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Uitgangspunten visie

Herijken, actualiseren en moderniseren bestaand beleid 
(veranderstrategie)

• Kiezen voor een open proces; raadplegen 
stakeholders

• Stakeholders: combi van Veense organisaties, 
bedrijven en adviseurs zoals GGD, Odru, VRU e.d.

• Starten met de vraag: 

Wat vind u belangrijk?



Opzet visie

9 thema’s geformuleerd: 
– Bouwen en Wonen

– Mobiliteit en Infrastructuur

– Groen, Natuur en Water

– Duurzaamheid

– Milieu

– Cultuur en Cultuurhistorie

– Openbare orde en Veiligheid

– Volksgezondheid

– Economie en Recreatie



Bijeenkomsten

• Aantal bijeenkomsten: 3 extern en 1 intern

• Nuttig en ook leuk maken met bijv. trendwatcher

• Goed nadenken over doel, wensen en kaders

• Daarna keuze voor vorm, altijd interactief

• Prominente rol voor collega’s – direct betrokken



Kaderstelling visie

• Op basis van uitkomsten participatie

stakeholders kaderstellend stuk 

• 3 thema’s belangrijk;
• Bouwen en Wonen

• Groen, natuur en water

• Mobiliteit

• 3 rode draden:
• Gezondheid

• Duurzaamheid

• Veiligheid



Top 3 

Binnen de thema’s de top 3 van belangrijkste 
doelstellingen

Deep democracy



De rode draden anders geweven

Ambtelijk voorstel om de rode draden steviger te 

positioneren

Naar een gezonde, veilige en 
duurzame leefomgeving

Als leidend principe (i.p.v. “betrokken bij de uitwerking”)

Uitkomsten schrijfweek



Doelstellingen Gezondheid

• De leefomgeving biedt mogelijkheden tot meer en vaker bewegen, 
ontspannen en ontmoeten:

- meer zichtbaar en ‘beleefbaar’ groen
- mogelijkheden om te bewegen in parken en sportparken 
- voetganger en fietser centraal bij inrichting openbare ruimte
- groene ommetjes in elke wijk
- stimuleren inwoners tot initiatieven voor de eigen buurt

• Langer zelfstandig wonen
- Aanpasbare en levenloopbestendige woningen

• Verbeteren kwaliteit van het milieu (lucht, geluid, bodem)
vb. verplaatsen industriële bedrijven uit woonwijken/centrum naar 
bedrijventerreinen.



Spannende stellingen

Naar een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving

1. In Veenendaal gaat verdichten en transformeren 
hand in hand met vergroenen en verduurzamen

2. De auto niet meer nummer 1. In 2030 fietsen en 
wandelen meer mensen binnen Veenendaal



Vragen?


