cultuurvoorzieningen en sterke sociale cohesie. De excellente leefomgeving trekt nieuwe inwoners
aan, waardoor Veenendaal zijn voorzieningen op peil kan houden. Werken en wonen zijn steeds meer
versmolten. Werken volgt wonen en de werkgelegenheid in de gemeente hangt dan ook grotendeels
samen met woonvoorzieningen – denk aan onderwijs, cultuur, zorg, winkelen en leisure. Nieuwe
inwoners trekken nieuwe bedrijven en omgekeerd. Binnen de FoodValley profileert Veenendaal zich
vooral als ICT-hub en ook dit levert lokale werkgelegenheid op. Er ontstaat ruimte voor nieuwe
woongebieden, mede door transformatie van arbeidsextensieve bedrijven aan de rand van de
woongebieden.
1. Aandacht voor alle leeftijden.
Veenendaal scoort regionaal bovengemiddeld op het gebied van woonaantrekkelijkheid. Het heeft
zo’n aantrekkelijk woonklimaat omdat er ruimte en aandacht is voor alle leeftijden. De levendige
wijken trekken jongeren en gezinnen met kinderen aan. Hierbij gaat het zowel om nieuwe inwoners
als jongeren die zich na hun studie graag weer in Veenendaal vestigen vanwege het aantrekkelijke
woonklimaat. Door de woningvoorraad aan te passen, blijven ook ouderen middenin de levendige
wijken wonen. Ruimte voor nieuwe woningen wordt vooral gevonden door transformatie.
De dagelijkse boodschappen, zorg- en vrijetijdsvoorzieningen zijn voor ouderen en mindervaliden goed
bereikbaar. De levendigheid ontstaat door inwoners - jong en oud - zelf de ruimte te geven om hun
wijk en buurt vorm te geven, ook op het gebied van sport en cultuur.
Veenendaal zet in op een complete regio en dus bevinden niet alle voorzieningen zich in Veenendaal.
Voor bepaalde voorzieningen kunnen Veenendalers terecht in de rest voor de regio en vice versa. Zo
hebben inwoners in de regio een breed, gevarieerd en compleet aanbod dat goed bereikbaar is.
2. Aandacht voor ontmoeting, veiligheid en initiatieven uit de buurt.
De wijkcentra en de buitenruimte zijn zo ingericht dat inwoners elkaar ontmoeten. Veenendalers
trekken met elkaar op, zien om naar elkaar en respecteren elkaars opvattingen, ook van inwoners
buiten de eigen gemeenschap. Inwoners pakken samen initiatieven op en de gemeente stimuleert en
verleidt hiertoe. Dat draagt ertoe bij dat Veenendalers zich veilig en prettig voelen op straat en in hun
wijk. Om sociale netwerken te versterken en te verbreden, ondersteunt de gemeente initiatieven die
zich richten op verbinding tussen verschillende gemeenschappen.
3. Krachtige, inclusieve samenleving.
Een inclusieve samenleving staat voor gelijkwaardigheid en geeft iedereen de mogelijkheid tot zijn
recht te komen, ongeacht achtergrond, leeftijd of beperkingen. Inwoners van Veenendaal zijn naar
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vermogen maatschappelijk actief. Meedoen aan de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend,
daarom helpt de gemeente haar inwoners waar nodig om actief te worden.
Zorg en ondersteuning is beschikbaar naar behoefte en op maat. Uitgangspunt hierbij is licht en
algemeen waar mogelijk en complex en gespecialiseerd waar nodig. De Veenendaler staat centraal;
mensen zijn zelfredzaam en zetten waar nodig hun eigen netwerk in.

3) Digitale wereld
Kernambitie digitale wereld in 2040: Veenendaal heeft een hoogwaardige duurzaam bedrijfsleven
met arbeids- en kennisintensieve bedrijven en een bruisend multifunctioneel centrum.
De meeste fysieke ruimte is in gebruik als woonwijk. Daarom kiest Veenendaal waar mogelijk voor
arbeidsintensieve bedrijven boven ruimte-intensieve bedrijven. De economische kracht van
Veenendaal is versterkt doordat een duidelijke focus is gekozen. ICT is een groeimarkt, maar de focus
verschuift van ICT als losse sector naar ICT als “enabler” binnen alle domeinen. Daarom maken ICTbedrijven in Veenendaal verbindingen met andere sectoren en bedrijven, vooral binnen FoodValley.
Veenendaal kiest voor een ondersteunende digitale wereld, bijvoorbeeld om een aantrekkelijk
woonklimaat te realiseren. Dit betekent dat de gemeente digitalisering omarmt en inzet waar mogelijk
(bijvoorbeeld gekoppeld aan veiligheid en vrije tijd), maar ook als gemeente vasthoudt aan persoonlijk
contact. In 2040 is het centrum van Veenendaal bruisend en multifunctioneel. Door in te spelen op de
nieuwste technologieën blijft het centrum een trekpleister voor de regio.
1. ICT-campus in de innovatieve topregio.
Veenendaal draagt actief bij aan werkgelegenheid en innovatie in FoodValley. De gemeente geeft een
impuls aan werkgelegenheid door goede bereikbaarheid, een sterke digitale infrastructuur en een
nauwe verbondenheid met FoodValley. Bedrijven werken samen en ondersteunen eigen
ondernemerschap van zowel potentiele als startende ondernemers. Kennisdeling en -ontwikkeling
wordt gestimuleerd op de FoodValley ICT-campus in Veenendaal. Op de campus komen onderwijs,
gevestigde ondernemers en startups samen, vooral op het gebied van toegepaste ICT en gezonde,
duurzame voeding.
Veenendaal trekt nieuwe bedrijven aan die een impuls geven aan de werkgelegenheid. Er is minder
ruimte voor bedrijven met een zeer hoog aantal vierkante meter terrein per werknemer. Veenendaal
kiest voor hoogwaardige arbeids- en kennisintensieve bedrijven. Door een hoogwaardig
kennisintensief bedrijfsleven is het opleidingsniveau van de inwoners toegegroeid naar het landelijke
gemiddelde.
De focus op arbeidsintensieve bedrijven betekent dat bedrijfsruimte vrijgespeeld is en benut kan
worden voor bijvoorbeeld groene woonwijken of combinaties van wonen en werken. Als ruimteintensieve bedrijven zich binnen de regio verplaatsen is dit geen verlies, maar behoud van
werkgelegenheid.
2. Leven Lang Leren in een high tech wereld.
De arbeidsmarkt verandert snel en het is steeds lastiger om vraag en aanbod op elkaar aan te sluiten.
Vanaf 2017 is er steeds meer aandacht voor de vaardigheden die daarvoor nodig zijn: creativiteit,
flexibiliteit en samenwerken. Veenendalers leren hun hele leven lang en Veenendaal biedt
doorlopende leerlijnen, onder andere op het gebied van ICT. Het hoger onderwijs in de regio en de
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bedrijven en ondernemers in Veenendaal zijn nauw verbonden, door opleidings- en
onderzoeksactiviteiten te ondernemen zoals stageplaatsen en praktijklessen. Waar nodigt stimuleert
en faciliteert de gemeente hierbij. Deze verbinding zorgt voor een betere aansluiting van het onderwijs
op de arbeidsmarkt en een toestroom van jongeren naar Veenendaal.
3. Tech als kans voor een levendig centrum.
Het centrum van Veenendaal heeft ook in 2040 een regionale aantrekkingskracht. Inwoner,
dagjesmensen en ondernemers komen er graag – om elkaar te ontmoeten, te winkelen of voor leisure.
Technologie wordt ingezet om van het centrum een echte beleving te maken. Winkelen wordt steeds
meer vrijetijdsbesteding en Veenendaalse ondernemers houden rekening met trends zoals het
toenemende belang van persoonlijke binding en de mogelijkheid om je eigen producten te fabriceren.
Ruimte wordt multifunctioneel gebruikt: naast de winkels, cultuur en een goed horeca-aanbod is er
ruimte voor startende ondernemers, zzp’ers en kunstenaars. Bovendien krijgen Veenendalers de
ruimte om activiteiten en evenementen voor elkaar te organiseren.

4) Duurzaamheid
Kernambitie duurzaamheid in 2040: Veenendaal heeft in 2040 de transitie naar een duurzame
gemeente afgerond.
De gemeente committeert zich aan de doelstellingen van het klimaatakkoord in Parijs uit 2015.
Veenendaal staat voor een respectvolle omgang met mensen, de omgeving en economie en
werkgelegenheid. Veenendaal kiest daarmee voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord:
ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Daarom wordt de bevolkingsgroei opgevangen
door verdichting en inbreiding, met behoud van de huidige dynamiek en het koesteren van
natuurschoon.
1. Vergroenen en klimaatbestendig.
In Veenendaal gaat verdichten en inbreiden hand in hand met vergroenen en verduurzamen. Door
slimme ruimtelijke ordening ontstaat voldoende dichtheid in een aangenaam groen leefklimaat, zoals
bijvoorbeeld groenboulevards, groene daken en gevels.
Bij renovatie en nieuwbouw wordt rekening gehouden met kwaliteitsverbetering, duurzaamheid en
voldoende ruimte voor groen. Veenendaal ontwikkelt een modern duurzaam woongebied dat als
voorbeeldfunctie dient voor de rest van Nederland. De gemeente stimuleert en faciliteert duurzame
initiatieven vanuit inwoners.
Veel groen in de stad draagt bij aan een mooie en gezonde leefomgeving. Veenendaal is in 2040 dan
ook groener dan in 2017. In de openbare, groene ruimte kunnen Veenendalers elkaar ontmoeten en
recreëren. De natuur rond Veenendaal draagt sterk bij aan de kwaliteit van het wonen. In 2040 bestaan
er goede verbindingen tussen de stad en het groene achterland. Verbindingen voor Veenendalers op
zoek naar recreatie, maar ook groene en blauwe corridors.
Bij ruimtelijke (her)ontwikkeling, zowel wat betreft de openbare ruimte, maar ook bij tuinen van
inwoners, wordt de buitenruimte zo klimaatbestendig en waterrobuust mogelijk ingericht met
hergebruik waar mogelijk.
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2. Circulaire stad, zelfvoorzienende wijken.
Veenendaal is een energie neutrale gemeente en denkt en handelt in alle besluiten in kringlopen. De
gemeentelijke organisatie geeft zelf het goede voorbeeld. Door een zo laag mogelijk energieverbruik
en duurzame opwekking komen de CO2-emissies in totaal op nul uit. Met de regio en het bedrijfsleven
wordt samengewerkt voor een overgang van fossiele brandstoffen naar groene energie. Afval is
grondstof voor productie. Ook bij de inrichting van de openbare ruimte en nieuwbouw wordt gebruik
gemaakt van groene grondstoffen en bewerkte gebruikte materialen.
De gemeente is van het gas af: een eigen warmtebedrijf gebruikt aardwarmte om gebouwen te
verwarmen en de restwarmte van bedrijven wordt hergebruikt om woningen te verwarmen.
Zonnepanelen zijn de standaard en de pieken en dalen worden opgevangen door opslagsystemen.
Om zich binnen Veenendaal te verplaatsen kiezen inwoners primair voor lopen of fietsen. Het voet- en
fietspadennetwerk is geoptimaliseerd, inclusief snelfietsverbindingen naar de omliggende gemeenten.
3. Goed voorbeeld doet goed volgen.
Bij alle gebiedsontwikkelingen en (inkoop)besluiten staat duurzaamheid voorop. Zo geeft de gemeente
het goede voorbeeld en zorgt dat goede voorbeelden vanuit de Veenendaalse samenleving gezien
worden. Daarnaast faciliteert Veenendaal in het bij elkaar brengen van partijen, kennis, ervaring en
middelen om de (Parijse) duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken. Innovatieve ondernemers
die duurzaam produceren krijgen voorrang op een vestigingsplaats.
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Totstandkoming van de visie
In de raadscommissievergadering van 17 september 2015 heeft de raadscommissie te kennen gegeven
de uit 2005 daterende Strategische Visie Veenendaal 2025 te willen actualiseren en herijken op
onderdelen die niet meer actueel zijn. De Rekenkamercommissie Veenendaal had in 2012
geconcludeerd dat deze herijking nodig was door verschillende grote ontwikkelingen en veranderingen
in de samenleving. In mei 2016 is besloten dat de raad en niet het college het voortouw zou nemen
voor het opstellen van de Strategische Visie Veenendaal 2040, en hiertoe is een bijzondere
raadscommissie SVV 2040 ingesteld.
De visie kwam tot stand met de inbreng van de Veenendaalse samenleving. Belangrijk was dat iedereen
in Veenendaal die dat wilde, de gelegenheid had om mee te praten over de toekomst van de
gemeente. Ook groepen die doorgaans minder makkelijk aan dit soort visies meedenken. De
commissie is daarom in gesprek gegaan met inwoners, bedrijven, ondernemers, instellingen en
verenigingen om input op te halen voor de visie. Het visietraject gaf inzicht hoe de samenleving over
Veenendaal denkt, nu en in 2040. Uit het participatietraject is een rode draad naar voren gekomen:
wensen en voorstellen die vaker terugkwamen. Op basis van deze rode draad is de Strategische Visie
Veenendaal 2040 opgesteld.
De eerste fase van de visie (september – december 2016) draaide om een analyse van de huidige stand
van zaken in Veenendaal. Op basis van een aantal gesprekken en het verzamelen van data werd een
integrale ‘foto’ van de gemeente opgesteld. Ook werden sterke en zwakke punten en trends in kaart
gebracht. In deze fase is tevens een aantal vertegenwoordigers van de samenleving van Veenendaal –
bijvoorbeeld als voorzitter van een vereniging, directeur van een instelling, of ondernemer –
uitgenodigd voor een Toekomstgesprek op 16 november 2016. Besproken werd welke thema’s en
ambities uit de in 2005 vastgestelde Strategische Visie Veenendaal 2025 nog relevant zijn of herijking
behoeven en wat nieuwe vraagstukken en ambities zijn.
Op basis van deze vooranalyse zijn vier thema’s geformuleerd, die een centrale rol vervulden in het
vervolgtraject. In januari 2017 werd de interactieve fase afgetrapt met de ‘Voorstelling over de
Toekomst’ in de Cultuurfabriek. Tijdens de aftrap gaven stadsdichter Joyce Willemsen, rapper aCtive,
stand up comedian WestSaid en futuroloog Jan Nekkers hun visie op de toekomst van Veenendaal.
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Hierna volgde een participatietraject met verschillende
bijeenkomsten en werkvormen waarbij de samenleving
(inwoners, ondernemers en organisaties) en medewerkers
van de gemeente konden mee praten over hoe de toekomst
van Veenendaal er in hun ogen uit zou moeten zien. Zo zijn
er twee toekomstcafés in het gemeentehuis georganiseerd,
was er de Toekomstvisie on Tour en kon men online
reageren. In totaal leverde dit meer dan duizend reacties op.
Vooral de Toekomstvisie on Tour was een succes. Diverse
locaties door heel Veenendaal werden bezocht, zoals alle vier
de middelbare scholen, de markten op het Bruïneplein en het
centrum, een buurthuis, de Ellekoot, een voetbalvereniging,
woonzorgcentra en de Cultuurfabriek.

Op basis van deze input werden vier scenario’s opgesteld. Toekomstbeelden die een beeld schetsen
van hoe Veenendaal er in 2040 mogelijkerwijs uit kan zien. De vier scenario’s waren gebaseerd op de
twee meest impactrijke keuzes die naar boven kwamen gedurende het visietraject:
1. Moet Veenendaal zich richten op het versterken van de woonfunctie of moet Veenendaal zich
vooral concentreren op het verbeteren van de werkfunctie?
2. Moet Veenendaal zich richten op zichzelf en zich concentreren op het gebied binnen de
gemeentegrenzen of moet Veenendaal een blik naar buiten verwerven en de samenwerking
in de regio intensiveren?
Dit levert het volgende model met bijbehorende scenario’s op:
Focus op
wonen

1.Veenendaal
voor elkaar

2. Veenendaal:
woonhart van
de regio

Intern gericht

Extern gericht

4. Veenendaal
onderneemt

3. VeenValley

Focus op
werken
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De toekomstbeelden hadden als doel om inwoners te helpen om zich in de toekomst van Veenendaal
te verplaatsen en op gestructureerde wijze een mening te vormen over wat de meest gewenste
toekomst is. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken zijn de scenario’s in april 2017 op verschillende
manieren voorgelegd, zowel online (via social media en het burgerpanel van Veenendaal) als offline.
Er werd een bijeenkomst op het gemeentehuis georganiseerd met Klaas van Kruistum als
avondvoorzitter en in de hal van het gemeentehuis en op straat werden voorbijgangers gevraagd naar
hun mening over de scenario’s. In totaal hebben bijna 700 inwoners gereageerd op de scenario’s.
Door alle reacties te bundelen is tot een voorkeursscenario voor Veenendaal gekomen en dit vormde
de basis voor een zogeheten houtskoolschets. Op 31 mei 2017 ging tijdens een beeldvormende avond
een grote groep raadsleden en aantal wethouders over de houtskoolschets in gesprek. De
aanbevelingen zijn meegenomen in het opstellen van de conceptvisie, die op 5 juli 2017 door de
bijzondere raadscommissie is besproken. Tot slot is de conceptvisie na een consultatieronde in
september in oktober 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.
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De Strategische Visie Veenendaal 2040 is tot stand gekomen in opdracht van de gemeente
Veenendaal.
De visie is ontwikkeld door de gemeente, in samenwerking met inwoners, maatschappelijke
organisaties en ondernemers. De gemeente bedankt alle deelnemers aan gesprekken en
bijeenkomsten voor hun inzet gedurende het visietraject.
Projectleiding: Gemeente Veenendaal (Jeroen Feskens)
Procesbegeleiding en tekst: Futureconsult (Zsa Zsa Balian en Jan Nekkers)
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