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Het plangebied
Het plangebied betreft wijk 10 (Vleuten-De Meern) exclusief het gebied ten 

zuiden van de A12. In dit gebied liggen onder andere: Vleuten, De Meern, 

Veldhuizen, Terwijde, Vleuterweide, het Maximapark en Haarzuilens.

Het proces
Het partcipatieproces is zeer breed opgezet. We hebben gesproken met be-

woners, ondernemers en gebruikers in het gebied. Daarbij is geprobeerd om 

zowel te spreken met professionele partijen, maar ook bewust mensen op te 

zoeken die normaal niet zo gauw worden bereikt. 

Het participatieproces kent drie fasen:

1. Digitale inzending: ophalen van thema’s.

2. Tafelgesprekken, interviews en online enquête: ophalen ideeën.

3. Het wijkgesprek: per thema doorpraten over dilemma’s en keuzes.

1 Inleiding
Voor de omgevingsvisie Vleuten-De Meern is het proces van plan maken en 

participatie omgedraaid. Eerst is uitgebreid gesproken met bewoners en be-

langhebbenden uit het gebied om te achterhalen wat zij belangrijke waarden 

en kwaliteiten vinden en hoe zij het gebied graag zien ontwikkelen in de 

komende 10 tot 25 jaar. Dit logboek is een verslag van het partcipatieproces 

en dient als input voor de te maken omgevingsvisie.

Wat is een omgevingsvisie?
In de aankomende jaren wordt de Omgevingswet in Nederland ingevoerd.  

Deze wet bundelt en vereenvoudigt regelingen op het gebied van ruimte-

lijke ordening en leefomgeving om meer ruimte te geven aan particuliere 

initiatieven.

De Omgevingswet brengt een aantal veranderingen met zich mee. Eén van 

die veranderingen is dat gemeenten voor hun grondgebied een omgevings-

visie moeten opstellen. Een omgevingsvisie is een integraal en strategisch 

plan voor de leefomgeving en moet inzicht geven in de ontwikkelingen die 

in een wijk op korte en langere termijn kunnen worden verwacht. Een om-

gevingsvisie kan bij concrete plannen fungeren als toetsingskader, maar het 

heeft geen bindende werking in juridische of financiële zin. De omgevingsvi-

sie kan in die zin worden vergeleken met de structuurvisie uit de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening. Een bindende werking is er wel bij het omgevingsplan 

dat in de plaats komt van het bestemmingsplan.

De omgevingsvisie is een nieuw instrument en dat betekent dat er nog geen 

handleiding beschikbaar is hoe een omgevingsvisie moet worden opgesteld. 

De gemeente Utrecht heeft er voor gekozen om de eerste omgevingsvisie op 

te stellen voor de wijk Vleuten-De Meern; een grote opgave en een unieke 

uitdaging. De omgevingsvisie moet voor de wijk Vleuten-De Meern een her-

kenbaar en gedeeld plan opleveren en daarnaast leerervaringen bieden voor 

omgevingsvisies in andere wijken in Utrecht. 
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De drie fasen werken als een soort trechter, waarbij steeds dieper op de 

onderwerpen wordt ingegaan. Na elke fase volgt een conclusie waarop in 

de volgende fase verder wordt gewerkt. In de eerste fase zijn onderwerpen 

opgehaald die spelen in de wijk, deze zijn vertaald in thema’s die in de vol-

gende fasen zijn gebruikt. 

In het logboek staan ook conclusies over aanpak en werkwijze.
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•	 Energie zuinig/zelfvoorzienend (3)

•	 Minder sluipverkeer (De Meern) (3)

•	 Ruim opgezet (3)

•	 Gemengde bewonersopbouw (3)

•	 Gezellig (3)

•	 Levendig (2)

•	 Echt hart/plein (De Meern) (2)

•	 Water (2)

•	 Recreatie (2)

•	 Voorzieningen (2)

•	 Gemeenschapszin (2)

•	 Kwalitatief en veilig openbaar vervoer (2)

•	 Kwalitatief goede woningen (1)

•	 Menselijke maat (1) 

•	 Klimaatadaptief (1)

•	 Duurzaam (1) 

•	 (Kindloze) horeca (1)

•	 Niet te veel verlichting (1)

•	 BASF weg uit De Meern (1)

•	 Minder overlast van weekendmotorrijders (1)

•	 Parkeerruimte in de wijken is bekrompen (1)

•	 Geen bypass A2-A12 langs Haarzuilens (1)

•	 Geen helicopterhubs (1)

•	 Bereikbaarheid Mereveldplein (1)

•	 Elektrisch rijden (1)

•	 Ouderen huisvesting huur of koop (1)

2 Thema’s uit digitale input
Hoe zijn de thema’s opgehaald?
Door het invullen van een webformulier op de website http://www.utrecht.

nl/wijk-vleuten-de-meern/omgevingsvisie-vleuten-de-meern/ kon iedereen 

aangeven welke thema’s van belang zijn voor Vleuten-De Meern. Via de digi-

tale nieuwsbrief van Vleuten-De Meern, twitter, facebook en de media is hier 

ruchtbaarheid aan gegeven.

De volgende vraag is gesteld:

Geef aan welke kwaliteiten u belangrijk vindt in uw leef- en woonomgeving 

over 10 tot 25 jaar. Wat wilt u verbeteren in uw omgeving of juist laten zoals 

het is? Hiermee bepaalt u de inhoud van de gesprekken over de omgevings-

visie. 

Wie heeft er gereageerd?
Hoeveel mensen hebben gereageerd en in welke periode. In april 2016 

konden bewoners vier weken lang via het webformulier kwaliteiten aanleve-

ren. In totaal hebben 94 mensen gereageerd. Ze vulden ieder maximaal vijf 

kwaliteiten in. 

Welke kwaliteiten zijn er benoemd?
Dit zijn de genoemde kwaliteiten, met tussen haakjes hoeveel mensen dit 

hebben aangegeven:

•	 Groen (19)

•	 Veilige woonomgeving (11)

•	 Schoon (8)

•	 Goed onderhouden leefomgeving (7)

•	 Natuur (flora en fauna) (6)

•	 Wandel- en fietsvriendelijk (ook speciaal voor kinderen) (5)

•	 Cultuur (4)

•	 Zorg/winkels dichtbij (4)

•	 Oude dorpskern (4)

•	 Rust (4)

•	 Autoluw (4)

•	 (Goede) bereikbaarheid (4)

•	 Ontmoeten en steunen, ook voor jongeren (3)

•	 Schone lucht (3)
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Mobiliteit/openbare ruimte

Kernwoorden: autoluw (4), (goede) bereikbaarheid (4), wandel- en fietsvrien-

delijk (ook speciaal voor kinderen) (5), kwalitatief en veilig openbaar vervoer 

(2), minder sluipverkeer (De Meern) (3), schone lucht (3),  goed onderhouden 

leefomgeving (7), schoon (8).

De wijk Vleuten-De Meern ligt aan een snelweg. Bewoners vinden het be-

langrijk dat de wijk goed te bereiken is, zowel met de auto als het openbaar 

vervoer. Daarentegen zijn er ook bewoners die de wijk liever autoluw zien 

en meer ruimte voor wandel- en fietsverbindingen willen. Het sluipverkeer 

in de wijk wordt niet gewaardeerd, onder andere door de onveilige situaties 

die hierdoor kunnen ontstaan, al dan niet met kinderen. In de toekomst 

willen veel bewoners dan ook schone lucht en een goed onderhouden en 

schone leefomgeving. 

Gezonde woonomgeving

Kernwoorden: veilige woonomgeving (11), ruim opgezet (3), gemengde 

bewonersopbouw (3), kwalitatief goede woningen (1), menselijke maat (1), 

energie zuinig/zelfvoorzienend (3), klimaatadaptief (1), duurzaam (1).

Bewoners vinden de eigen woonomgeving belangrijk en willen hierbij graag 

dat deze gezond is. Er kan hierbij gedacht worden aan duurzaamheid en 

energie zuinig, maar ook aan een gemengde bewonersopbouw voor een 

diverse en levendige mix. Daarnaast willen bewoners dat de wijk veilig is en 

dat er kwalitatief goede woningen zijn. Hierdoor voelen bewoners zich goed 

en gezond. 

Stedelijke opgaven
Naast de vier thema’s uit de wijk zijn er ook stedelijke opgaven die worden 

meegenomen in de straatinterviews en de tafelgesprekken. Het betreft 

onderwerpen die belangrijk zijn voor de stad als geheel. In de verschillende 

gesprekken wordt gezocht hoe Vleuten-De Meern aan deze opgaven kan 

bijdragen. Het betreft de volgende onderwerpen:

•	 Mogelijkheden voor verdichting door het bouwen van meer woningen.

•	 Opvang van kwetsbare groepen (vluchtelingen, daklozen etc).

•	 Werkgelegenheid.

Benoemen van thema’s 
De genoemde kwaliteiten zijn gegroepeerd in vier thema’s. Er is bewust voor 

integrale thema’s gekozen, waarbij ruimtelijke, functionele en sociale aspec-

ten bij elkaar komen. De kwaliteit veiligheid is door veel mensen genoemd 

en komt bij elk thema terug. Deze vier thema’s worden verder uitgediept in 

de straatinterviews en de tafelgesprekken.

Landschap, groen en recreatie

Kernwoorden: groen (19), natuur (flora en fauna) (6), water (2), recreatie (2), 

rust (3), veilige woonomgeving (11), schoon (8)

Vleuten-De Meern is een wijk in Utrecht met veel groen. Bewoners geven aan 

dit belangrijk te vinden voor nu en voor de toekomst. In de wijk zijn stukken 

natuur met flora en fauna. Daarnaast zijn er ook kleinere stukken groen zo-

als in tuinen van mensen of bijvoorbeeld perken; dit zichtgroen wordt echter 

ook belangrijk gevonden. Er is gekozen om zowel recreatie als rust onder dit 

thema te voegen. In het groen en in de natuur wordt steeds meer gerecre-

eerd, zoals bijvoorbeeld in het Maximapark. Ook het water is bij uitstek een 

recreatieplek; vooral de Haarrijnseplas is hiervan een mooi voorbeeld in de 

wijk.

Ontmoetingsplekken

Kernwoorden: voorzieningen (2), cultuur (4), zorg/winkels dichtbij (4), ont-

moeten en steunen (2), levendig (2), oude dorpskern (4), echt hart/plein (De 

Meern) (2), gemeenschapszin (2), gezellig (3), veilige woonomgeving (11)

schoon (8)

In de wijk zijn verschillende voorzieningen, zoals zorgvoorzieningen 

(gezondheidscentra, verzorgingshuizen en dergelijke), winkels en scholen. 

Bewoners vinden de nabijheid belangrijk en willen deze voorzieningen in de 

wijk ook in de toekomst behouden. Deze voorzieningen zijn ook van belang 

als ontmoetingsplek voor bewoners. Bewoners komen hier samen, steunen 

elkaar en zoeken de gezelligheid op. Bewoners willen dat deze gezelligheid 

in de dorpskern behouden blijft, door een levendig hart en plein in de wijk. 
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3 Interviews
Hoe zijn de interviews gehouden?
Op verschillende drukke plekken in de wijk zijn straatinterviews gehouden 

om zelf actief naar mensen toe te gaan. Zo stonden we op de markt in 

Vleuten, bij Castellum Hoge Woerd in het Maximapark en op het Mereveld-

plein in De Meern. We hebben geen vaste lijst met enquêtevragen gebruikt, 

maar door middel van gesprekken hebben we geprobeerd te ontdekken wat 

mensen belangrijk vinden in hun omgeving. De volgende vragen gebruikten 

we als leidraad:

•	 Wat wil je behouden?

•	 Wat wil je veranderen?

•	 Daarnaast gebruikten we de opgehaalde thema’s (groen, ontmoeten, 

woonomgeving, verplaatsen, veiligheid).

Tijdens en na afloop van de gesprekken maakten we aantekeningen. In 

bijlage 1 staan de comlete verslagen van de interviews. Hieronder volgt een 

algemene conclusie, zowel inhoudelijk als over de aanpak.

Aanpak
We hebben vier keer mensen geïnterviewd. In totaal hebben we 40 mensen 

gesproken. Dat waren heel verschillende mensen, zowel uit de wijk als van 

daar buiten en met verschillende achtergronden. Overdag spreek je met 

name ouderen en moeders met kinderen. Mensen waren vaak enthousiast 

om mee te doen, nadat we ons hadden geïntroduceerd. Op deze manier 

hebben we mensen gesproken die we anders niet zo snel bereikt zouden 

hebben.

Aandachtspunten:

•	 De beste plekken om te interviewen zijn plekken waar mensen even de 

tijd hebben. Dus als ze naar buiten komen bij het Wijkservicecentrum 

bijvoorbeeld, in plaats van als ze naar binnen gaan.

•	 Het zijn korte gesprekken en mensen zijn onvoorbereid, het blijft daar-

door soms oppervlakkig.

•	 De interviews zijn vermoeiend om te houden. Na 1 tot 2 uur ben je 

moe.

•	 Het kost wat lef om mensen aan te spreken. Men denkt toch eerst dat 

je iets wilt verkopen. Het helpt om herkenbaar van de gemeente te zijn 

(bodywarmer), een korte introductie te geven van ons doel en om met 

spontane vragen te beginnen: “Hoi, mag ik je wat vragen? Woon je hier 

in de buurt? Woon je hier prettig?”

•	 Het is prettig om met z’n tweeen een interview te doen. Dan kan de 

een het gesprek voeren en de ander aantekeningen maken.

Waarden
Over het algemeen is iedereen positief, zowel over onze aanpak als over 

hun leefomgeving. Mensen wonen hier rustig en ruim en vinden dat je zo in 

de stad bent en ook zo buiten. Men is over het algemeen erg tevreden met 

hun woonomgeving: “het is hier mooi wonen”. Een deel van de mensen heeft 

bewust gekozen om hier te gaan wonen en is verhuisd vanuit het centrum 

van Utrecht. Anderen wonen hier al hun hele leven. De volgende waarden 

zijn genoemd:

“Het dorpse karakter”

Veel mensen waarderen de rust, de kleinschaligheid en de lage bebouwing. 

Daarnaast zit dit dorpse karakter hem in de winkels, de markt en de plekken 

waar je elkaar kunt ontmoeten. 
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“De oude gebouwen.”

Er is een mooie combinatie van oud en nieuwbouw. De oude gebouwen en 

boerderijen dragen bij aan de sfeer.

“Met mooi weer gaan we fietsen in het Maximapark.”

Het Maximapark wordt door veel mensen genoemd als plek om naar buiten 

te gaan. Zowel voor de rust als voor de evenementen 

“De winkels zijn dichtbij.” 

De winkelcentra en voorzieningen worden gewaardeerd.

“Het winkelcentrum Vleuterweide heeft veel gevarieerde winkels”. 

“Een ruime woning met tuin en speelplaatsjes in de buurt.”

De rustige groene woonomgeving met de ruime opzet wordt gewaardeerd.

“Goede mengeling van jong en oud.”

De diversiteit aan jongeren en ouderen die in de wijk wonen.

“Je bent zo buiten, maar ook zo in de stad.”

De fietsverbindingen met de binnenstad van Utrecht, maar ook naar het 

groen, zoals Haarzuilens en het Lint worden gewaardeerd.

Wat mag er veranderen?

Groen

•	 Sommige mensen willen meer levendigheid, andere juist minder evene-

menten;

•	 Meer speelvoorzieningen, vooral voor oudere kinderen;

•	 Schonere lucht.

Ontmoeten

•	 Ontmoetingsplaatsen voor ouderen, jongeren en nieuwkomers;

•	 Meer en betere voorzieningen zoals o.a. sportfaciliteiten;

•	 Het centrum van De Meern is nu een beetje vervallen, het moet een 

dorpscentrum worden waar de dorpsbewoners elkaar ontmoeten. 

Woonomgeving

•	 Meer variatie in woningen en bewoners. Bijvoorbeeld meer senioren-

huisvesting;

•	 Vandalisme en overlast van de jeugd;

•	 Veiligheid;

•	 Duurzaamheid.

Verplaatsen

•	 Verkeersveiligheid bij bijvoorbeeld de Schoolstraat, de Hindersteinlaan, 

busbaan De Meern en busbaan Vleuterweide;

•	 Parkeren. Sommige mensen willen meer parkeerplaatsen, anderen juist 

minder;

•	 Veiligheid fietsers rondom scholen. 

Verdichten

•	 Over verdichten verschillen de meningen. Een deel vindt dat verdichting 

best kan als het maar kleinschalig is, een ander deel vindt dat verdich-

ting ten koste gaat van de ruime opzetr woningen.
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•	 Honden- en kattenbezitters de poep laten opruimen zodat kinderen 

leuk kunnen spelen.

Verplaatsen

Veilig vekeer:

•	 Veilige fietspaden/wegen;

•	 Betere indeling voetpad-fietspad-autoweg.

Auto verkeer:

•	 Voldoende in- en uitgangswegen voor automobilisten.

Fietsers en bromfietsers naar Utrecht centrum:

•	 Bromfietsregels en paden verbeteren voor toevoer naar Utrecht en 

Papendorp;

•	 Fietspad richting Utrecht centrum voorrang geven.

Handhaving:

•	 Politiecontrole op snelheid in de bebouwde kom;

•	  Duidelijke verkeersregels;

•	 Meer handhaving op auto’s op fietspaden;

•	 Controle op 30 km per uur in de hele wijk;

•	 Fietslessen voor diegene die door rood fietsen.

Specifieke locaties:

•	 Zandweg autovrij. Auto’s op de busbaan nu, te druk en gevaarlijk op de 

Zandweg;

•	 Waarom wordt geen aandacht gegeven om de busbaan open te stellen 

voor autoverkeer. Wordt al jaren gevraagd;

•	 Verkeersveiligheid verbeteren (busbaan) en dit handhaven. Geen sluip-

verkeer (vanuit Harmelen via Dorpsstraat; vanuit De Meern via Oden-

veltlaan; vanuit Maarssen via Schoolstraat);

•	 Waar mag wel en waar niet gefietst worden in Maximapark? Voetpad 

waar fietsen en brommers zijn toegestaan betekent in de praktijk dat 

de voetgangers van het pad gebeld worden. Eenrichtingsverkeer bij de 

Kees Valkensteinschool;

•	 Wanneer komt er een oplossing voor de Liesgrassingel;

Zes weken lang heeft er een flipover in de hal van het Wijkservicecentrum 

Vleuten-De Meern gestaan, waarop mensen konden aangeven wat ze be-

langrijk vonden voor de omgevingsvisie. Hieronder zijn genoemde ideeën 

gerubriceerd naar de thema’s.

Groen

Spelen en sporten:

•	 Meer speeltuinen voor kinderen (1 tot 4-jarigen) in de tuin van Vleuten;

•	 Speeltuintjes goed onderhouden of opknappen;

•	 Een speelbos waar kids hutten kunnen bouwen ed;

•	 Meer sportgelegenheid in het Maximapark;

•	 Sportgelegenheid buiten;

•	 Veilige buitenspeelplekken voor kinderen.

Groen, natuur en rust:

•	 Veel groen, veel blauw;

•	  Natuur;

•	 Meer groen betekent meer vogels;

•	 Veel natuur;

•	 Veel bomen;

•	 Meer natuur en groen.

Groen in de wijk:

•	 Groen in de wijken, ruime opzet;

•	 Meer bomen tussen de nieuwbouw;

•	 Meer groen en parkeerruimtes in de wijken. Nu heel bekrompen;

•	 Meer bomen en groen in de nieuwbouwwijken;

•	 Voldoende groenvoorzieningen ook tussen woongebieden;

•	 Het riet op de Heksenberg (Veldhuizen) bijhouden.

Functies/inrichting in het park:

•	 Openbare toiletten Maximapark;

•	 Meer en betere hondenweitjes met hekken rondom i.p.v. sloten;

•	 Verlichting langs het lint;

•	  Plaats om te picknicken in de zomer;

•	 Beter onderhoud van de openbare ruimte (plantsoen en gazon);

4 Flipover opbrengst 
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•	 Hoek Utrechtseheuvelrug bij apotheek zeer slecht zicht vanuit zijstraat 

door geparkeerde auto’s voor apotheek.

Ontmoeten

Jongeren:

•	 Hangplekken voor jongeren;

•	 Gratis en betaalbare voorzieningen voor jongeren;

•	 Goede voorzieningen en hangplekken voor de jeugd;

•	 Voorzieningen voor tieners (14-18 jaar).

Ouderen:

•	 Meer ouderenzorg en -opvang.

Overig:

•	 Horeca, zodat je in de buurt terrasje/uit eten kan en niet aangewezen 

bent op Utrecht centrum;

•	 Dat mensen lief voor elkaar zijn;

•	 Christelijk geloof kunnen uitdragen.

Verdichten

•	 Geen woningbouw meer. Vleuten - De Meern is vol;

•	  Niet meer drukte, minder verkeer en geen woningbouw en industrie 

meer. De mensen worden ook gestrest en overbevraagd van alle 

drukte.

Overig

•	 Behoud dorps gevoel;

•	 Schonere of wel vaker leegmaken prullenbakken bij winkelcentra;

•	 Minder veegwagens op industrieterrein.
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5 Tafelgesprekken
Groen en ecologie

•	 Goede verankering van ecologische en groenverbindingen binnen de 

wijk en naar buiten

Functiemenging

•	 Gebouw voor zzp’ers

•	 Menging functies + tijdelijk toestaan

•	 Meer inrichten op de ‘deeleconomie’ (plek in een hofje voor een geza-

menlijke schuur/auto)

•	 Meer levendigheid/diversiteit in woonbuurten

Nachtmerries

Anonimiteit

•	 Segregatie van bevolkingsgroepen in de wijk

•	 Slechts digitaal contact 

•	 Anonieme wijk, individualistisch gerichte wijk 

•	 Monocultuur: zelfde leeftijd, sociale economische klassen 

•	 Alles achter eigen gesloten deur

Ontmoeten in het groen en in de wijk

•	 Verdwijnen van ontmoetingsplekken, slaapwijk

•	 Groen verdwijnt

•	 Festivalwijken

Mobiliteit

•	 Slecht openbaar vervoer

Verouderd wonen

•	 Verloederde VINEX

•	 Grote leegloop, leegstand en verloedering

•	 Eenzijdige woningen

•	 Verdergaande verstedelijking 

Economie 

•	 Leegstand en verloedering

•	 Te snel genomen plannen die slecht omkeerbaar zijn

Broodje Vleuten-De Meern
Deelnemers: Netwerkbijeenkomst met maatschappelijke organisaties in 

Vleuten-De Meern

Wanneer: 19 april 2016

Dromen

Verschillende doelgroepen en samenhang

•	 Brede samenwerking i.p.v. losse individuele projecten/ideeën, veel 

ruimte voor initiatieven, specifieke (doel)groepen in beeld, ontschot-

ting regelgeving (=integratie regelgeving)

•	 Samen verantwoordelijk voelen voor de buurt/wijk/straat/blok

•	 Elkaar zien en gezien worden

Ontmoeten in het groen

•	 Buitenruimte in directe omgeving 

•	 Wandel- en speelparcours voor alle leeftijden, sociale cohesie

•	 Optimale benutting van de ruimte (als de Albatros, de Balije zoals in 

hun individuele speeltuinplannen staat)

•	 Recreatieve routes door Maximapark en buitengebied Haarzuilens

•	 Veel sportactiviteiten en festivals

•	 Levendige en groene/gezonde ontmoetingsplekken (bijvoorbeeld 

wijkmoestuin), laagdrempelig en voor alle leeftijden op vele plekken in 

de wijk

•	 Veel culturele activiteiten

Mobiliteit

•	 Autoluwe straten, binnenterreinen

Wonen meer gedifferentieerd

•	 Generaties vriendelijk, leuk oud worden in een nieuwbouwwijk, voor-

zieningen voor ouderen 

•	 Gedifferentieerd bouwen, woningen voor starters, woningen voor al-

leenstaanden, i.p.v. meer varianten van groepswonen (sociaal/zorg)
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Over 25 jaar 

Verschillende doelgroepen en samenhang

•	 Verspreiding bevolkingsgroepen (jong/oud/gezinnen) over de wijk

Groen

•	 Natuur behouden

Voorzieningen en levendigheid

•	 Centrum De Meern herontwikkeld

•	 Meer te doen en om naar te gaan voor jongeren 

•	 Meer voorzieningen voor 12 tot 18 jarige 

•	 Passende voorzieningen voor alle doelgroepen

•	 Mogelijkheden voor cultuur

•	 Ouderenhulp/welzijn

Mobiliteit

•	 Veiligheid

Wonen

•	 Aanpassing wonen/voorzieningen op bevolkingsopbouw

•	 Duurzame interpretatie van oude en nieuwe maatschappelijke structuur

•	 Aantrekkelijke wonen voor 55+

•	 Entree De Meern

•	 Gezonde wijk

Economie 

•	 Lege panden gebruiken voor zzp’ers en kleine ondernemingen in de 

wijk

Waarden

Saamhorigheid

•	 Onderlinge betrokkenheid

•	 Contact tussen ‘categorieën’ mensen (jong – oud)

•	 Gezamenlijke verantwoordelijkheid

•	 Saamhorigheid

•	 Respect voor elkaar, cultuur

Parken en buitengebied

•	 Natuurmonumenten behouden

•	 Groenstructuur, o.a. Maximapark, Haarzuilens buitengebied, Maurits-

park, Meentpark, Kloosterpark, Haarrijnseplas 

•	 Ruimte

•	 Respect voor mens, dier en groen

Ontmoetingsplekken

•	 Speeltuinen

•	 Wandelroutes

•	 Kerkgemeenschap

•	 Levendigheid 

•	 Ontmoetingsplekken voor ouderen en jongeren

Mobiliteit

•	 Verbinding

Identiteit kleinschalig en dorps

•	 Behoud identiteit van de drie dorpskernen met voldoende goed functio-

nerende voorzieningen

•	 Kleinschaligheid

•	 Dorps karakter 

•	 Relatie oud- en nieuwbouw: cultuurhistorie en nieuwbouw 

Economie 

•	 Ondernemerschap 
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Groen en water

•	 Maximapark, ruimte waar nog niks is

•	 Strijkviertelplas

•	 Beukenbosje/wilgen Rijnvliet

Historie

•	 Limes zichtbaar

•	 Monumentale gebouwen

•	 Nieuwe stad op oude grond

Expertise seniore bewoners

Over 25 jaar

Zelfvoorzienende wijk

Eigen identiteit

•	 Tradities maken (identiteit kern koesteren)

•	 Leidsche Rijn onmiskenbare waarde voor de stad

•	 Identiteit blijvend veranderen

Culturele ondernemers
Deelnemers: Cultuur19, Metaalkathedraal, Nieuw Utrechts Toneel

Wanneer: 29 april 2016

Dromen

Levendigheid 

•	 Biologisch eten/winkels

•	 Culturele initiatieven

•	 Programma Maximapark uitbreiden

•	 Levendigheid, onverwachte dingen

•	 Amfitheater

Initiatieven makkelijker maken

•	 Te veel gemeentelijke regels, organiseren makkelijker maken

•	 Kunstenaars actief betrekken en adviezen serieus nemen.

•	 Rol gemeente: faciliteren en initiatief omarmen en helpen

•	 Elkaar wat gunnen/tolerantie, verantwoordelijkheid nemen

Bebouwing duurzaam en divers

•	 Zelfvoorzienend, duurzaam 

•	 Architectuur meer sociale cohesie, bijvoorbeeld gezamelijke binnentuin

•	 Meer studenten in de wijk

•	 Bouw organisch

Water

•	 Utrecht in met de boot vanuit Leidsche Rijn

Nachtmerries

•	 Vertrouwen van bewoners in gemeente wordt minder

•	 Segregatie bevolking, jong en oud integreren niet

•	 Mensen binden zich niet aan de wijk

•	 Geen parkeerplaatsen

Waarden

Dorps karakter

•	 Elkaar kennen, blijven ontmoeten
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Haarzuilens is een toeristisch dorp met alle bijbehorende voor- en nadelen. 

Die nadelen mogen niet te vervelend worden.

Hoge erfpacht

Erfpacht is voor de betaalbaarheid van woningen in Haarzuilens een pro-

bleem, Natuurmonumenten is hier erfpachter.

Bebouwing open ruimte

Haarzuilens is als recreatiegebied benoemd. Dat betekent dat niet te veel 

open ruimte moet worden bebouwd en geprivatiseerd.

Waarden

Dorpse kwaliteiten Haarzuilens

•	 Brink en beschermd dorpsgezicht. 

•	 Dorpse waarden

•	 Haarzuilens hecht aan eigen (maatschappelijke) voorzieningen (school). 

Over 25 jaar

•	 De Polderweg wordt als onveilig ervaren, er wordt gevraagd om een 

vrijliggend fietspad.

•	 Behouden voorzieningen (school).

Hoor de Haar
Deelnemers: bewoners

Wanneer: 31 mei 2016

Dromen

Meer betaalbare woningen

In Haarzuilens zit een vestiging van Emmaus, opvang van daklozen en ver-

koop van gebruikte spullen. De vertegenwoordiger van deze club was bij het 

gesprek. Het werk wordt gewaardeerd in het dorp. Alleen de verkoopdagen 

zijn erg druk. De vraag om betaalbare woningen ontstond uit de opmerkin-

gen van Emmaus. Niet alleen deze kwetsbare mensen maar ook de kinderen 

van huidige bewoners willen in het dorp blijven.

Voorzieningen

De ouderen vragen om een voorziening van het niveau ‘buurthuis’. Er wordt 

ook gevraagd om voorzieningen voor jongeren.

Nachtmerries

Drukte, verkeer, commercialisering
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Regelgeving en proces

•	 Wees voorzichtig met versoepeling van regels die spreiding van voor-

zieningen toelaten.

•	 Om de voorzieningen op niveau te halen zullen alle betrokken partijen 

(ondernemers, vastgoedpartijen, klanten, overheid) moeten samenwer-

ken. 

•	 Kleine stappen – mede door het ontbreken van een Veldhuizengevoel 

heeft het niet veel zin om een gebouwde ontmoetingsfunctie of horeca 

toe te voegen. Het ligt meer in de rede om door kleine initiatieven en 

evenementen – podium, circus, sportdag, etc. - de sociale samenhang 

langzaam te versterken. 

Winkeliersvereniging De Veldhof
Deelnemer: ondernemer (bedrijfsleider Plus)

Wanneer: 1 juni 2016

Het gesprek gaat hoofdzakelijk over de buurten Veldhuizen en Balije.

Kenmerken van de wijk

•	 Door de ontsluitingsstructuur is het een solitaire wijk, een eiland.

•	 Er is weinig sociale samenhang, geen Veldhuizengevoel, de wijk is meer 

stads dan de dorpskernen. Er is weinig behoefte om te ontmoeten, er 

zijn ook weinig mogelijkheden. De opkomst bij evenementen is matig.

•	 De bevolking is betrekkelijk jong.

Wat wil je behouden?

•	 Het groen, water en de bouwspeelplaats.

•	 Het hardlooplint rond het Maximapark.

•	 De bereikbaarheid voor alle soorten verkeer (en parkeren) is goed.

Wat wil je veranderen?

Detailhandel - winkelcentrum

•	 Met 8 à 9 duizend inwoners is er in beginsel voldoende koopkracht, 

echter 65% verlaat de wijk, bij 70% wordt het problematisch. Concuren-

tie van andere centra is een probleem.

•	 Concentratie van voorzieningen met een supermarkt als trekker.

•	 Tegengaan van commerciële en maatschappelijke voorzieningen in 

woningen, dit zorgt voor uitholling van voorzieningencentra.

•	 Centraal afhaalpunt voor bezorgservices in winkelcentrum. 

•	 Winkelcentrum versterken door aanvullende dienstverlenende functies.

Verdichting

•	 Positief: meer bewoners en werknemers betekent meer koopkracht.

•	 Ruimtelijk gezien lastig; zou ten koste kunnen gaan van kwaliteiten 

groen en water.
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Woonomgeving

•	 Duurzaam wonen: eigen huis behouden, senioren hebben vaak veel 

moeite om te gaan verhuizen.

•	 Het huis zelf mag geen belemmering zijn: aanpassingen moeten moge-

lijk zijn op de begane grond.

•	 Voorzieningen en winkels in de buurt, toegankelijk voor mensen met 

hulpmiddelen (rollator).

Ontmoeten

•	 Vereenzaming tegengaan.

•	 Meer (gedeelde) activiteiten in de wijk voor senioren (de activiteiten die 

er nu zijn, zijn vaak alleen voor senioren. Zij willen ook graag andere 

activiteiten bijwonen.

•	 Evenementen integratie: combineren van jong en oud.

Verplaatsen

•	 Zo lang mogelijk toegankelijk openbaar vervoer.

•	 Wandel- en fietsroutes toegankelijker voor mindervaliden

Heb je ideeën hoe je het zou kunnen veranderen?

•	 Openbaar vervoer toegankelijker maken door sneltram door te trekken 

tot aan station Vleuten;

•	 Oversteken gemakkelijker maken door zebrapaden aan te leggen voor 

de zorgcomplexen, ondanks de 30 km/u weg;

•	 Zelfstandig wonen stimuleren door duurzame woningen te bouwen 

waar aanpassingen in eigen huis/begane grond mogelijk zijn en door 

nieuwe seniorenwoningen te bouwen;

•	  Initiatieven buiten de zorginstelling, bijvoorbeeld door De Roef, de 

bibliotheek en de buurtkamer;

•	  Vrijwilligers die zich inzetten voor de senioren en bijvoorbeeld betaal-

bare, gezamenlijke diners organiseren. 

De Rijnhoven
Deelnemer: directeur Wonen, Welzijn en Vastgoed de Rijnhoven

Wanneer: 7 juni 2016

Algemene opmerkingen

•	 De doelgroep senioren is (te) breed, een 75+ denkt heel anders dan een 

65+.

•	 Senioren hebben moeite met verandering, dus kleine stappen en mee-

nemen in het proces.

Wat wil je behouden?

Ontmoeten

•	 Ontmoetingsplekken in de wijk (de stad is te ver).

•	 Toegankelijkheid in de wijk.

•	 Dienstencentrum De Roef behouden (is een ontmoetingsplek voor seni-

oren, waar activiteiten georganiseerd worden).

Verplaatsen

•	 Toegankelijkheid in de wijk.

•	 Regio bus.

•	 Bereikbaarheid in de wijk.

Dorpsgevoel

•	 Elkaar allemaal kennen en overal bekenden tegenkomen.

•	 Dorpskern Vleuten en kleinschalig winkelcentrum Mereveldplein.

•	 Oude huizen behouden (niet afbreken voor nieuwbouw, maar opknap-

pen).

Groen

•	 Senioren hebben al veel groen ingeleverd zien worden voor nieuw-

bouw, dus restanten behouden.

Wat wil je veranderen?
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Ecologische zone rond Utrecht.

Nachtmerries

Te stads

•	 Hoogbouw;

•	 Helemaal stad.

Polarisatie in plaats van integratie.

Te veel autobezit.

Maximapark wordt overspoeld.

Waarden

Groen en voorzieningen daar in

•	 Groene verbindingen;

•	 Maximapark;

•	 Levendig Castellum voor de wijk.

Dorpse karakter.

Parkorganisatie Maximapark
Wanneer: 9 juni 2016

Dromen

Levendigheid

•	 Andere horeca;

•	 Brabants sfeertje met keuvelen, biertje, gezelligheid.

Dorpse karakter behouden

•	 Wijk blijft uniek (dorp), wordt geen gemiddelde stadswijk.

Sociaal gebalanseerde stad

•	 Ook woningen voor jongeren;

•	 Ouderen actief en niet geïsoleerd, toegankelijkheid.

Alternatieve bouwvormen.

Anders tegen energie aankijken.
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Lege plekken voor nieuwe/vrije/spontane ontwikkeling.

Over 25 jaar

Woonomgeving

•	 Hoogwaardige leef- en werkomgeving.

•	 Meerdere dorpen en kernen.

•	 Actie steenbreek.

Duurzame wijk

•	 85% zonnestroom.

•	 Meer huren bij de buren dan eigen bezit (snapcar bijvoorbeeld).

Maximapark volwassen en groene structuren die verbinding met omgeving 

maken.

Diversiteit 

•	 Gastvrij.

•	 Sociale cohesie door de generaties heen.
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Marekerk
Deelnemer: bewoner van De Woerd

Wanneer: 15 juni 2016

Wat wil je behouden?

•	 Synthese (samenhang) tussen stad en dorp. De bewoners zijn in tran-

sitie van dorp naar stad. Gemengde bevolkingsopbouw; oude bewo-

ners (veelal tuinbouwers) en nieuwe bewoners (jonge gezinnen) leven 

samen.

•	 De Woerd heeft karakter. Door de architectuur: nostalgisch en ver-

schillende stijlen. Kronkelende straten en geen lange rechte straten. 

Er is veel ruimte voor het samenkomen – waardoor je het –wij-gevoel 

creëert.

•	 Maximapark: veel groen waar veel recreatie mogelijk is.

Wat wil je veranderen?

•	 De Meern is een dorp zonder hart. Creëer een hart door niet alleen een 

dorpsplein naast de kerk aan te leggen maar pak meer aan. Leg verbin-

ding met andere buurten.

•	 De Meernbrug is een druk kruispunt. Pak dit aan, duurt al te lang. Voor 

de verkeersveiligheid hou de Rijksstraatweg open.

•	 Creëer meer parkeerplaatsen. Gezinnen hebben tegenwoordig twee 

auto’s. Nu er is een tekort. 

Toekomst

•	 Veiligheid m.b.t. hangjongeren. Bij de inrichtingsplannen rekening hou-

den met risico van bewoners en gebruikers van openbare ruimtes.

•	 Op peil houden van voorzieningen; o.a. scholen (onderwijsniveau), 

sporten, recreatie. 

•	 Toenemende verkeersintensiteit op bepaalde tijden (Kinderraad). 

Meerndijk veel verkeersoverlast in de ochtend en avond. Waarborg de 

veiligheid van kinderen.

•	 De zorg veranderd. Er is minder geld beschikbaar. Zorg voor meer 

seniorenwoningen en ruimte voor bouwinitiatieven van groepen seni-

oren. In een groep zodat de senioren voor elkaar kunnen zorgen en 

gezamenlijk voorzieningen kunnen inkopen. Er zit voldoende geld in 

de wijk.

•	  De buurt vergrijst. Zorg voor nieuwe voorzieningen voor deze doel-

groep.

•	 Anthonius Ziekenhuis is een aanwinst voor de wijk. Zorg dat er een 

verbinding is tussen ziekenhuis en alleenwonende senioren.

Werkgelegenheid

•	 Maatschappelijk komt er een tweedeling: werkenden en niet-werken-

den. Dit gaat escaleren. Hoe ga je om met de grote groep kans-rijken? 

Dit zie je ook in de buurten Parkwijk en Veldhuizen.

•	 Om werkgelegenheid te stimuleren in de buurt kun je kleinschalige 

kantoorruimtes creëren boven het winkelcentrum voor o.a. zpp-ers. De 

Merenezen werken niet in de Meern. Zij zijn gewend om weg te gaan 

uit de wijk voor het werk. 

Verdichting

•	 Geen hoogbouw, dat tast het karakter van De Woerd aan. Het dorpse 

karakter van laagbouw en ruimte. Als het ver van de dorpskernen af is 

dan is hoogbouw geen probleem. Ruimte benutten bij Strijkviertelplas 

en locatie ten zuiden van Rijnvliet.
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Dromen:

•	 De droom voor De Schalm is om meer te betekenen voor de jeugd van 

13 tot 16/17 jaar. Waarbij het bedieningsgebied zich richt op wijk 10.

•	 Leuke uitgaansgelegenheden voor de jeugd en jongvolwassenen: bow-

ling, eten, drinken, vermaak.

•	 Nieuwe vrijwilligers voor de activiteiten van De Schalm. Met name 

nieuwe jonge vrijwilligers voor de jeugd.

•	 Meer subsidie en ondersteuning voor De Schalm om de wijkactiviteiten 

goed te promoten (reclame/communicatie) en te begeleiden (bijvoor-

beeld door Stichting JAU).

•	 De ontmoetingsfunctie van De Schalm verder uitbreiden met leuke 

activiteiten voor jong en oud.

Buurtcentrum De Schalm
Deelnemers: coördinator, adviseur, locatiemanager en bestuursvoorzitter De 

Schalm

Wanneer: donderdag 16 juni, 20.00 uur

De  Schalm is een sociaal cultureel centrum in De Meern, gelegen aan de 

Oranjelaan 10. Binnen De Schalm worden veel activiteiten voor jong en oud 

georganiseerd, waaronder kinder- en jeugddisco, filmavonden, biljartavon-

den en doe café senioren. Daarnaast biedt het de mogelijkheid voor het 

geven van yogalessen, brigdedrives et cetera.

Kenmerken van de wijk:

•	 Voor de jeugd van 13 tot 16/17 jaar zijn er te weinig voorzieningen.

•	 Voor ouderen zijn er te weinig mogelijkheden om in de wijk te blijven 

wonen

•	 Er is een tekort aan ontmoetingsplekken voor senioren.

•	 Het zwembad sluit niet goed aan bij de wensen van de jeugd. De jeugd 

heeft een voorkeur voor een ‘subtropisch zwembad’ en geen 25-meter 

wedstrijdbad.

•	 De vraag naar starterswoningen is momenteel vele malen groter dan 

het aanbod. Aandachtspunt voor de gemeente en ontwikkelaars.

•	 Te weinig verpleeghuizen in Vleuten en De Meern. Hierdoor ontstaat 

het risico dat ouderen ver uit hun bekende woongebied terecht komen.. 

Wat wil je behouden?

•	 Groot pré van De Meern is het grote aantal bussen die De Meern 

verbindt met de omliggende gebieden, waaronder het centrum van 

Utrecht.

Wat wil je veranderen?

•	 De Meern is verouderd -> er moeten nieuwe faciliteiten worden be-

dacht, een vernieuwing van het uitgaansleven. 

•	 Het winkelcentrum Vleuterweide is minder geschikt om lekker te 

winkelen. Het zou leuk zijn als er meer leuke, diverse (kleding)winkels 

zouden worden toegevoegd.

•	 De verkeerssituatie rondom de Meernbrug moet worden aangepast.



28 - Omgevingsvisie Vleuten-De Meern Logboek participatie, december 2016

StadsOntwikkeling

•	 Kleinschalige sport(voorzieningen) op buurtniveau. Vooral sportmoge-

lijkheden in de woonomgeving, bijvoorbeeld in de eigen straat.

•	 Sport en speelveldjes die de fantasie van kinderen prikkelt. 

•	 Een zwembad. Het zwembad Fletiomare is erg klein voor het aantal 

inwoners en er zijn wachtlijsten voor zwemles. 

•	 Extra sportaccommodaties zoals in de Verlengde Houtrakgracht.

•	 Het aanbrengen van verlichting en een hek in het Bosch en Duinpark, 

zodat de bal niet in de sloot terecht komt en er in de winter avonden 

ook gebruik kan worden gemaakt van buitensport. 

•	 Sport als middel voor ontwikkeling en stijging op de sociaal economi-

sche ladder.

•	 Idee om laagdrempelig contact tussen gemeente (wijkservicecentrum) 

en de wijk te realiseren: het organiseren van een BBQ waarbij iedereen 

zijn eigen eten meeneemt en zo contact met elkaar legt. 

Harten voor Sport
Deelnemers: ondersteunend en adviserend medewerkers 

Harten voor Sport - Vleuten-De Meern. 

Wanneer: 20 juni 2016

Harten voor Sport heeft een makelaarsfunctie voor het beweegaanbod en 

vraag in de wijk. Het gesprek ging vooral over sport als middel voor ont-

moeten.

Kenmerken van de wijk 

•	 Een klein deel van de wijk kan zijn of haar weg niet vinden bij de 

bestaande sportaccommodaties. Het gaat vooral om laagopgeleide be-

woners van Islamitische afkomst. Zij kunnen in mindere mate gebruik 

maken van de voorzieningen vanwege de kosten of omdat het aanbod 

niet past bij hun vraag.

•	 Veelal de hoogopgeleide doelgroep maakt gebruik van de centralisatie 

van sport(accommodaties) en speelplekken. Een deel van de laagop-

geleide doelgroep voelt zich in mindere mate welkom en kunnen niet 

hun weg vinden in de gecentraliseerde sportbeoefening. Het is veelal te 

anoniem. Bovendien zijn de huurprijzen aan de hoge kant.  

•	 De speelveldjes en terreinen zijn multifunctioneel ingericht. Ze bestaan 

voornamelijk uit een voetbalveld, een basketbalveld en een tennisveld. 

Dit is zeer geschikt voor jongens. Echter is het voor meisjes in mindere 

mate geschikt. 

•	 Speeltoestellen kunnen uitdagender, zodat er meer gebruik van wordt 

gemaakt. 

•	 Er staan geen struiken en bosschages waar je verstoppertje in kunt spe-

len of in bodem kunt klimmen.  

•	 Het Lint in het Maximapark wordt goed gebruikt. 

Wat wil je veranderen? 

•	 Het realiseren van sportvoorzieningen voor elke doelgroep met in het 

achterhoofd op welke plek welke mensen komen sporten.

•	 Onderling contact tussen de sporters, doelgroepen verbeteren. Laat ze 

in contact met elkaar komen, zo kunnen ze elkaar aansporen te gaan 

sporten. 
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geeft bewoners de verantwoordelijkheid voor hun omgeving. De ge-

meente heeft alleen een faciliterende rol.

•	 Activiteiten organiseren die betrekking hebben op het milieu om be-

wustwording te vergroten. Mindset veranderen. 

•	  Tijdelijke activiteiten om lege ruimtes te vullen, activiteiten die mee 

gaan met de tijd en leeftijdsopbouw van de wijk. 

Utrecht Natuurlijk
Wanneer: 23 juni 2016

Wat wil je behouden?

•	 Het oude groen, zoals de Perenboomgaard bij het Castellum. Zorgt 

voor biodiversiteit.

•	 De migratieroutes van dieren (fazanten, hazen).

•	 Oude gebouwen/boerderijen. Veel dieren hebben hier hun nestje.

•	 Castellum Hoge Woerd is een centraal punt voor ontmoeten. Door o.a. 

excursies die wij verzorgen. Het aantal bezoekers blijft groeien. 

•	 Arbeidsmarkt particpatie.Utrecht Natuurlijk werkt met veel re-integran-

ten, vrijwilligers en mensen met een beperking. Mensen van Abrona 

plukken peren uit de Perenboomgaard en maken hier sap van. Het pe-

rensap wordt weer verkocht aan de horeca-exploitant in het Castellum.

Wat wil je veranderen?

•	 Maak gebruik van de lege ruimtes in de wijk voor bijvoorbeeld bewo-

nersinitiatieven.

•	 Minder regels voor initiatieven die gebruik willen maken van de ruimte. 

Nu worden ambities en initiatieven te vaak belemmerd door overheids-

regels terwijl stukjes grond braak liggen. 

•	 Maak ook flexibele voorzieningen die mee kunnen gaan met leeftijds-

opbouw van de wijk.

•	 Het Castellum Hoge Woerd richt zich veel op kinderen. Over 10 tot 15 

jaar zijn deze kinderen pubers en hebben zij behoefte aan andere voor-

zieningen. Dus aanwezige voorzieningen t.z.t. aanpassen aan leeftijds-

ontwikkeling in de wijk.

•	 De omgeving attent maken op duurzaamheid. In het Castellum komt 

een verduurzaamheidsspoor. Bezoekers krijgen uitleg en worden mee-

genomen in het begrip verduurzamen.

•	 Auto’s verminderen.

Ideeën

•	  Door bewonersinitiatieven ontmoeten mensen uit de omgeving elkaar. 

Ook kwetsbare groepen komen zo in contact met de omgeving. Je 
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 Groen

•	 Er is behoefte aan zelfbeheer van groen. Creëer hier plekken voor.

Ontmoeten

•	 Sociale cohesie versterken en onderhouden binnen de wijk. Het sociale 

netwerk, met verschillende sociale instanties en bewoners versterken.

•	 De demografie binnen Vleuten-De Meern is niet divers. Bevolkingsstro-

men moeten gestimuleerd worden. Een “gemengde bevolking” moet er 

komen. 

•	 Er ontstaat een verschil tussen de armen en de rijken. Groepen verwij-

deren zich van elkaar. Belangrijk om mensen te laten ontmoeten. 

•	 Vleuterweide centrum is een plek om te ontmoeten, echter is het 

Campusplein moeilijk te vinden en zijn er te weinig zit,- en hangmoge-

lijkheden. 

•	 Meer levendigheid op het plein Burchtpoort.

•	 Meer speelplekken voor jongeren, kinderen en ook volwassenen. Dit 

mogen gemengde ruimtes zijn. Er hoeft niet perse iets ontwikkelt te 

worden, maar de ruimtes moeten in ieder geval een ‘ontmoetingsbe-

stemming’ krijgen, zodat latere initiatieven geïmplementeerd kunnen 

worden.

•	 Meer voorzieningen voor volwassenen. 

•	 Meer activiteiten voor jongeren realiseren door toenemend aantal in 

deze leeftijdsgroep.

•	 Meer sportfaciliteiten, ook voor kwetsbare groepen, zoals gehandicap-

ten, Islamitische vrouwen en jongeren met autisme. Hoe kan dit zicht-

baar worden en aangesloten worden bij de reguliere sportactiviteiten.

•	 Kennis geven in wat er allemaal is. Ontmoetingsplekken zijn er wel, 

maar niet iedereen weet ze te vinden. Er is ook veel aanbod van kunst 

en cultuur.

•	 Centrum de Meern. De Meern is een achtergestelde wijk, waar veel pro-

jecten stillopen. De Meern moet in de omgevingsvisie een aandachtsge-

bied zijn, waar veel moet veranderen qua levendigheid, verkeerroutes, 

fietsverbindingen, stadscentrum, seniorenwoningen.  

•	 Kleine Maximaparkjes realiseren als kleinschalige ontmoetingsplekken 

voor diverse doelgroepen. 

Welzaam Utrecht 
Deelnemers: vier medewerkers Welzaam Utrecht.

Wanneer: 30 juni 2016

Welzaam Utrecht houdt zich bezig met de sociale cohesie/infrastructuur bin-

nen de wijk Vleuten-De Meern tussen bewoners en/of bedrijven. Zij onder-

steunen initiatieven om de (sociale) verbinding binnen de wijk te optimalise-

ren door mee te denken en te doen, om het daarna het los te laten.

Wat wil je behouden?

Ontmoeten

•	 Jops: georganiseerde jongeren ontmoetingsplekken. Deze “jops” moe-

ten behouden blijven en uitgebreid worden met in het achterhoofd het 

aantal jongeren dat toeneemt in de wijk in de komende 25 jaar. 

•	 Maximapark als de grote ontmoetingsplek. 

•	 Bos Goes – waar kinderen en jongeren de omgeving zelf kunnen ont-

dekken en “natuurlijk” spelen wordt gestimuleerd.

Woonomgeving 

•	 Woonmilieu: niet te veel extra woningen. In ieder geval parkeren op 

eigen terrein, anders gaat dit ten koste van de publieke buitenruimte.

•	 Unieke, herkenbare identiteit behouden. 

Groen

•	 Beplantingschema behouden: elke buurt met eigen karakteristieke 

bomen,- en plantenstructuur.

Verplaatsen

•	 Fietsroutes binnen Vleuten-De Meern zijn goed ingericht, onderhouden 

en veilig.

Wat wil je veranderen?

“De wijk moet ingericht worden aan de hand van de ervaringskennis, die 

voortkomt uit de bewoners. De wijk moet ingericht worden op basis van de 

wensen van de gebruikers van de wijk. Het moet een herkenbare inrichting 

zijn, met een goede onderhoudsopgave.”
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•	 Buurttuin voor bewoners die zij zelf beheren.

•	  Veel ideeën in de wijk. Door deze mensen samen te brengen worden 

ideeën uitgevoerd. Organisatie Welzaam kan hier een rol in oppakken.

•	 Geef bewoners eigenaarschap.

•	 Netwerken maken voor voorzieningen.

•	 Geef leegstaande kavels een andere bestemming. Goed voor de leef-

baarheid.

•	 Buurtbankjes; faciliteren in voorzieningen in de buurt om elkaar te 

treffen.

•	 Om voorzieningen naar de wijk te krijgen (branchering) de huren verla-

gen. 

•	 Een inrichtings- en onderhoudsplan voor de ontmoetingsplekken ma-

ken. 

Woonomgeving

•	 Ruimte bieden voor diverse woonvormen, ook seniorenwoningen (met 

in het achterhoofd de vergrijzing die zich steeds meer gaat ontwikkelen 

de komende jaren). 

Verplaatsen

•	 Veilige verkeer- en fietsroutes.

•	 Betere fietsroutes vanaf De Meern naar omliggende buurten.

•	 Parkeerdruk neemt toe. Jongeren krijgen ook een auto.

•	 Scooters/auto’s op fietspaden terugdringen. 

•	 De busbaan Burchtpoort is slecht.

•	 Looproutes inrichten op de vergrijzing (rollator vriendelijke stoepen).

•	 Ontsluiting naar omliggende gemeenten .

Rol gemeente

•	 Stimuleren en faciliteren van initiatieven van burgers.

•	 Publieke buitenruimte vrijhouden voor mogelijke ontwikkelingen. Leg 

de ‘ontmoetingsbestemming’  op. 

•	 Blijf bewoners betrekken bij het inrichten van de wijk en maak gebruik 

van ervaringsdeskundigen. 

•	 Participatie gedurende het gehele project. In gesprek blijven gaan, 

ook nadat de visie is vastgesteld. De omgevingsvisie moet een flexibel 

document worden, die gedurende de tijd kan worden aangepast op 

maatschappelijke trends en de wens van de bewoners. 

Concrete ideeën 

•	 Flexibele multifunctionele panden met (tijdelijke) functies die kunnen 

wisselen en inspelen op de vraag/overheersende doelgroep van die tijd. 

Het creëren van voorzieningdeling en tijdelijke bestemmingen. 

•	 Herplaatsbare speeltoestellen om in te spelen op de vraag door de tijd 

heen.

•	 Plantenschalen op fietspaden om scooterdruk te verminderen.

•	 Avontuurlijke natuurspeeltuinen.
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•	 Dichtgeslibde wijk tijdens openings- en sluitingstijden van de school 

(met oog op veiligheid).

Waarden

•	 Sport en spel: het voetbalveld, speeltuinen, skatebaan, hockeyclub

•	 Groen: Maximapark, natuur.

•	 Ontmoeten fysiek: school, winkels, zomer’s (is de ijszaak), het winkel-

centrum, het plein.

•	 Ontmoeten digitaal: internet, telefoon, wifi.

•	 Kastelen.

Over 25 jaar

•	 Hangplek voor jongeren (niet bij iemand voor de deur).

•	 Een heel groot zwembad.

•	 Een soort hok waar je kan chillen en gamen en actief zijn.

•	 Meer sportparken (clubs).

•	 Sporters (voetballers, tennissers, basketballers) willen ook nog gewoon 

leuke sportvelden.

•	 Meer kledingwinkels.

•	 Dat de wereld in handen van robots komt – smiley.

Brede school- Kinderraad
Deelnemers: vier kinderen uit de Kinderraad

Wanneer: 6 juli 2016

Dromen

Verplaatsen

•	 Meer zebrapaden en een stoepje voor school.

•	 De weg bij het winkelcentrum Vleuterweide is erg druk.

•	 Meer mensen gaan fietsen, zodat het veiliger is en minder druk.

•	 Minder bushaltes.

•	 Meer elektrische auto’s.

Spelen

•	 Een goal op ons voetbalveld.

•	 Leukere en coole speeltuinen. 

•	 Afvoerputje bij voetbalveld. Nu staat het veld, na een regenbui, hele-

maal onder water

•	 Dat als ik ouder ben dat ik nog steeds kan spelen met echt dingen voor 

mijn leeftijd.

•	 Dat er meer speeltuinen weggaan en de ruimte voor iets anders kan 

gebruiken. In overleg met ons.

Overig 

•	 Voldoende ruimte voor (talent) ontwikkeling en verbinding.

•	 Overal (gratis) wifi.

•	 Meer restaurants in Vleuterweide.

•	 Dat de oorlog stopt en vrede komt.

Nachtmerries

•	  Geen wifi.

•	 Dat de “Zon” ophoudt.

•	 Dat de wereld in handen van een robot valt.

•	 Als er geen sportvelden en speeltuinen meer zijn.

•	  Gevaarlijke wegen bij het winkelcentrum Vleuterweide.

•	 Dat er meer elektrische auto’s komen. Ze zijn goed voor het milieu 

maar doordat ze zo stil zijn is het ook gevaarlijk.
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Buurtteam Vleuten-De Meern
Wanneer: 6 juli 2016

Dromen

De Meern:

•	 Gezellige inrichting langs het water.

•	 Meerdere kleine speeltuinen.

•	 Horecaplein – ook voor jongeren (!!!).

•	 Een mooi groot park.

•	 Voorzieningen voor jongeren 12-18 jaar.

•	 Meer toko’s – multicultureel.

•	 Meer oog voor elkaar – meer onderling contact – meer sociale cohesie 

en omkijken naar elkaar.

•	 Mix tussen oud en nieuw.

•	 BSO+.

•	 Meer kinderwerk – zicht op kids.

•	 Straatspeeldag.

•	 Het gevoel ‘dit is onze wijk’.

•	 Ouderenvoorzieningen dichter bij huis – ontlasten mantelzorg, behoud 

huislijke omstandigheden.

Nachtmerries

Verplaatsen:

•	 De rotonde bij Oude Rijn Sport en politiebureau.

•	 Verkeersproblematiek

Sociaal:

•	 Overlast jongeren – hangjongeren – toename drugsproblematiek en 

criminaliteit

•	 Toename armoede als gevolg van scheidingen – gebrek aan passende 

huisvesting, ontwrichting, etc.

•	 Meer individualisering

•	 Schuldenproblematiek

•	 Langs elkaar heen leven

•	 Problemen achter de voordeur

•	 Verborgen problemen

Woonomgeving:

•	 Saaiheid – eenheidsworst

•	 Huisvesting te duur – gaat ten koste van diversiteit

•	 Vol bouwen

Waarden

In het gesprek bleek dat deze categorie af en toe is geïnterpreteerd als ‘ken-

merken’, dus niet pertinent alleen zaken die het waard zijn om te behouden.

•	 Recreatiemogelijkheden – groen – Maximapark als meest in oog sprin-

gende voorbeeld.

•	 Onderdeel van ‘de stad’ – dat is een nog te ontwikkelen waarde – op dit 

moment is het zeker nog niet zo.

•	 Acceptatie en diversiteit – moet ook nog verder ontwikkeld.

•	 Er is een groot potentieel aan vrijwilligers – het type mensen dat niet 

uit zichzelf in besturen en commissies gaat zitten, maar zich desge-

vraagd graag wil inzetten.

•	 Bewoners gratis naar het kasteel.

•	 Schoon

•	 Cultuur – kasteel Haarzuilens, Castellum HW, etc.

•	 Veel sportverenigingen en speeltuinen.
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Over 25 jaar

•	 Meer sportfaciliteiten – met name ook informele voorzieningen, goed 

gespreid - looproutes met waterpunten, fietsroutes, etc.

•	 Een echt centrum voor De Meern, met terras, uit eten, bioscoop.

•	 Ontmoetingsplekken – educatie, ontspanning, voor elkaar.

•	 Eén gezondheidscentrum – naar verluid worden telkens halfslachtige 

pogingen gedaan en wordt niet afgemaakt.

•	 Meer winkels in het goedkope en allochtone segment.

•	 Evenementen.

•	 Grote groep jongeren 12-23 jaar.

•	 Meer werkgelegenheid – hierover ontspon zich overigens een leuke 

discussie over het belang van werk in de eigen omgeving.

•	 Duurzaamheid.

•	 Verschillende vormen van onderwijs.

•	 Veel winkels.

•	 Goede OV-voorzieningen.

•	 Er zijn geregeld buurtactiviteiten.

•	 Uiteenlopende architectuur.

•	 Voldoende ruimte – zowel fysiek als om te werken aan eigen ontwikke-

ling.

•	 Jeugd – voorzieningen en mogelijkheden voor ontplooiing verder te 

ontwikkelen.

•	 Het dorpse karakter van het oude De Meern – normen en waarden.

•	 In De Meern is men gemiddeld genomen nogal individualistisch.
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activiteiten in de buurt zijn belangrijk om andere ouderen te ontmoe-

ten.

•	 De Roef uitbreiden naar verschillende doelgroepen, zodat jong en oud 

mengen. Echter is hier de financiering niet voor. De wil is er wel, maar 

de senioren weten niet hoe en kunnen dit niet opbrengen. Team Wel-

zaam zou hier een rol in kunnen spelen. 

•	  Meer cafés. 

Woonomgeving

•	 Afvalscheiding moet beter. Eerst waren er glasbakken en plasticbakken 

overal in de wijk, nu staan deze centraal in het winkelcentrum. Dat is te 

ver voor senioren.

•	 Gelijkvloerse woningbouw/senioren woningen. In De Meern wonen veel 

senioren, desondanks te weinig seniorenwoningen en te veel eenge-

zinswoningen.

•	  Verzorgingstehuis Parkhof in Vleuten is het dichtstbijzijnde verzor-

gingstehuis. Er is een wachtrij van minimaal 1 jaar. Veel senioren 

moeten daardoor naar Utrecht of omstreken. De senioren willen graag 

in hun eigen buurt oud worden, de wens voor een verzorgingstehuis in 

De Meern is daarom sterk aanwezig. Het vroegere verzorgingstehuis 

achter De Roef is gesloten. Dit heeft een grote uitwerking gehad, niet 

alleen op de zorg, maar ook omliggende voorzieningen zijn verdwenen: 

fysio, pedicure, kapper, bibliotheek.

•	 De persoonlijke zorg is weggevallen. Mensen moeten nu in contact 

komen met zorg via de telefoon. Dit is onpersoonlijk en duurt lang.

Verplaatsen

•	 Directe busverbinding naar overige winkelcentra.

•	 Straten en stoepen zijn ontoegankelijk voor oudere voetgangers en 

scootmobiels. 

•	 De verlichting voor voetgangers moet beter. De stoepen worden als 

onveilig ervaren door weinig licht. 

•	 De route tussen De Roef en de Jumbo is onveilig voor senioren door de 

drukke weg die zij moeten oversteken. Ook is deze route vaak te lang 

en moeten er meer bankjes langs de weg komen.

Dienstencentrum De Roef 
Deelnemers: beheerder en enkele senioren 

Wanneer: 7 juli 2016

Dienstencentrum De Roef biedt senioren uit De Meern een groot en gevari-

eerd aanbod aan activiteiten. Er wordt circa 90 uur aan activiteiten per week 

georganiseerd. De Roef zit altijd vol.

Wat wil je behouden?

•	 De Roef als ontmoetingsplek voor senioren in De Meern.

•	 De parken rondom De Roef, zoals het Meentpark en het Kloosterpark. 

Dierenweide als speelplek voor de kleinkinderen.

•	 Zonnewijzer en bejaardentehuis/verpleeghuis.

•	 Toegankelijke busverbindingen.

•	 Winkels op loopafstand.

•	 De ruime opzet van de woonomgeving.

•	 De senioren willen graag hun zelfstandigheid behouden, dit kan gerea-

liseerd worden door voorzieningen in de buurt en seniorenwoningen.

•	 Mensen blijven zien en ontmoeten, door activiteiten te organiseren op 

loopafstand. De mensen willen wel het huis uit, maar het moet te voet 

kunnen.

Wat wil je veranderen?

Groen

•	 Beter onderhoud van het groen: snoeien.

•	 Meer bankjes in het groen, als rustplaats. 

Ontmoeten

•	 Groter winkelaanbod op Merenveldplein: Blokker, Hema, Marskramer.

•	 Een lift in het winkelcentrum Merenveldplein.

•	 Al 40 jaar zijn er ontwikkelingen voor een nieuw winkelcentrum op de 

Zandweg. Deze is nog steeds niet ontwikkeld.

•	 Bouwspeelplaats voor kinderen is te ver weg. Meer speelmogelijkheden 

in de buurt. 

•	 De senioren willen het huis uit blijven gaan, maar tegenwoordig wordt 

alles (boeken, zorg) thuisbezorgd en is veel digitaal. Voorzieningen en 
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•	 De stoepen moeten in de winter sneeuwvrij gemaakt worden, de glad-

heid is levensgevaarlijk voor senioren.

•	 De regiotaxi is te beperkt: te lange wachttijden (uur) en te lange routes.

•	 De busbaan is gevaarlijk en moet weg.

Ideeën

•	 Seniorenwoningen op de plek van de bouwval bij de Meernbrug.

•	 Straat/buurt initiatieven waarbij diensten worden geruild. Zo kunnen 

ouderen in contact blijven met jongeren door bijvoorbeeld op te pas-

sen op kinderen in de buurt. 

•	 Zorghotel waar senioren naar toe kunnen na een operatie om uit te 

rusten en te revalideren. 

•	 Een bus die senioren brengt naar een zwembad, een kinderboerderij, 

een winkelcentrum (eens per dag of er naar toe bellen).

•	 Koningsdag in De Roef door een rommelmarkt voor kinderen te organi-

seren.

•	 Avondvierdaagse langs De Roef laten lopen.
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Hoe is de online enquête gehouden?
Onder andere door een facebookcampagne, twitterberichten en een artikel 

in de nieuwsbrief van Vleuten-de Meern is de online enquête onder de 

aandacht gebracht. De enquête stond op de webpagina van Utrecht onder 

de wijk Vleuten-de Meern. Per thema werd gevraagd naar wat men wilde 

behouden of juist veranderen in de buurt of wijk en naar ideeën over hoe 

dat in de praktijk gebracht kan worden. De enquête heeft vier weken open 

gestaan; 137 personen hebben iets ingevuld. Hieronder een verslag van wat 

er geantwoord is.

6 Online enquête 
Groen

Vleuten

Parken behouden 

•	 Bosje van Goes (omvormen tot wandelpark, beter onderhoud).

•	 Natuurgebied Haarzuilens (geen woningen).

•	 Het Lint (doortrekken tot recreatiegebied Haarzuilens/meer verlichting).

Specifieke plekken/activiteiten

•	 Meer sportvoorzieningen: sporttoestellen, kano-, en vaarroutes.

•	 Meer picknickplaatsen en bankjes voor ouderen.

•	 Meer en vernieuwing speelplekken, met name voor kinderen onder de 

4 jaar oud..

•	 Pluktuin.

•	 Meer en betere hondenuitlaatplaatsen 

Groene buurt

•	 Zelfbeheer/samen met bewoners beheren van groen.

•	 Beter onderhoud groen: grasvelden, planten en bloembollen. 

•	 Groenstroken in relatie tot veiligheid. 

Landschap

•	 Behouden traditionele platteland binnen bebouwde kom: boerderij, 

weilanden met vee.

•	 Behoud (oudere) bomen en meer bomen (fruitbomen).

•	 Water: slootjes, vijvers.

Haarzuilens 

Parken behouden 

•	 Natuurgebied Haarzuilens (geen woningen).

•	 Haarrijnseplas 

Specifieke plekken/activiteiten

•	 Wandelgebieden

Landschap

•	 Bos: behoud (oudere) bomen
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Maximapark

Parken behouden

•	 Maximapark 

Specifieke plekken/activiteiten

•	 Kasteel de Haar.

•	 Bijzondere tuinen.

•	 Meer en betere hondenuitlaatplaatsen. 

•	 Komst van een kinderboerderij (zelfbeheer: kinderen en gepensioneer-

den).

•	 Meer evenementen in het park (concerten, food-festival)  

•	 Meer, grotere speelplekken: uitdagende speeltoestellen, watermogelijk-

heden.

Groene buurt

•	 Beter onderhoud van groen en water (diverse sloten).

Landschap

•	 Landschap behouden (ecologische hoofdstructuur en waterkwaliteit).

De Meern 

Parken behouden 

•	 De groene U rond de Meern (Kloosterpark, Mauritspark en Meentpark).

•	 Maximapark.

•	 Het Lint (bermen beschermen en versterken).

Specifieke plekken/activiteiten

•	 Behouden sportvelden, verbeterde voetbalveldjes, sporttoestellen, 

hindernisbaan 

•	 Dorpstuin.

•	 Meer speelplekken voor jongeren en kinderen + vernieuwing en onder-

houd.

•	 Realisatie van pluktuinen, ontdektuinen, blotenvoetpaden 

•	 Meer en betere hondenuitlaatplaatsen 

•	 Dierenweides behouden (Castellum Hoge Woerd).

•	 Behouden en uitbreiden picknickplaatsen 

•	 Meer evenementen 

•	 Fiets-, en wandelroutes rondom de parken behouden.

Groene buurt

•	 Zelfbeheer/samen met bewoners 

•	 Behoud, onderhoud en aanvullen groenstroken: perkjes, platsoentjes, 

(ouderen) bomen 

•	 Meer groen in de kern 

•	 Ongemaaide bermen naast wegen (t.b.v. veiligheid).

•	 Groene parkeerplaatsen (grastegels) 

Landschap

•	 Water rondom De Meern: plekken beter benutten door stijgers, terras 

•	 Behouden weilanden rondom De Meern

Vleuterweide  

Parken behouden 

•	 Maximapark.

•	 Heycopzone (meer bankjes).

•	 Meer parken met gevarieerde begroeiing.

Specifieke plekken/activiteiten

•	 Sportvoorzieningen.

•	 Meer speelplekken: speeltuinen voor de allerkleinsten, avontuurlijke 

attributen. 

•	 Picknickmogelijkheden uitbreiden.

•	 Meer en betere hondenuitlaatplaatsen (gescheiden van kinderspeel-

plaatsen).

•	 Gemeenschappelijke moestuinen. 

Groene buurt

•	 Zelfbeheer/samen met bewoners.

•	 Behoud en onderhoud  groenstroken: (oudere) bomen, struiken, gras, 

bloembakken.  

•	 Groen onderhouden wegens verkeersveiligheid. 

•	 Meer gevarieerd/kleurrijker groen in de wijk (nu voornamelijk gras). 

•	 Onkruid weghalen. 

•	 Ondergrondse containers t.b.v. afval(scheiding).

Landschap

•	 Water beter benutten: stijgers



 Omgevingsvisie Vleuten-De Meern Logboek participatie, december 2016 - 39



40 - Omgevingsvisie Vleuten-De Meern Logboek participatie, december 2016

StadsOntwikkeling

•	 Beter onderhoud groen en dan met name t.b.v. de verkeersveiligheid. 

Echter wel hoge kleurrijke bermen langs de weg.

•	 Meer benutten van het water. 

•	 Behouden en verbeteren van picknickplaatsen en bankjes. 

•	 Samen aan het groen in de wijk werken. 

Dilema:  

Rust versus meer activiteiten in de parken.

Ontmoeten

Vleuten

Levendigheid 

•	 Dorpsplein behouden en levendiger maken (m.b.v. terras).

•	 Buurtcentrum de Schakel behouden (+ ruimere openingstijden).

•	 Te weinig levendigheid voor de jeugd 12 - 18.

Voorzieningen

•	 Uitbreiding voorzieningen in de kern.

•	 Voldoende parkeerplaatsen.

Evenementen 

•	 Minder evenementen t.b.v. geluidsoverlast versus meer evenementen 

t.b.v. levendigheid

•	 Vleutense vakantieweek behouden.

•	 (tent)Feesten en braderies behouden.

•	 Meer evenementen voor ouderen. 

Verbinding/sociale cohesie  

•	 Betrokkenheid bewoners.

•	 Stimulans burgerinitiatieven.

•	 Koppeling jong en oud.

Voorzieningen 

•	 Cultureel erfgoed behouden.

•	 Winkels behouden.

•	 Scholen behouden.

•	 Meer terras (bij restaurants/cafés).

•	 Markt behouden. 

•	 Sportfaciliteiten behouden. 

Veldhuizen 

Parken behouden  

•	 Veldhuizerpark (beter verbinden richting Woerden en Leidsche Rijn).  

•	 Kloosterpark.

•	 Maximapark (betere verlichting t.b.v. gebruik na zonsondergang). 

•	 Het Lint 

Specifieke plekken/activiteiten

•	 Meer speelplekken voor jongeren en ouderen: speeltuinen vernieuwen 

en bijbouwen.

•	 Meer en betere hondenuitlaatplaatsen (ook duidelijk aangeven). 

•	 Moestuin behouden. 

•	 Sport: fiets-, en wandelroutes behouden en nieuwe aanleggen. 

•	 Bugerinitiatieven in het groen.

•	 Meer bankjes. 

Groene buurt

•	 Zelfbeheer/samen met bewoners.

•	 Behoud en onderhoud groenstructuur: struiken t.b.v. verkeerszicht/

veiligheid.

•	 Meer gevarieerd groen in de wijk: gras, bomen, struiken, bloemperkjes.  

•	 Groene, kleurrijke rotondes. 

•	 Ondergrondse containers t.b.v. afval(scheiding).

Landschap

•	 Water: grote vijver, onderhoud riet (t.b.v. spelende kinderen/zwemmen/

veiligheid).

Ouderijn  

•	 Groen behouden!

Conclusie

Gezamenlijke punten

•	 De parken vormen een belangrijke waarde, met name het Maximapark, 

het Lint en de buurtparken.

•	 Behoud van het groen en dan met name de oudere/volwassen bomen. 

•	 Het groen in de wijk kan verbeterd worden en vooral de variatie. 

•	 Meer speelplekken voor jongeren en kinderen.

•	 Meer en grotere hondenuitlaatplaatsen.
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Evenementen  

•	 Komst van een weekmarkt.

•	 Kindervakantieweek behouden. 

•	 Meer culturele activiteiten (bijv. straattheater). 

•	 Meer evenementen voor ouderen.

•	 Bekendheid evenementen kan beter (met bord). 

Verbinding/sociale cohesie 

•	 Meer verbinding tussen de bewoners (bijv. straatbarbeque).

Voorzieningen 

•	 Herinrichting Merenveldplein.

•	 Opknappen centrum de Meern. 

•	 Definitieve inrichting de Meernbrug.  

•	 Meer parkeermogelijkheden. 

•	 Muziekpodium Azotod behouden. 

•	 Castellum Hoge Woerd behouden: meer versus minder evenementen. 

•	 Meer horecagelegenheden (nu alleen café Don).

•	 Meer voorzieningen voor de jeugd: sportvoorzieningen, scholen, sport-

velden.

Veiligheid

•	 Tegengaan hangplekken jeugd.  

•	 Buurtpreventie App.

Vleuterweide 

Levendigheid 

•	 Levendig winkelcentrum behouden.

•	 Meer sfeer.

•	 Komst van een buurthuis. 

•	 Dorpse karakter doortrekken naar nieuwe wijk.

Evenementen 

•	 Culturele activiteiten (UCK) behouden en uitbreiden. 

•	 Bekendheid evenementen kan beter (met bord). 

•	 Buurtactiviteiten/feesten. 

Verbinding/sociale cohesie 

•	 Meer sociale cohesie in de wijk.

•	 Verbinding jong en oud. 

•	 Verbinding oud/arm. 

Veiligheid   

•	 Toegankelijker voor rolstoelen. 

•	 Veiligheid rondom scholen verbeteren. 

•	 Meer sociale controle/toezicht. 

•	 Tegengaan hangplekken jeugd. 

•	 Buurtpreventie App.

Haarzuilens  

•	 Behouden van de Brink en jeu de boulesbaan. 

Maximapark 

Levendigheid 

•	 Meer levendigheid/grootschalige evenementen versus ‘natuurlijk’ en 

‘exclusief’ karakter Maximapark. 

Evenementen 

•	 Behouden evenementen in het Maximapark. 

•	 Evenementen voor jong en oud. 

•	 Meer evenementen in het Lint. 

Voorzieningen 

•	 Culturele voorzieningen behouden en verder uitbreiden.

•	 Sportvoorzieningen behouden.

•	 Horecagelegenheden behouden en uitbreiden. 

•	 Brouwerij Maximus behouden en uitbreiden. 

•	 Behouden winkelcentra, zorgcentra en ziekenhuis. 

•	 Betere ouderenzorg. 

•	 Meer parkeerplaatsen.

•	 Meer culturele voorzieningen.

Veiligheid   

•	 Veiligheid verbeteren door verlichting.

De Meern 

Levendigheid 

•	 Buurtcentrum de Schalm behouden en meer evenementen organiseren. 

•	 Meer dorpsfeesten.  

•	 Het centrum van De Meern als ontmoetingsplek.
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Ouderijn  

•	 Meer bedrijvigheid tussen de mensen.

Conclusie

Gezamenlijke punten:   

•	 Buurtvoorzieningen (winkels, sport, scholen etc) zijn belangrijk en 

moeten worden uitgebreid. 

•	 Meer activiteiten voor senioren.

•	 Meer voorzieningen voor de jeugd.

•	 Tegengaan hangplekken jeugd.

•	 Meer horecagelegenheden in alle buurten en dan met name cafés met 

terras.

•	 Eigen buurtactiviteiten/feesten behouden en uitbreiden. 

•	 Realisatie van een buurtpreventieapp t.b.v. veiligheid.

•	 Bekendheid evenementen verbeteren door informatiebord.

•	 Meer verbinding tussen de bewoners, met name tussen jong en oud.

Dilemma’s   

•	 Integratie etnische groepen versus segregatie autochtonen - allochto-

nen. 

•	 Minder evenementen t.b.v. geluidsoverlast versus meer evenementen 

t.b.v. levendigheid. 

Woonomgeving

Vleuten

Karakter buurt

•	 Dorpskarakter behouden: dorpskernen beschermen, dorpse evenemen-

ten, knus.

•	 Ruime opzet behouden.

•	 Rust behouden.

•	 Groene omgeving.  

•	 Verbetering uitstraling. 

Woningen/architectuur  

•	 Laagbouw, geen flats. 

•	 Integratie etnische groepen versus segregatie. 

•	 Stimulans buurtinitiatieven. 

Voorzieningen 

•	 Winkelcentrum Vleuterweide behouden en blijven investeren. 

•	 Voldoende uitgaansgelegenheden voor de jeugd/nachtnet naar Woer-

den/Utrecht. 

•	 Bibliotheek behouden. 

•	 Sportfaciliteiten behouden. 

•	 Meer lokale ondernemers (i.p.v. winkelketens). 

•	 Meer horecagelegenheden. 

•	 Zwembad behouden en uitbreiden. 

•	 Meer voorzieningen voor de jeugd. 

Veiligheid

•	 Tegengaan hangplekken jeugd.

•	 Buurtpreventie App.

Veldhuizen 

Levendigheid 

•	 Buurtcentrum behouden en uitbreiden met acitiviteiten.

•	 Meer ontmoetingsplekken (Veldhof als ontmoetingsplek). 

•	 Dorpse karakter doortrekken naar nieuwe wijk.

Evenementen

Bekendheid evenementen kan beter (met bord). 

Verbinding/sociale cohesie 

•	 Jeugd betrekken (ook allochtonen).

•	 Meer verbinding tussen jong en oud. 

•	 Integratie etnische groepen.

Voorzieningen 

•	 Winkelcentrum behouden en uitbreiden (meer winkels en meer sfeer).

•	 Meer horecagelegenheden. 

•	 Meer hockeygelegenheden. 

Veiligheid   

•	 Tegengaan hangplekken. 

•	 Meer veiligheid rondom scholen. 

•	 Buurtpreventie App.
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•	 Rust behouden. 

•	 Groene omgeving. 

•	 Ruime opzet behouden.

Woningen/architectuur  

•	 Geen nieuwbouw.

Doelgroep  

•	 Seniorenhuisvesting. 

•	 Wens voor het mixen van leeftijden. 

Veiligheid 

•	 Veilig gevoel in de wijk (t.o.v. inbraak, overlast).

•	 Controle fietsen zonder licht. 

•	 Meer camerabeveiliging.

Duurzaamheid

•	 Benutten braakliggende gronden/gebouwen (met name Renomare).

•	 Verbeterde waterhuishouding. 

•	 Onvoldoende afvalscheiding: meer afvalcontainers aangevuld met 

papier en plastic.

•	 Ondergrondse afval containers.

•	 Geluidswal verbeteren (A12).

Vleuterweide 

Karakter buurt

•	 Kindvriendelijk.

•	 Groen. 

•	 Rust. 

•	 Fietsvriendelijk. 

•	 Ruimte opzet. 

•	 Diverse wijk: jong/oud/etnische afkomsten. 

•	 Segregatie arm - rijk. 

Woningen/architectuur  

•	 Diversiteit huizen. 

•	 Geen nieuwbouw (anders meer ruimte open laten tussen de huizen). 

•	 Geen massale flats. 

•	 Vooral eengezinswoningen. Meer diversiteit, maar wel laagbouw. 

•	 Beter onderhoud sociale huurwoningen. 

•	 Geen nieuwbouw of in oude stijl (t.b.v. dorpskarakter). 

•	 Geen woningsplitsing. 

Doelgroep  

•	 Seniorenhuisvesting. 

•	 Goede mix huur-, en koopwoningen. 

Veiligheid 

•	 Verbeterde handhaving en politie (cameratoezicht).

•	 Parkeercontrole t.b.v. verkeersveiligheid.

•	 Overlast door (buitenlandse) jongeren.

Duurzaamheid

•	 Meer duurzaam: zonne-energie stimuleren.

•	 Energie zuinig. 

•	 Elektrische auto opladers behouden.  

•	 Onvoldoende afvalscheiding: meer afvalcontainers aangevuld met 

papier en plastic. 

•	 Ondergrondse containers voor afval.

Haarzuilens  

•	 Beschermd dorpsgezicht behouden: traditionele kleuren, zelfde type 

woningen.

Maximapark 

Karakter buurt

•	 De rust.

•	 De ruime opzet. 

•	 Groene omgeving. 

Woningen/architectuur  

•	 Geen nieuwbouw.

Duurzaamheid

•	 Zelfvoorzienende woningen: eigen zonne-energie, wateropwekking. 

•	 Braakliggende gronden benutten.

De Meern

Karakter buurt

•	 Het dorpse karakter behouden: kerken, oude huisjes, actieve verenigin-

gen.
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•	 Stimuleren zonne-energie door zonnepanelen.

•	 Groene energie. 

Conclusie

Gezamenlijke punten   

•	 Het dorpse karakter van Vleuten, Haarzuilens en De Meern wordt be-

langrijk gevonden. 

•	 De oude dorpskernen (Vleuten en de Meern) willen meer voorzieningen  

•	 Alle wijken karakteriseren zich als een rustige, groene woonomgeving. 

•	 Duurzaam bouwen en duurzame energie. 

Dilemma’s  

•	 Mix huur/koop - scheiding huur/koop in de nieuwbouwwijken (Vleuter-

weide en Veldhuizen).

•	 De buurten hebben te maken met jeugdproblematiek. 

•	 Geen nieuwbouw versus stedelijke opgave verdichting.

Verplaatsen

Vleuten 

Autoverkeer

•	 Verkeersdrukte in centrum tegengaan. 

•	 Sluiproutes tegengaan. 

•	 Minder auto’s versus upgraden autonetwerk. 

Openbaar vervoer 

Behouden openbaar vervoer mogelijkheden

Goed ontsloten busvervoer versus busbanen

Fietsen en wandelen  

•	 Behouden en uitbreiden fietspaden.

•	 Behouden wandelpaden. 

•	 Bredere voetpaden. 

Doelgroep  

•	 Seniorenhuisvesting. 

•	 Meer starterswoningen. 

•	 Wijk bestaat uit etnische achtergronden. 

•	 Mix van jong en oud.

•	 Mix huur/koop woningen versus scheiding huur/koop door overlast. 

•	
Veiligheid 

•	 Hoog veiligheidsgevoel versus te veel inbraak. 

•	 Meer controle verkeer (snelheidscontrole), zwerfafval.

•	 Meer handhaving. 

Duurzaamheid

•	 Elektrische opladers behouden. 

•	 Energiezuinig bouwen. 

•	 Onvoldoende afvalscheiding: meer afvalcontainers aangevuld met 

papier en plastic.  

•	 Stimuleren zonne-energie.

Veldhuizen  

Karakter buurt

•	 Rust.

•	 Groen.

•	 Diversiteit inwoners. 

Woningen/architectuur  

•	 Geen nieuwbouw meer (anders laagbouw).

•	 Beter onderhoud sociale huurwonigen. 

Doelgroep  

•	 Mix jong en oud. 

•	 Mix koop- en huurwoningen.

•	 Seniorenhuisvesting. 

Veiligheid 

•	 Parkeercontrole. 

•	 Meer handhaving voor hangjeugd (drugsdealers). 

•	 Snelheidscontrole. 

Duurzaamheid

•	 Duurzaam bouwen. 
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•	 Goede nachtverbindingen voor de jeugd (ook op vrijdag).

Fietsen en wandelen 

•	 Fietsvriendelijkheid. 

•	 Fietspaden behouden. 

•	 Fiets als centraal vervoersmiddel versus auto (bijvoorbeeld Zandweg). 

Veiligheid

•	 Voldoende veilige oversteekplaatsen.

•	 Onveiligheid spelende kinderen. 

•	 Afremmen scheurende brommers.

Verkeersonveilige situaties   

•	 Meerndijk.

•	 Rijksstraatweg/Zandweg. 

•	 Meernbrug.

Vleuterweide 

Autoverkeer

•	 Minder auto’s. 

•	 Verminderen vrachtverkeer (van en naar Harmelen). 

•	 Meer parkeerplaatsen. 

•	 Autoluwe wijk versus geen autoluwe wijk.

Openbaar vervoer 

•	 Behouden openbaar vervoer. 

•	 Behouden busbaan versus verwijderen.

•	 Zeer tevreden met treinstation. 

Fietsen en wandelen 

•	 Behouden vele fietspaden. 

•	 Verbreden voetpaden. 

•	 Fietspaden in het winkelcentrum. 

•	 Verbeterde oversteekplaatsen. 

•	 Fietsverbinding Parkweg kan beter. 

•	 Fiets voorrang krijgen?

Veiligheid

•	 Te hard rijden tegengaan door drempels, snelheidscontrole, stoplich-

ten, paaltjes.

Veiligheid

•	 Verkeersonveilige situaties tegengaan door meer stoplichten, borden, 

rotondes.

•	 Te hard rijden tegengaan door drempels, snelheidscontrole, flitspalen.

•	 Betere parkeercontrole. 

•	 Meer zebrapaden/oversteekplaatsen.

•	 Dealers bij het station Vleuten tegengaan. 

Verkeersonveilige situaties  

•	 Wilhelminalaan.

•	 Schoolstraat.

•	 Willibrord. 

•	 Verlengde Hindersteinlaan. 

Haarzuilens 

•	 Hogere frequentie bus.

Maximapark  

Autoverkeer

•	 Geen auto’s rondom Maximapark en het Lint. 

•	 Autoluwe straten realiseren. 

Fietsen en wandelen 

•	 Fietspaden behouden. 

Veiligheid

•	 Te hard rijden tegengaan door snelheidscontrole, zebrapaden, drem-

pels.

•	 Meer zebrapaden/oversteekplaatsen.

De Meern  

Autoverkeer

•	 Minder sluipverkeer (Oranje wijk, Nijeveld).

•	 Autoluw centrum. 

•	 Minder wegen versus meer wegen (richting de stad, opheffen geblok-

eerde straten). 

Openbaar vervoer  

•	 Buslijnen naar de stad behouden.

•	 Busbaan behouden versus busbaan verwijderen naar doorgaande weg
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•	 Iedereen is tegen te hard rijdende auto’s. Verminderen door drempels, 

snelheidscontroles, flitspalen en stoplichten.

•	 Iedereen is tevreden over het openbaar vervoer. 

•	 Onveilige situaties voor spelende kinderen. 

•	 Te weinig parkeerplaatsen in alle buurten (vooral nieuwbouwwijken)

Dilemma’s

•	 Autoluwe wijk versus upgraden autonetwerk en meer parkeerplaatsen.

•	 Fiets als centraal vervoersmiddel versus auto als centraal vervoersmid-

del.

Stedelijke opgaven

Vleuten 

Kwetsbare groepen

•	 Ja, kleinschalig, verdeeld en in overleg met de buurt.

•	 Nee, het dorpse karakter/eigen identiteit behouden (eigen normen en 

waarden).

•	 Nee, vanwege de veiligheid. 

•	 Nee, het is al vol. 

Verdichting

•	 Nee, open karakter behouden.

•	 Nee, natuur beschermen. 

•	 Ja, voor senioren en jonge gezinnen. 

Kleinschalige werkgelegenheid 

•	 Dorpskarakter behouden met lokale ondernemers.

•	 Langzame uitbreiding. 

Haarzuilens

•	 Haarzuilens heeft al een (particuliere) voorziening voor daklozen. 

•	 Geschikt voor opvang van vluchtelingen.

•	 Voorrang fietsers/automobilisten onduidelijk. Wegscheiding ook ondui-

delijk. 

•	 Onveilig voor spelende kinderen 

Verkeersonveilige situaties  

•	 Winkelcentrum Vleuterweide. 

•	 Sparrendaal. 

•	 Beeldentuinlaan/Tuinlanden.

Veldhuizen   

Autoverkeer

•	 Wegen zijn te smal (Kruisberg, van Pabstlaan, Smalle Lawick, Milan 

Viscontilaan).

•	 Meer parkeerplaatsen.

•	 Te veel verkeer (Europaweg).

•	 Bereikbaarheid De Meern verbeteren (afgenomen door busbaan). 

•	 Bereikbaarheid winkelcentrum.

•	 Sluipverkeer tegengaan

Openbaar vervoer 

•	 Behouden openbaar vervoer (m.n. busverbinding Utrecht).

Fietsen en wandelen 

•	 Behouden fietspaden.

•	 Behouden wandelpaden.

•	 Meer fietsoversteekplaatsen.

Veiligheid

•	 Te hard rijden tegengaan door drempels, snelheidscontrole, meer snel-

heidsborden.

•	 Eerichtingsverkeer bij te smalle straten of verbreden. 

•	 Betere verlichting langs wegen, m.n. fietspaden. 

Verkeersonveilige situaties  

•	 Heldammersingel.

•	 Milan Viscontilaan.

Conclusie

Gezamenlijke punten   

•	 Iedereen is tevreden over de vele fiets- en wandelroutes.
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Verdichting

•	 Nee, het is vol (m.n. vanwege verkeer). 

•	 Ja, meer woningen.

Kleinschalige werkgelegenheid 

•	 Hergebruik leegstaande kantoorpanden 

Conclusie

Gezamenlijke punten

•	 Herbruik leegstaande panden en braakliggende stukken. 

Dilemma’s   

•	 Kleinschalige opvang van vluchtelingen versus GEEN opvang vluchtelin-

gen.

•	 Kleinschalige verdichting versus GEEN verdichting.

Maximapark

Kwetsbare groepen

•	 Ja, daar waar voldoende ruimte is en goede begeleiding.

Verdichting

•	 Ja, voldoende plek voor woningen. 

•	 Nee, natuur beschermen. 

Kleinschalige werkgelegenheid

•	 Voldoende werkgelegenheid.

De Meern 

Kwetsbare groepen

•	 Ja, kleinschalig, verdeeld en in overleg met de buurt.

•	 Nee, het dorpse karakter/eigen identiteit behouden. 

•	 Nee, eerst eigen problemen in de wijk oplossen. 

Verdichting

•	 Nee, het is vol. 

•	 Nee, het dorpse karakter behouden. 

•	 Ja, braakliggende stukken of leegstaande panden. 

 

Vleuterweide  

Kwetsbare groepen

•	 Ja, kleinschalig, verdeeld en in overleg met de buurt.

•	 Nee, vanwege de veiligheid voor kinderen.  

Verdichting

•	 Nee, open karakter behouden. 

•	 Ja, alleen kleinschalig en laagbouw. 

Kleinschalige werkgelegenheid 

•	 Nee, geen ruimte voor kantoorpanden.

•	 Ja, kleinschalig (kleine ondernemers, kleinschalige horeca/winkels).

Veldhuizen  

Kwetsbare groepen

•	 Ja, kleinschalig, verdeeld en in overleg met de buurt.

•	 Nee, vanwege de onrust.  

•	 Nee, geen ruimte (beter bij industriegebieden). 
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7 Inhoudelijke conclusies uit de eerste twee fases
Waarden van de wijk
De in de eerste twee fases opgehaalde input is beoordeeld door de ge-

meente. Wat zijn de gemeenschappelijke waarden of zorgen? Wat zijn de 

tegenstrijdigheden? Deze inhoudelijke beoordeling vormt de basis voor de 

stellingen die in het Wijkgesprek besproken worden.

Groen

Het groen in en rond Vleuten-De Meern is een belangrijke

waarde van de wijk. Het gaat dan om de parken, groenzones en water, waar-

bij het Maximapark de belangrijkste is. Daarnaast is de nabijheid van het 

landschap, met Haarzuilens belangrijk.

Welke gebieden zijn hierbij belangrijk voor bewoners?

•	 Het Maximapark met stip op één.

•	 Overige parken: groene U van De Meern, bosje van Goes, Veldhuizen 

park.

•	 Landschap.

•	 Water: Haarrijnseplas en watergangen.

Wat willen bewoners veranderen?

•	 Ruimte voor recreatie: sporten, spelen, picknicken, honduitlaten etc.

•	 Groene plekken beter verbinden: fietsen, wandelen en varen.

•	 Ruimte voor evenementen.

•	 Meer natuur en natuurbeleving.

Trends

•	 Natuurmonumten (en andere organisaties) hebben minder geld om de 

natuur te beheren en is op zoek naar nieuwe manieren van cofinancie-

ring.

•	 Er is een Parkorganisatie bestaande uit gemeente en maatschappelijke 

partners (waaronder De Vrienden van het Maximapark) die de verdere 

ontwikkeling en beheer van het Maximapark ter hand neemt.

De parken Het landschap en de natuur

Ruimte voor recreatie Fiets- en wandelroutes

Bomen Het water
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Vragen

•	 Hoe willen we het Maximapark gebruiken?

•	 Hoe willen we water gebruiken?

•	 Hoe kunnen we het groen in de wijk onderhouden en verbeteren?

Woonomgeving

Het dorpse karakter van Vleuten, Haarzuilens en De Meern wordt belangrijk 

gevonden. Ook de diversiteit tussen de wijken is een waarde. Alle buurten 

karakteriseren zich als een rustige en groene woonomgeving. 

Welke gebieden zijn hierbij belangrijk voor bewoners?

•	 De kernen (Vleuten, De Meern en Haarzuilens).

•	 Historische bebouwing langs oude wegen en in dorpen.

Wat willen bewoners veranderen?

•	 Meer seniorenhuisvesting.

•	 Meer duurzame/zelfvoorzienende woningen.

•	 Meer verschillende woningtypes.

•	 Verbeterde afvalscheiding. 

Trends

•	 Klimaatverandering zorgt o.a. voor meer extreme buien (wateropvang), 

hittestress (schaduw en bomen belangrijk).

•	 De wijk wordt ouder: kleine kinderen worden pubers en er is sprake 

van vergrijzing.

Vragen

•	 Wat maakt een kern dorps?

Het dorpse karakter De kleinschaligheid

De ruime opzet De rust

Kindvriendelijke buurt De groene woonomgeving
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•	 Is er voor elke levensfase een woning te vinden in de wijk?

•	 Hoe kan de wijk duurzamer worden?

•	 Op welke manier kan de wijk bijdragen aan de groei van Utrecht?

•	 Op welke manier werken we aan plannen in de wijk?

Ontmoeten

Ontmoetingsplekken in Vleuten-De Meern zijn een waarde van de wijk. Deze 

plekken zijn belangrijk voor de sociale cohesie en de levendigheid in de 

wijk. Ze zijn voor iedereen toegankelijk.

Welke gebieden zijn hierbij belangrijk voor bewoners?

•	 De dorpskernen.

•	 Winkelcentra.

•	 Buurtvoorzieningen (buurtcentra, sportfaciliteiten, scholen en zorg-

voorzieningen) en horeca.

Wat willen bewoners veranderen?

•	 Meer horeca.

•	 Ruimte voor evenementen.

•	 Meer georganiseerde culturele en sport activiteiten.

•	 Betere ontmoetingsplekken voor speciale doelgroepen (bijv. ouderen, 

jongeren).

•	 Meer avontuurlijke speelplaatsen.

Trends

•	 Er komen steeds meer jongeren in een leeftijdsgroep waar behoefte is 

aan andersoortige ontmoetingsplekken. Ook de groep senioren groeit 

sterk. Dat vraagt om andere ontmoetingsplekken uit oogpunt van een-

zaamheid en zelfredzaamheid.

•	 Internetwinkelen groeit en echte winkels hebben het daardoor moeilij-

ker.

Vragen

•	 Hoe houden we de winkelvoorzieningen levensvatbaar?

Sfeervol dorpsplein Levendige winkelcentra

Buurtvoorzieningen Speelplaatsen voor kinderen

Sociale cohesie in de wijk Ontmoetingsplek jongeren
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•	 Welk type horeca is wenselijk en wat zijn de beste locaties?

•	 Welke evenementen kunnen er worden georganiseerd?

•	 Hoe kunnen jongeren elkaar ontmoeten?

•	 Hoe willen mensen met elkaar in contact komen?

Verplaatsen

Een verkeersveilige leefomgeving die goed bereikbaar is per fiets, auto en 

openbaar vervoer vinden bewoners belangrijk. Hierbij extra aandacht voor 

kwetsbare verkeersdeelnemers als ouderen en kinderen.

Welke gebieden zijn hierbij belangrijk voor bewoners?

•	 Bereikbaarheid centrum Vleuterweide.

•	 Het halen en brengen bij scholen.

•	 Verkeerssituatie rond Meerndijk en Meernbrug.

•	 Sluipverkeer in Vleuten.

Wat willen bewoners veranderen?

•	 Meer parkeerplaatsen.

•	 Tegengaan van te hard rijdende auto’s.

•	 Veiligere routes naar voorzieningen.

•	 Beter fiets- en wandelnetwerk.

Trends

•	 Elektrisch rijden voor auto’s (oplaadplekken).

•	 Elektrische fietsen.

•	 Thuiswerken, de toename van het aantal zzp’ers.

De fietsverbindingen Wandelroutes en paden

Goede bereikbaarheid Openbaar vervoer

Veilige routes voor kinderen Prettige routes voor ouderen
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Vragen

•	 Er is een grote vraag naar extra parkeerplaatsen, maar ten koste van 

wat? 

•	 Hoe kan de verkeersveiligheid vergroot worden in de wijk?

Stedelijke opgaven

Waarden vanuit de wijk

•	 Ruimte voor ontmoeten.

•	 Een gezonde leefomgeving, een plek om oud te worden.

•	 Saamhorigheidsgevoel.

•	 Een groene wijk en een open landschap.

•	 Een kindvriendelijke leefomgeving.

•	 Kleinschalige opzet van de bebouwing, met diversiteit in de verschil-

lende buurten.

Opgaven vanuit de stad:

•	 Opvang kwetsbare groepen.

•	 Verdichting.

•	 Werkgelegenheid.

•	 Gezonde leefomgeving.

•	 Zelfde kansen voor iedereen.

•	 Duurzaanheid.

Op welke manier kunnen deze stedelijke opgaven op een passende wijze in 

Vleuten-De Meern worden gerealiseerd?

Trends

•	 Groeiende wens om in de stad te wonen ook met kinderen.

•	 De toename van het aantal vluchtelingen naar Nederland. 

•	 Ouderen wonen langer thuis.

•	 Opkomst van thuiswerken en de groei van zzp’ers.

Ruimte voor ontmoeten Een gezonde leefomgeving

Saamhorigheidsgevoel Groene wijk en landschap

Kindvriendelijk Kleinschalig
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Vragen

•	 In welke mate is de komst van meer (kleinschalige) werkgelegenheid in 

de wijk wenselijk?

•	 Op welke manier kan de wijk een bijdrage leveren aan de opvang van 

vluchtelingen, daklozen en verslaafden?

•	 In hoeverre is het belangrijk dat Vleuten-De Meern een gezonde wijk 

is? Hoe bereik je dit? Wat kan of moet er veranderen en welke rol speelt 

iedereen hierin?
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8 Wijkgesprek
De opzet van het wijkgesprek
Op 15 november en 23 november (‘s middags en ‘s avonds) zijn

wijkgesprekken gehouden in het Castellum Hoge Woerd. In totaal deden er 

57 bewoners en professionals mee. Alle thema’s zijn besproken door groe-

pen van circa 8 personen.

Elk wijkgesprek begon met een korte introductie van het doel van de omge-

vingsvisie en de tot nu toe opgehaalde waarden.  Tijdens het wijkgesprek is 

gesproken over onderwerpen:

•	 waar mensen in eerder gesprekken elkaar tegenspraken

•	 waar mensen verschillende meningen over hadden

•	 die een verdiepingsslag nodig hadden om beter uit te vinden wat er 

precies bedoelt wordt.

Vooraf aan het wijkgesprek kregen de deelnemers achtergrondinformatie 

over de thema’s thuisgestuurd. De vragen zijn uitgewerkt in tekst en beeld 

als startpunt voor het gesprek. 
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Hoe zorgen we voor een verkeersveilige wijk?

Iedereen is het erover eens dat het rijgedrag van de mensen hun eigen 

verantwoordelijkheid is, maar dat deze moet worden beïnvloed op een 

positieve manier, bijvoorbeeld door het gebruik van verkeers-smileys. Soms 

zijn fysieke maatregelen ook nodig, maar slechts op bepaalde plekken. Op 

het moment staan er veel onnodige verkeerslichten. Wel is snelheidscontrole 

van groot belang. 

De onoverzichtelijkheid en de verkeersonveiligheid op de Meernbrug en de 

Zandweg wordt specifiek genoemd. Ook het autogedrag rondom scholen is 

niet acceptabel. Gebieden rondom scholen moeten misschien wel autovrij 

worden gemaakt. 

Thema: Ontmoeten

Vraag:

Horeca:

Welk type horeca is wenselijk en op welke locatie?

De voorkeur gaat uit naar de buurtkroeg in de kernen. Er mist een bruine, 

warme kroeg. In mindere mate gaat ook de voorkeur uit naar de pleister-

plaatsen in de parken en het buitengebied.

Vraag:

Jongeren:

Hoe kunnen jongeren elkaar ontmoeten? 

De voorkeur gaat uit naar gereguleerde ontmoetingsplaatsen, zoals wifi-

spots, een leuk buurthuis of een buurtkroeg. Deze ontmoetingsplaatsen 

moeten gerealiseerd worden in het centrum en niet in de natuur/buitenge-

bied. 

De deelnemers discussiëren met elkaar of jongeren zelf hun eigen ontmoe-

tingsplek mogen uitzoeken.

•	  Vrijlaten: wij mogen en moeten niet voor jongeren beslissen wat zij 

leuk vinden.

Uitwerking Wijkgesprek:   15-11-2016

Thema: Verplaatsen

Vraag:

Parkeren:

Er is een grote vraag naar extra parkeerplaatsen, maar ten koste van wat?

Over het algemeen vinden de deelnemers dat er voldoende parkeerplaat-

sen zijn. Extra parkeren in eigen tuin heeft de voorkeur. Eventueel extra 

parkeren in eigen straat ten koste van het groen wordt over gediscussieerd 

evenals parkeren op afstand op een parkeerterrein. Parkeren op afstand is 

onhandig als je kinderen hebt, boodschappen bij je hebt of laat bent. De 

gedachte heerst dat parkeren in de toekomst in veel mindere mate een rol 

speelt (zelfrijdende auto’s). 

Vraag:

Bereikbaarheid:

Hoe past bereikbaarheid in een prettige woonomgeving?

Ruim de meerderheid is het erover eens dat de auto niet centraal moet 

staan, maar dat de fiets of het openbaar vervoer centraal moet staan. Het 

openbaar vervoer moet echter niet overal voorrang krijgen, alleen maar 

busbanen is dan ook niet wenselijk. Het openbaar vervoer moet wel meer 

gepromoot worden en de condities (prijs, intensiteit, route) moeten worden 

verbeterd. Dit zal helpen om het autogebruik af te remmen. 

•	 Te veel stops in de bus van de Meern – Utrecht (duurt te lang)

•	  Te hoge prijzen van het ov in Utrecht (in vergelijking met gebruik auto 

en ov in Amsterdam)

•	  Te weinig treinen naar Utrecht, vooral in de avond

Men wil niet meer fietsstraten, wel meer fietspaden. De fietspaden moeten 

autovrij zijn (zoals in Houten). 

Vraag:

Bereikbaarheid:
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Thema woonomgeving:

Vraag:

Dorps karakter:

Wat maakt een kern dorps?

Een kern is dorps als de kern is verweven met de historische bebouwing. Een 

kern die ook ligt rond een dorpsplein, waar bijvoorbeeld horeca, een terras 

en gezelligheid is te vinden. Daarnaast kan de uitstraling van invloed zijn. 

Een kern met mooie en oude bebouwing die vooral laag is past bij een dorp-

se kern. Nieuwe bebouwing zou niet persé historiserend hoeven zijn, maar 

wel meer passen in de omgeving. De combinatie moderne bebouwing als 

contrast in een historische bebouwing vonden bewoners niet erg passend. 

Ook helpen oude materialen zoals stenen. Daarnaast kunnen (oude) bomen 

en groen voor dit dorpse karakter zorgen. Aan de andere kant zijn ook min-

der fysieke kenmerken genoemd zo is het op straat tegenkomen van andere 

bewoners iets wat past bij een dorpse omgeving, maar daarvoor moet je 

eerst de fysieke voorwaarden scheppen zoals hierboven genoemd. 

Het gerenoveerde winkelcentrum in de Meern is mooi opgeknapt op de 

begane grond, maar de woningen boven de winkel halen het beeld naar 

beneden. Die zien er aftands uit en passen niet bij een dorps karakter. Het 

winkelcentrum is wel belangrijk voor bewoners vanwege voorzieningen, 

maar biedt niet de gewenste functie van dorpskern met horeca, gezelligheid 

en ontmoetingsfunctie. Deze gezelligheid op bijvoorbeeld een plein door 

horeca en terras zorgt voor ontmoeten. Het sociale aspect van een dorp 

waarbij veel mensen elkaar kennen of leren kennen komt dan vanzelf. Het 

ons kent ons gevoel wordt zowel positief als negatief ervaren.

Vraag:

Verdichting:

Op welke manier kan de wijk bijdragen aan de groei van Utrecht?

Om aan de groei van Utrecht bij te dragen wilt Vleuten-De Meern vooral het 

dorps karakter, de saamhorigheid en de kleinschaligheid behouden. 

•	  Sturen: voorkomen dat jongeren locaties kiezen die ongewenst zijn of 

ongeschikt zijn als ontmoetingsplaats.

De deelnemers discussiëren ook over hangplekken in het groen. 

•	 Voor: de jongeren zitten afgelegen en zorgen in mindere mate voor 

overlast. Er zijn voorbeelden in Vleuten-de Meern dat het goed gaat.

•	  Tegen: de jongeren zitten afgelegen en kunnen niet in de gaten worden 

gehouden en belastende werking voor de natuur. 

Vraag:

Sociale cohesie:

Hoe willen we met elkaar in contact komen?

De groep wil graag contact met buren uit de wijk. De voorkeur gaat uit 

naar laagdrempelig contact, dat wordt georganiseerd door de mensen zelf 

of door een organisatie, zoals De Weide Wereld. Dit is afhankelijk van de 

doelgroep. Voor ouderen is het moeilijker om contact met de buren te zoe-

ken dan voor jonge gezinnen met kinderen. Voor ouderen moeten daarom 

activiteiten georganiseerd worden, terwijl de jonge gezinnen dit zelf willen 

regelen. 

Een markt wordt niet gezien als ontmoetingsplek. Op de markt spreek je 

elkaar niet. 

Vraag:

Evenementen:

Welke evenementen kunnen er georganiseerd worden in de wijk?

Evenementen zijn goed voor de sociale cohesie in de wijk. Iedereen vindt het 

wenselijk dat er op kleinschalig niveau evenementen in Vleuten-De Meern 

plaats vinden, zoals buurtfeesten of een avondvierdaagse. De meerderheid 

is het niet eens dat grote evenementen alleen in de stad plaats moeten vin-

den, Vleuten-De Meern leent zich hier goed voor. Grootschalige evenemen-

ten zijn dan ook wenselijk, mits er geen overlast wordt veroorzaakt en alles 

goed geregeld is.. 



60 - Omgevingsvisie Vleuten-De Meern Logboek participatie, december 2016

StadsOntwikkeling

Thema Groen:

Vraag:

Maximapark:

Hoe willen we het Maximapark gebruiken?

Het maximapark is vanwege de grootte belangrijk voor de wijk, maar is ook 

belangrijk voor mensen buiten de wijkgrenzen. Er is begrip voor de regio-

nale functie van het park. Daarnaast wordt de diversiteit van het gebruik 

benoemd als wens en als waarde. 

Evenementen in het park worden toegestaan, maar liever zoveel mogelijk op 

de evenementen locatie. Daarnaast is er een wens voor niet teveel commer-

ciële evenementen met hoge toegangsprijzen waardoor de toegankelijkheid 

van het park en het mogelijke evenement in het geding komt. Ook moet er 

ruimte zijn voor evenementen die alleen toegankelijk zijn voor wijkbewo-

ners. Bewoners die vlakbij het park wonen betrekken bij de hoeveelheid en 

soort evenementen om deze te beoordelen, in de park organisatie zitten nu 

al bewoners en bewoners kunnen desgewenst aansluiten. 

Daarnaast is er een discussie over het gaat om een park of een natuurpark. 

Een natuurpark biedt meer ruimte aan rust en natuur, waarbij een ‘gewoon’ 

park meer ruimte geeft aan een diversiteit aan functies zoals sportterrei-

nen horeca en evenementen. Een interessante combinatie is dan ook om de 

verbinding te zoeken met natuurmonumenten. Kan de bestemming groen/

natuur goed samen met ‘evenementen’?  

De voorkeur gaat daarom niet uit naar groei in het aantal woningen of meer 

verdichting. Vleuten-De Meern draagt bij door de parken zoals het Maxi-

mapark en Haarzuilens en ook ‘trekkers’ zoals het Castellum zijn voor een 

groter publiek toegankelijk. Kleinschalige opvang of voorzieningen voor 

gehandicapten, senioren of asielzoekers is wel mogelijk in de wijk. 

Vraag:

Duurzaamheid:

Hoe kan de wijk duurzamer worden?

De wijk wil meer duurzaamheid vooral in en op de woningen. Zo zou vol-

gens bewoners iedereen individueel iets moeten bijdragen. Indien nodig 

zelfs via mogelijke wettelijke afspraken. Bewoners en gemeente kunnen 

elkaar natuurlijk ook inspireren door het goede voorbeeld te geven of door 

subsidie regelingen aan te bieden of het kenbaar maken van de mogelijk-

heden. Daarnaast kunnen bewoners elkaar ook helpen. Als er geen ruimte 

is op een woning voor zonnepanelen kunnen andere bewoners die hier wel 

ruimte voor hebben bijdragen door bijvoorbeeld een uitwisseling. Geen gas 

in de wijk is ook een goed voorbeeld om aan duurzaamheid te werken en 

meer gas vrije huizen is een mogelijke kans om de wijk te verduurzamen. 

Bewoners vrij laten in het maken van keuzes qua duurzaamheid kan vertra-

ging opleveren, daarnaast zijn de subsidieregels niet substantieel genoeg 

om een daadwerkelijke verandering teweeg te brengen. Ook is er een link te 

leggen met het dorpse karakter. De zonnepanelen van nu zijn vaak nog op-

vallend, wat niet altijd past bij de historische uitstraling van de straten en/of 

huizen. Hier komt wel een verandering in met dakpannen met cellen. Zeker 

voor de nieuw te bouwen woningen is dit een kans. Toch storen bewoners 

zich over het algemeen niet aan het beeld van zonnepanelen op daken . 



 Omgevingsvisie Vleuten-De Meern Logboek participatie, december 2016 - 61

Vraag:

Beheer van het groen:

Hoe kunnen we het groen in de wijk onderhouden en verbeteren?

De gemeente stelt kaders voor het beheer van het groen in de openbare 

ruimte. Dit is om rekening te houden met bijvoorbeeld aanwezige kabels en 

leidingen, daarnaast beheert en faciliteert de gemeente. Het gewenste cijfer 

voor basiskwaliteit van het beheer in de stad Utrecht is een 6.

Om het groen in de wijk te verbeteren is er een wens om budget vanuit 

initiatievenfonds vrij te houden voor het groen, voor materialen of plan-

ten/ zaden. Dit kan met behulp van onderhoudscontracten met partijen 

of bewoners, wat nu al loopt in de wijk. Daarnaast ligt er wel een rol voor 

de gemeente. Zo zijn er werkzaamheden die niet door bewoners opgepakt 

kunnen worden, zoals sloten baggeren en hoge bomen omzagen, dit komt 

ook door risico’s en aansprakelijkheid, dat is lastig om aan bewoners over te 

laten. 

Een verdergaande stap is co-creatie, voor specifieke groepen en specifieke 

plekken, zoals de vlindertuin in het maximapark. De gemeente kan bewo-

nersgroepen begeleiden in de stap naar meer zelfbeheer, als een bewoners-

groep het onderhoud voor rekening wil nemen. Beheer en budget kunnen 

dan binnen vastgestelde kaders overgaan naar bewoners. Een bepaalde 

doelgroep kan door meer inzet ook meer ruimte krijgen, dit kan voor jonge-

ren gelden maar ook voor een hardloopgroep of iets vergelijkbaars.  

Vraag:

Water:

Hoe willen we het water gebruiken?

Water is belangrijk voor de wijk. In het ontwerp is dit ook meegenomen 

door bijvoorbeeld wadi’s aan te leggen. Daarnaast is de beleving van het 

water voor veel bewoners belangrijk. Het wordt gebruikt door (sport)vissers, 

zwemmers, mensen met een kano en er zijn verbindingen te maken tot aan 

woerden en verder. Er is een wens om de zwemkwaliteit vooral op peil te 

houden bij de Haarrijnse Plas, strijkviertelplas en bij water in Veldhuizen, 

omdat hier veel gebruik van wordt gemaakt. Het overige water mag gebruikt 

worden om te zwemmen, maar dit is op eigen risico. Hier past ook be-

wustwording bij, door de verschillende planten en dieren in het water is de 

waterkwaliteit beter. Dit en de ondergrond van het water in kaart brengen in 

bijvoorbeeld een wijkwaterplan kan helpen om de waterkwaliteit inzichtelijk 

te maken en indien nodig te verbeteren. Natuurlijke oevers moeten vanwege 

de ecologische waarden behouden blijven en daarbij aansluitend kunnen 

drijvende eilanden met planten de ecologie in het water bevorderen. Om 

het zwemmen meer mogelijk te maken kunnen er vlonders of (drijvende) 

steigers worden geplaatst. Een mogelijkheid om blauwalg te voorkomen en 

om de ecologische functie van het water te vergroten kan via watercirculatie 

door bijvoorbeeld een fontein, dit kan zelfs geluiddempend werken, vooral 

in het geval bij Haarrijn aangezien daar geluid van de A2 is. 
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Uitwerking Wijkgesprek:   23-11-2016

Thema: Groen

Vraag:

Maximapark

Het Maximapark vindt iedereen prachtig. Het is het park van de wijk, het 

is de plek die de dorpen en bewoners verbind. Hier is alle ruimte voor alle 

bewoners. Opdelen in aparte vakjes voor speciale doelgroepen zou dan ook 

jammer zijn. Evenementen zijn leuk, maar het moet wel bijzonder blijven. 

Ook moeten evenementen het groen (bomen en gras) niet kapot maken en 

niet teveel herrie maken. 

Thema: Woonomgeving

Vraag:

Dorps karakter:

Wat maakt een kern dorps?

Ronde 1

Een kern is dorps als:

•	  de historie terug is te zien;

•	  actieve verenigingen aanwezig zijn;

•	  voorzieningen aanwezig zijn + een markt;

•	  mensen zich willen geworteld/betrokken voelen. 

Het gaat om geborgenheid, om de verbinding met het gebied. Komen jonge-

ren terug na te hebben gestudeerd in de grote stad? 

In de oude kernen is er sprake van verbinding en geborgenheid. In de 

nieuwe wijken (Veldhuizen/Vleuterweide) zijn mensen moeilijker te vereni-

gen. Dit kan gestimuleerd worden door meer activiteiten te organiseren. 

Ook voldoende voorzieningen spelen een belangrijke rol. Echter gaat het 

ook om de historie en de mensen zelf. Het dorpse karakter is niet worden 

afgedwongen. 

Ronde 2

Het dorpse karakter wordt bepaald door een combinatie van factoren: de 

historie in een gebied, de mensen, de voorzieningen en de bebouwing. De 

dorpskernen Vleuten en de Meern zijn hebben een minder dorps karakter 

gekregen. De deelnemers vinden het belangrijk het dorpse karakter wel te 

behouden, door in ieder geval de kleinschalige winkels te behouden.

Vraag:

Woningvoorraad:

Is er voor elke levensfase een woning te vinden in de wijk?

 

Ronde 1 

Er is niet voor elke levensfase een woning te vinden in de wijk. Het mist 

vooral aan starterswoningen, seniorenwoningen en sociale huurwoningen. 

De huur van de huurwoningen is vaak te hoog.  Er moet meer een mix 

komen in de woningvoorraad, een mix in de grootte en de prijs van de wo-

ningen, zodat zowel starters, alleenstaanden en senioren er kunnen wonen. 

De bewoner moet centraal staan, niet het geld.

Ronde 2

Vraag- en aanbod staan niet in verhouding tot elkaar. Te weinig aanbod voor 

alleenstaande en te weinig betaalbare sociale huurwoningen. 

Vraag:

Burgerinitiatieven:

Op wat voor een maner werken we aan plannen in de wijk?

Ronde 1 

Plannen voor de wijk moeten gezamenlijk tot stand komen. Het hangt van 

de situatie af of vooral de gemeente of vooral de bewoner het voortouw 

moet nemen. In ieder geval moet de gemeente in elk samenwerkingsver-

band een rol blijven spelen. Bewoners moeten geprikkeld en gemotiveerd 

worden door de gemeente om zelf te gaan ondernemen. 
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Het beheer door de gemeente is in de wijk verschillend, zo zijn sommige 

bewoners tevreden maar anderen niet. Vooral bij grotere taken zoals bomen 

kappen of grote takken verwijderen zal de gemeente een rol moeten spelen. 

Ook bij het verwijderen van riet in het water is de gemeente nodig, dit is 

namelijk zwaar en lastig werk. Bewoners geven aan dat het soms lang duurt 

als er een melding wordt gemaakt, voordat iemand van de gemeente langs-

komt. Dit terwijl er op sommige plekken snel iets nodig is. Het riet is op erg 

veel plekken langs het water een plaag, maar dit zorgt wel voor een betere 

waterkwaliteit. Het uitzicht is hierdoor wel op veel plekken weg en het water 

is via het riet lastiger te bereiken. Ook is niet altijd duidelijk wat het doel 

van bepaalde beplanting is en of er een doel is. Duidelijkheid hierover geven 

zorgt ervoor dat bewoners zelf iets aan het beheer durven doen, zo zijn er 

bijvoorbeeld ideeën om iets te doen met kerstbomen in de wijk en deze na 

de kerstperiode terug te planten. Als er echter niet duidelijk is waar ruimte 

in het groen is durven bewoners dit niet te doen.  

Vraag:

Maximapark:

Hoe willen we het Maximapark gebruiken?

De voorkeur van de aanwezige bewoners voor het gebruik van het Maxi-

mapark gaat uit naar rust en natuur, daarnaast moet er ruimte zijn voor 

evenementen, maar vooral op de evenementenlocatie en kleinschalig en 

niet te veel. De hoeveelheid evenementen die er nu zijn mogen blijven ook 

in de toekomst, maar een stijging is niet gewenst. Er was discussie over de 

verschillende groepen in het park en een plek claimen. De hoeveelheid boot-

camp groepjes zijn bijvoorbeeld toegenomen en is er juist een wens voor 

een park met veel ruimte en plek voor iedereen waardoor ‘geclaimde’ ruimte 

niet gewenst is.  De inrichting is nu ook onduidelijk. Zo wordt er gesproken 

over de strook over het lint, is dit voor de wandelaars? Zijn fietsers te gast? 

De ideeën hierover zijn verdeeld. Een aantal bewoners willen meer duidelijk-

heid en regels, maar andere bewoners geven aan dat het gaat over gedrag 

en dat mensen elkaar daarover mogen aanspreken. Meer bebouwing in en 

om het Maximapark is niet gewenst. 

Ronde 2

Specifieke vragen kunnen vlot door de gemeente worden opgelost. Com-

plexere vraagstukken kunnen het best in samenwerking met de bewoners 

worden opgelost. De gemeente moet het gesprek faciliteren en moet ideeën 

aanjagen. Het gaat om een open houding waarbij de gemeente en de wijk 

elkaar inspireren. 

Thema: Ontmoeten

Vraag:

Sociale Cohesie

Bewoners vinden het belangrijk om mensen in de buurt te kennen. Dat 

maakt ook onderdeel uit van het dorpsgevoel. Evenementen (zoals de 

kerstmarkt, de braderie, de markt in Vleuten) zijn hiervoor belangrijk. Niet 

iedereen doet altijd mee, maar het is fijn dat het er is. Vooral de markt zou 

beter kunnen, nu maar een paar kramen in Vleuten en in De Meern alleen 

een viskraam.

Ook sport helpt om elkaar te leren kennen. Wachtlijsten zijn hier soms wel 

lang.

Avond 

Thema: Groen

Vraag:

Beheer van het groen:

Hoe kunnen we het groen in de wijk onderhouden en verbeteren?

Over het algemeen vinden de deelnemers dat bewoners een gedeelte van 

het beheer kunnen uitvoeren. Natuurlijk is dit niet vanzelfsprekend en zijn 

er altijd mensen die hier niet aan mee willen doen, maar de aanwezigen zijn 

van mening dat de eigen straat dichtbij de woning door bewoners kan wor-

den opgepakt. Bij plekken zoals de Vlindertuin is te zien dat als bewoners 

samen hun best doen er iets moois uit kan komen. 
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snel. Er komen nu al energie dakpannen in plaats van panelen. Ook zijn er 

andere oplossingen mogelijk zoals isolatie. 

Vraag: 

Dorpskarakter

Voor het dorpse karakter is het vooral belangrijk dat je elkaar kent. Bij de 

bakker kennen ze m’n dochter en als ik door de buurt fiets zwaai ik vaak 

naar bekenden. Hier brengen mensen een pannetje soep naar de buurvrouw 

als ze ziek zijn. Belangrijk hiervoor is dat de bebouwing zo wordt georga-

niseerd dat mensen elkaar kennen. Bijvoorbeeld een grote binnentuin. Ook 

belangrijk zijn kleinschaligheid en dat er minder steen is en meer groen.

Vraag:

Verdichting

Ronde 1

Verdichten kan wel op sommige plekken in de wijk. Bijvoorbeeld het cen-

trum van De Meern. Dat is al te lang een puinhoop en heeft geen smoel. 

Het zou een levendig centrum kunnen zijn. Ook plekken die goed bij het 

openbaar vervoer liggen zijn hiervoor geschikt. De oudere buurt bij station 

Vleuten bijvoorbeeld, maar mensen wonen daar nu ook met plezier.

Verdichting zou wel moeten passen bij de wijk. Geen hoogbouw, omdat 

mensen dan minder goed kunnen opletten op wat er op straat gebeurd. Ie-

mand voelt zich bijvoorbeeld niet prettig ’s avonds in Vleuterweide centrum. 

Vier lagen zou wel het maximum moeten zijn.

Ronde 2

Verdichten kan wel, maar zou kleinschalig moeten gebeuren. Ook zou het 

goed zijn om op centrale plekken te verdichten, maar dat te compenseren 

met groen.

Vraag:

Woningvoorraad

Bewoners snappen dat die inkomsten uit de woningen nodig waren om het 

park te bekostigen, maar bewoners willen geen extra nieuwbouwplannen.

Vraag:

Water:

Hoe willen we het water gebruiken?

Het water in de wijk is erg belangrijk voor bewoners. Hier liggen ook kansen 

voor de toekomst. Er zijn veel langzame vaarverbindingen mogelijk, voor 

een roeiboot of kano. Nu worden deze kansen nog niet altijd benut, van-

wege veel riet of moeilijke doorgangen. Er worden ook al dingen opgepakt, 

zoals de Vikingrijn en er wordt gewerkt aan het Heycopgebied. Aftakkin-

gen maken en routes verbinden kan positief werken en het gebruiksgemak 

vergroten. Ook de zwemkwaliteit hoort daarbij. Zeker in de zomer wordt het 

water vaker gebruikt voor zwemmen wat een leuke en positieve ontwikke-

ling is. De kwaliteit moet gecontroleerd worden door de gemeente. 

Er worden meer evenementen georganiseerd in de wijk in en om het water. 

De hoeveelheid nu (5 a 6 per jaar) is goed vanuit de wijk is er geen wens 

naar meer. Kleine evenementen of evenementen die geen voorbereidings-

tijd nodig hebben kunnen wel, bewoners vinden het lastig als bijvoorbeeld 

Strijkviertel vier dagen is afgezet vanwege een evenement. Toegankelijkheid 

vinden bewoners belangrijk. Toegankelijkheid van het water kan ook door 

het aanleggen van meer steigers nu is het op veel plekken lastig om het 

water op te gaan.  

Thema: Woonomgeving

Vraag:

Duurzaamheid

Het zou slecht zijn als duurzaamheid niet in de Omgevingsvisie zou terug-

komen. Een oplossing om samen energie in te kopen of zonnepanelen te ko-

pen vinden veel mensen positief. Voor mensen alleen kan het soms te duur 

zijn. Over het uiterlijk is niet iedereen blij, maar de ontwikkelingen gaan 
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Thema: Verplaatsen

Vraag:

Parkeren:

Er is een grote vraag naar extra parkeerplaatsen, maar ten koste van wat?

Ronde 1 

De parkeerdruk verschilt per gebied. In sommige gebieden is de parkeer-

druk toegenomen door het gebruik van meer auto’s, maar ook door het 

verdwijnen van parkeerplaatsen door parkeerplaatsen met elektrische laad-

palen (ten kostte van twee normale parkeerplaatsen) en de ondergrondse 

afvalcontainers. 

Er zijn meer parkeerplaatsen nodig. Het gaat niet alleen om meer parkeer-

plaatsen, maar ook om het efficiënter indelen van parkeerplaatsen. Schuin 

parkeren i.p.v. recht parkeren geeft al snel twee extra parkeermogelijkhe-

den. Het heeft de voorkeur om parkeerplaatsen op eigen terrein (tuin/gara-

ge) te realiseren. Wanneer dit niet mogelijk is, dan zijn de deelnemers bereid 

om hier groen voor in te leveren. 

Ronde 2

De voorkeur gaat uit naar het mogelijk maken van parkeren op eigen terrein, 

bijvoorbeeld in de eigen tuin. De meeste tuinen zijn al bestraat, waardoor 

parkeren hier makkelijk op kan. Extra parkeren mag niet ten koste gaan van 

het groen en parkeren op afstand wordt ook niet gewaardeerd. Parkeren op 

afstand voor bezoekers is wel een optie. Eén deelnemer komt met het idee 

om huizen te slopen. Een andere deelnemer komt op het idee om te werken 

met parkeervergunningen. Hier zijn de andere deelnemers het echter niet 

mee eens.

Ronde 1

Er is nu niet genoeg diversiteit in de woningvoorraad. Wat mist zijn wonin-

gen voor ouderen en woningen voor starters/alleenstaanden.

Er is jammer dat er geen luxe appartementen zijn voor senioren. Bijvoor-

beeld in het centrum van De Meern (noordwestzijde). Nu overwegen bewo-

ners dan maar naar Zeist te verhuizen, terwijl ze liever in de buurt willen 

blijven. Ook voor starters en mensen met weinig geld is er weinig. Het zou 

mooi zijn als er starters woningen zouden zijn die je zelf kunt vergroten.

Ronde 2

Een wijk zou altijd een dwarsdoorsnede van de samenleving moeten zijn. 

In de wijk missen nu vooral kleine niet te dure woningen, bijvoorbeeld voor 

single’s of mensen die zijn gescheiden. Tinyhouses zouden hier ook een 

leuke oplossing voor zijn. Dan hebben mensen een klein huis met een grote 

tuin. Daarnaast missen er woningen voor ouderen, die juist zonder tuin.

Vraag:

Burgerinitiatieven

Iedereen wil graag samen met de gemeente plannen maken. Het is niet 

prettig als er over je beslist wordt. En de bewoners hebben de kennis van de 

wijk en zijn de deskundigen. Het is wel belangrijk dat het niet een verplicht 

rondje van de gemeente wordt. De gemeente moet echt luisteren naar wat 

er gezegd wordt en ook weer terugkoppelen, zodat mensen weten wat er 

uiteindelijk met hun opmerkingen gebeurt
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Ronde 2

Vooral fysieke maatregelen en handhaving zijn nodig om te zorgen voor 

een verkeersveilige wijk. Er moet worden gehandhaafd daar waar de situatie 

erom vraagt. Positieve beïnvloeding werkt volgens de deelnemers niet. Ie-

dereen heeft wel zijn eigen verantwoordelijkheid, maar omdat mensen deze 

niet nemen, moet er worden gehandhaafd. 

Thema: Stedelijke thema’s

Vraag:

Bedrijvigheid:

In welke mate is de komst van meer (kleinschalige) werkgelegenheid in de 

wijk wenselijk?

Bewoners geven aan dat er overlast is van de hoeveelheid auto’s in de wijk. 

Er wonen veel forensen en elke ochtend gaan veel bewoners met de auto de 

wijk uit. In de avond wordt het weer druk op de wegen die de wijk in gaan. 

Hierdoor willen bewoners meer werkgelegenheid in de wijk en aan huis. Dit 

zorgt ervoor dat mensen in de wijk kunnen blijven en dat er meer levendig-

heid op straat is. Dit heeft ook met de stedenbouwkundige opzet te maken, 

hier is in veel buurten geen ruimte voor bedrijvigheid of anderszins. De 

oplossingen zijn in alle richtingen mogelijk. Ruimte voor het nieuwe werken, 

beroep aan huis, bedrijventerreinen en dus eigenlijk meer ruimte overal voor 

ondernemers en kleine zelfstandigen. Ruimte voor een seats 2 meet achtige 

plek kan ook helpen om bewoners in de wijk te houden om te werken. Een 

horeca gelegenheid hieraan gekoppeld werkt positief. Natuurlijk moeten 

deze ondernemers geen overlast veroorzaken voor de omwonenden. 

Vraag:

Opvang kwetsbare groepen:

Op welke manier kan de wijk een bijdrage leveren aan de opvang van vluch-

telingen, daklozen en verslaafden?

Gespreksleider: Jeroen

Kleinschalige opvang in de wijk is mogelijk tussen de andere bewoners. Dit 

gebeurd nu al in de wijk en werkt meestal wel goed. 

Vraag:

Bereikbaarheid:

Hoe past bereikbaarheid in een prettige woonomgeving?

Ronde 1

De deelnemers geven aan dat Vleuten-De Meern beter ontsloten kan 

worden. Een betere doorstroming in- en uit Vleuten-De Meern is dringend 

gewenst. Oplossingen in het verkeer moeten niet ten koste gaan van het 

autogebruik. “De auto hoeft niet perse centraal te staan, maar pesten hoeft 

ook niet”. 

Ronde 2 

De fiets- en wandelpaden zijn uitstekend in Vleuten-De Meern. De autowe-

gen kunnen echter beter, met name de ontsluiting. De auto staat centraal 

en moet ook centraal blijven staan. In ieder geval moet het autogebruik niet 

worden afgeremd. Het OV moet niet altijd voorrang krijgen, op bepaalde 

plekken wel en op bepaalde plekken niet. 

Vraag:

Verkeersveiligheid:

Hoe zorgen we voor een verkeersveilige wijk?

Ronde 1 

Een verkeersveilige wijk kan bereikt worden door alle vier de beelden in 

volgorde te combineren. Het begint ermee dat iedereen zijn eigen verant-

woordelijkheid heeft en deze ook moet nemen. Ouders moeten hun kinde-

ren goed opvoeden en ervoor zorgen dat zij zichzelf niet in gevaar brengen. 

Vervolgens moeten bestuurders op een vriendelijke wijze worden gecon-

fronteerd met hun (gevaarlijk/veilig) rijgedrag. Werkt dit niet, dan moeten 

er fysieke maatregels worden getroffen. Ook in bepaalde gebieden, zoals 

rondom scholen, zijn fysieke maatregelen nodig, om de ‘hufters’ tegen te 

gaan. Het moet een combinatie van vriendelijk en dwingend signaleren. Een 

voorbeeld van vriendelijk signaleren zijn de waarschuwende lichtjes rondom 

zebrapaden. 



 Omgevingsvisie Vleuten-De Meern Logboek participatie, december 2016 - 67

Grootschalige opvang is niet gewenst, vooral omdat dit op veel plekken in 

het land niet goed gaat, maar ook omdat het niet past bij de kleinschalig-

heid en het dorpse karakter van de wijk. Belangrijk is vooral om werk te 

vinden voor deze mensen, dan zijn de ritmes gelijk en is de overlast minder. 

Ook de opvang van ouderen is gewenst, in de wijk. Dit past ook bij de veran-

deringen in de zorg. Hierdoor kunnen ouderen dichtbij hun kinderen wonen, 

ook met het oog op de vergrijzing. Deze woningen moeten meegaan met de 

tijd en passend zijn voor de toekomstige ouderen, andere mogelijkheden 

zijn bijvoorbeeld kangoeroe woningen. Daarnaast zijn er ideeën om ouderen 

te huisvesten in betaalbare woongroepen, zo is er doorstroom in woningen 

en zijn mensen niet alleen, zo’n plek kan dan ook een ontmoetingsruimte 

bieden voor overige bewoners uit de wijk. 
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Bijlage 1: verslagen straatinterviews
•	 Winkels en voorzieningen: “de winkels zijn dichtbij” “het winkelcentrum 

Vleuterweide heeft veel gevarieerde winkels”. 

•	 De Markt “tegenwoordig zijn markten aan het verdwijnen”

•	 Het Maximapark: Evenementen georganiseerd in het maximapark “het 

foodtruck festival afgelopen weekend was erg gezellig”

•	 De diversiteit aan jongeren en ouderen 

•	 De leuke speelplekken

•	 Verkeer: 30km wegen

•	 Schone straten

•	 Het dorpste karakter

•	 De fietsroutes: naar Haarzuilen of het Lint. 

Wat veranderen?

Groen

•	 Meer levendigheid: “In het Maximapark mis ik de gezelligheid en mu-

ziek zoals bij de parken in Amsterdam”

•	 Meer speelvoorzieningen: “In het Maximapark is geen goeie speelplek 

voor kinderen van 9-10 jaar, die bij Anafora is te braaf het mag wel 

avontuurlijker”, “bij ons in de straat (Multatulilaan) wonen veel jongens, 

wij willen graag kunnen voetballen”

•	 Schonere lucht

Ontmoeten

•	 Ontmoetingsplaatsen voor ouderen: “Een fontein bij de jeux-de-boule 

baan zou gezellig zijn, met bankjes, als ontmoetingsplaats voor oude-

ren”.

•	 Ontmoeten in buurtcentra: “ik mis een buurthuis waar ik mensen 

kan ontmoeten en de taal beter kan leren en waar ik op de fiets kan 

komen”, “vroeger was ik vrijwilliger bij Azotod, ik mis een ontmoetings-

plaats voor mensen boven de twintig, een biljartzaal ofzo, nu moet 

iedereen naar Utrecht”

•	 Winkels: “eigenlijk mis ik alleen een Turkse supermarkt voor het goed-

kope fruit enzo”, “een toko, die is hier niet”

•	 Ontmoeting voor buurtbewoners, er gebeurt hier in de avond niks, 

iedereen zit binnen, maar dat komt ook omdat er geen alternatief is.

•	 Jeugdigen zorgen voor overlast. Hierdoor voelen ouderen zich onveilig. 

De Markt in Vleuten (24 mei 2016)

Hoe hebben we het aangepakt?

Met een groepje van vier mensen hebben we op de markt in Vleuten mensen 

aangesproken. We zijn er ca. 2 uur geweest. 

Wie hebben we gesproken?

In totaal hebben we veertien mensen gesproken. De mensen die we ge-

sproken hebben varieerden van jonge kinderen en pubers, moeders met 

kinderen tot ipv en ouderen. 

Wat is ons opgevallen?

Over het algemeen is iedereen positief over de aanpak en het feit dat we 

vragen aan bewoners wat ze vinden voordat we een plan gaan maken. Na 

een korte uitleg over de omgevingsvisie vragen we wat zij vinden van hun 

omgeving. Vrijwel iedereen is zeer tevreden over zijn leefomgeving. Na wat 

doorvragen komen er wel wat punten voor verbetering/verandering uit. Het 

blijkt lastig om echt de diepte in te gaan in het gesprek. Wellicht is het han-

diger om met een aantal concrete vragen op pad te gaan.

Wat willen mensen behouden?

Vrijwel iedereen is zeer tevreden over hun leefomgeving. Een deel van de 

mensen heeft bewust gekozen om hier te gaan wonen. Veelal zijn het men-

sen met kinderen die vanuit het centrum naar Vleuten zijn verhuisd voor de 

rust en de kleinschaligheid. 

Waarden die worden benoemd zijn:

•	 De rust (weinig geluid t.o.v. centrum Utrecht)

•	 De kleinschaligheid: kleine winkels en marktjes, het dorpse karakter, de 

laagbouw

•	 De ruime opzet “nieuwbouw moet dit niet in de weg komen te staan”

•	 De tradities: “op zondag op 7 uur haalt iedereen patat om daarna stu-

diosport te kijken”, “de markt hier geeft sfeer”, “de kerkklok die luidt”

•	 De oude gebouwen: “de brouwerij en de grote bomen”, de boerderijen

•	 Het groen: “je bent zo buiten”, “met mooi weer gaan we fietsen in het 

Maximapark”, de bomen
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(één kan dan opschrijven en aanvullen en de ander het gesprek voeren) en 

mensen aan te spreken als ze naar buiten komen.

Wie hebben we gesproken?

In totaal hebben we 8 mensen gesproken. De mensen die we gesproken 

hebben kwamen niet alleen uit Vleuten, maar ook uit De Meern, Veldhuizen, 

Terweide, De Tol en buiten de wijk.

Wat is ons opgevallen?

Het algemene beeld van de wijk is positief. Mensen wonen hier rustig en 

ruim en vinden dat je zo in de stad bent en ook zo buiten. Men is over het 

algemeen erg tevreden met hun woonomgeving.

Wat willen mensen behouden?

Waarden die worden benoemd zijn:

•	 Fijne woonomgeving: “ruime woning met tuin en speelplaatsjes in de 

buurt”.

•	 Het Maximapark (wordt door bijna iedereen genoemd).

•	 Restaurants zijn er genoeg.

•	 Goede routes: Snelle fietsverbindingen met de binnenstad van Utrecht, 

maar ook naar natuurgebieden; goed aangegeven routes, alles in de 

buurt op loopafstand (voorzieningen, natuur, stad).

•	 ‘dorpse karakter’: plein, kerk, restaurant, oude en nieuwe bebouwing, 

niet te hoog.

•	 Wijkbibliotheek als onderdeel van het stedelijke bibliotheeknetwerk.

•	 Winkelcentrum Vleuterweide en Veldhof.

•	 Goede mengeling van jong en oud (bevolking).

Wat willen mensen veranderen?

Ontmoeten

•	 Het centrum van De Meern is nu een beetje vervallen, daar rond de 

brug.

•	  Utrecht centrum als alternatief voor vrijwilligers werk, uitgaan, hobby’s.

•	  Winkelcentrum Terweide is nu erg basaal; meer winkels en een betere 

sfeer zijn wenselijk.

•	  Een grotere bibliotheek, ook om te kunnen snuffelen.

Woonomgeving

•	 Meer mix in woningen en bewoners. “Nu wonen ouderen ergens en de 

gezinnen ergens anders.”

•	 Het vandalisme en overlast van de jeugd. 

Verplaatsen

•	 Verkeersdrukte: voor de Schoolstraat en de Hindersteinlaan zeggen 

verschillende mensen dat het er te druk is en mensen te hard rijden. 

“Maak alles 30 km/uur, maar zelf rij ik ook te hard hoor”, “nu moet ik 

lang wachten als ik door de Schoolstraat naar school fiets”, Rotonde op 

de Schoolstraat. 

•	 Veiligere verkeersroutes rondom Hindersteinlaan en het centrum Vleu-

terweide. “Het is wachten tot het volgende ongeluk” “fietser, auto’s, 

bussen, alles rijdt door elkaar heen” “Maak het éénrichtingsverkeer”.

•	 Busbaan De Meern en busbaan Vleuterweide, “de busbaan is levensge-

vaarlijk, de bussen rijden veel te hard”, “Er moeten maatregelen komen 

om de bussen zachter te laten rijden”.

•	 Parkeren: “veel bewoners parkeren hun auto fout bij ons in de straat”

•	 Bus naar Maarssen is nu niet in het weekend. 

•	 Er zijn veel te veel auto’s hier: “kijk hier op de markt. Het staat hier 

helemaal vol!”

•	 In de avond: “ik durf ‘s avonds niet met de fiets over straat”

•	 Verkeersveiligheid. Duidelijke oversteekplaatsen/zebrapaden. 

Verdichten

•	 Kleinschalig: “Meer woningen, nee, niet hier”, “zo’n ouderencomplex 

aan de Hindersteinlaan is super goed”, “De ruime opzet moet behouden 

blijven, geen nieuwbouw meer”

•	 Geen extra woningen in de wijk; het wordt nu al te druk. 

Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern (1 juni 2016)

Hoe hebben we het aangepakt?

Met drie mensen hebben we in en voor de deur bij het Wijkservicecentrum 

mensen aangesproken. We zijn er ca. 2 uur geweest op een mooie woens-

dagmiddag. Het werkte goed om met z’n tweeën een gesprek te voeren 
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Winkelcentrum Mereveldplein (8 juni 2016)

Hoe hebben we het aangepakt?

Met twee mensen hebben we op het binnenplein van het winkelcentrum  

mensen aangesproken. We zijn er ca. 2 uur geweest op een mooie woens-

dagmiddag. We hebben afwisselend samen en individueel een gesprek 

gevoerd.

Wie hebben we gesproken?

In totaal hebben we 10 mensen gesproken. De mensen die we gesproken 

hebben kwamen niet alleen uit De Meern, maar ook uit Langerak, Parkwijk 

en Maarssen. 

Wat is ons opgevallen?

Het algemene beeld van de wijk is positief. Mensen wonen hier rustig en 

ruim en vinden dat je zo in de stad bent. ‘Het is mooi wonen’, ‘ruimte voor 

jezelf’.

Wat willen mensen behouden?

Waarden die worden benoemd zijn:

•	 Fijne woonomgeving: “ruime woning met tuin en veel groen in de stra-

ten en wijkparkjes en plantsoenen”.

•	 Het Meentpark.

•	 Restaurants zijn er veel te weinig en/of te duur.

•	 Klein winkelcentrum moet blijven, Winkelcentrum Vleuterweide is te 

druk en je kunt er op zaterdag niet parkeren. Het winkel Mereveldplein 

is een aanvulling voor de dagelijkse boodschappen.

•	 Veel kinderen zijn positief over de wijk, er zijn genoeg speelplekken.

•	 Het oude behouden, veranderingen worden hier niet gewaardeerd. 

•	 Rust en ruimte; geen randstad!

Wat willen mensen veranderen?

Groen

•	 Echt groen; hoge bomen, verdwaalbos, niet alleen maar gemaaide 

stukjes plantsoen.

•	  Er is ruimte in de buurt voor opvang van vluchtelingen; kleinschalig en 

gemengd, maar zelfs grootschalig zou kunnen.

•	  Voor kleinere kinderen is er voldoende, maar voor de wat oudere kinde-

ren niet; meer speelgelegenheid/voorzieningen (voetbalkooi, hangplek 

(waar ze niet weggestuurd worden) gewenst.

•	  Idem voor ouderen, om eenzaamheid tegen te gaan. Is nu echter nog 

geen probleem.

Woonomgeving

•	 Aanbod van middensegment koopappartementen verbeteren, doorstro-

ming woonmarkt.

Groen

•	 Minder evenementen in de openbare ruimte, zoals straatfeesten, festi-

vals.

•	 Afblijven van de randen van het Maximapark, geen bebouwing toevoe-

gen, geen extra gebruik, voorzichtig met evenementen.

•	 Weiland ten zuiden van snelweg, richting Harmelen, open houden.

•	 Geen horeca uitbreiding in natuurgebieden; natuur is belangrijk voor 

rust en ruimte voor dieren.

•	 Uitbreiding van bosgebied Haarzuilens, in de sfeer van Amelisweerd.

•	 Meer sportvoorzieningen: “velden en hallen, maar wel flexibel te ge-

bruiken, voor als de vergrijzing toeslaat”, “een openluchtzwembad”.

Verplaatsen

•	 De ontsluiting van Terweide op de snelweg kan beter.

Verdichten

•	 “Het moet wel laagbouw blijven, maximaal 3 verdiepingen, zoals in 

Vleuterweide”. 

•	 “In Veldhuizen is geen ruimte voor verdichting”.

Veiligheid 

•	 Verkeerssituatie is onlangs ongunstig veranderd; alles van rechts heeft 

voorrang en fietsers moeten op de rijbaan, ook kleine kinderen. Dat is 

onveilig, graag terugdraaien naar oude situatie.
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Verdichten

•	 Er wordt te weinig gebouwd voor de nieuwe woonvormen. Groepswo-

nen bijvoorbeeld. Er zijn steeds minder gezinnen, toch worden er veel 

eengezinswoningen gebouwd.

•	 Veel nieuwe autochtone bewoners zijn hier komen wonen uit Kanalen-

eiland of Overvecht. Zij willen niet wonen met allochtone bewoners, zij 

zijn namelijk vertrokken uit die wijken vanwege de allochtone bewo-

ners. ‘Een AZC kan dus ook echt niet in deze wijk’.

•	

Ontmoeten

•	 Het centrum van De Meern is moet een dorpscentrum worden waar de 

dorpsbewoners elkaar ontmoeten, bij horeca, voor kleine winkeltjes en 

kleinschalige evenementen.

•	 Er zijn te weinig culturele activiteiten voor 40+.

•	 Activiteiten voor kinderen; er wonen namelijk veel kinderen in de wijk. 

•	 Het zou leuk zijn als er een braderie of rommelmarkt komt; nu is het te 

stil.

•	 Andere mogelijkheid zijn terrasjes, iets meer een dorpsplein. Dat mist 

nu. Kleinschalige horeca, ijskraam of terras etc.

•	 Het winkelcentrum Mereveldplein is mooi opgeknapt en voldoende 

voor de dagelijkse boodschappen.

•	 Er is een prettige mate van sociale controle, men groet elkaar.

•	 Er zijn te weinig ruimtes voor 65+ om te ontspannen,

Woonomgeving

•	 De politie is veel te laat ter plekke.

•	 Ook de hulpdiensten omdat alle zorg wordt wegbezuinigd

•	 Er zijn veel Marokkanen komen wonen in de wijk. Hierdoor voelen veel 

bewoners zich onveilig. ‘Deze ‘buitenlanders’ werken niet en zorgen 

voor onrust, ik durf ‘in de avond niet meer over straat’.  

Verplaatsen

•	 De omrij-route van de Rijkstraatweg naar de Zandweg om bij bijvoor-

beeld De Roef te komen.

•	 De busbaan is nu onveilig. Hier gebeuren ongelukken. Dit komt ook 

omdat de auto’s moeten omrijden via de Zandweg. 

•	 Daarnaast zijn de scooters op de weg gevaarlijk. 

•	 Meer drempels auto’s rijden te hard. Bij 30km zones wordt 60 gereden. 

Meer controle als laserguns en drempels zijn nodig. 

•	 Er is nu veel sluipverkeer van bijvoorbeeld Strijkviertel. 

•	 De oversteekbaarheid bij winkelcentrum Vleuterweide
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•	 Winkelvoorziening

•	 Sportaccommodaties

Wat willen mensen veranderen?

Groen

•	 Natuur groeit zelf

•	 Maximapark verlichten op hoofdroutes

•	 Bewegwijzering naar en tussen voorzieningen

Ontmoeten

•	 Meer en betere sportfaciliteiten.

•	 Meer levendigheid/activiteiten.

•	 Meer winkelvoorzieningen, is een jonge buurt en die moeten kunnen 

winkelen. Bijvoorbeeld Leidsche Rijn Centrum is belangrijk voor de 

wijk, maar ook meer kleine detailhandel verspreid in de wijk.

•	 Betere verbinding tussen mensen aan de ene kant en de andere kant 

van het kanaal.

•	 Meer horeca (ook voor kinderen).

•	 Meer voorzieningen voor jongeren. Nu veel kinderen; over 10 tot 

20 jaar zijn het jongeren, jongvolwassenen. Hou ook rekening met 

wachtlijsten bij voortgezet onderwijs in de wijk. Bijvoorbeeld centraal 

gelegen plek voor hangjongeren.

Woonomgeving

•	 Slimmere stadsverlichting.

•	 Seniorenhuisvesting meer ruimte geven.

Verplaatsen

•	 Veiligheid fietsers rondom scholen. Nu chaos, vooral als het regent. Bij 

scholen op afstand parkeren, laatste stuk naar school lopen.

•	 Meer parkeren, bijvoorbeeld ondergronds

Verdichten

•	 Niet teveel bijbouwen

•	 Minder verdichten, Vleuten heeft iets dorps en dat moet zo blijven.

Castellum Hoge Woerd (25 juni 2016)

Hoe hebben we het aangepakt?

Bij het Castellum is een persmoment georganiseerd, waarbij zowel jour-

nalisten worden geïnformeerd over de omgevingsvisie en de wethouders 

straatinterviews hielden.

Wie is er gesproken?

In totaal is er met acht mensen gesproken. De meeste mensen wonen in de 

omgeving, een paar wonen elders in de stad en zijn bezoeker/gebruiker van 

het gebied.

 

Wat is opgevallen?

Veel mensen zijn tevreden en wonen met plezier in de wijk.

Wat willen mensen behouden?

Waarden die worden benoemd zijn:

Groene kwaliteiten:

•	 Het groen, natuur, speeltuinen en parken

•	 Veel zorg besteden aan openbaar groen

•	 Maximapark, Parkbos de Haar

•	 Lint is uniek

Het karakter

•	 Gemoedelijkheid in de wijk 

•	 Niet te druk

•	 Gevarieerde woningbouw, ook bij verder plannen

•	 Rust en ruimte

•	 Niet alles volbouwen

Oude bebouwing

•	 Zandweg

•	 Mooie combinatie oud en nieuwbouw

Voorzieningen

•	 Castellum Hoge Woerd

•	 Brouwerij Maximus

•	 Kasteel

•	 Dorp en kern Vleuten
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Overig

•	 Aandacht voor Oudenrijn op het gebied van werk.

•	 Gezamenlijke projecten. Denk aan open monumentendag.

•	 Bekendheid geven aan wat er allemaal is in Leidsche Rijn en Vleuten en 

De Meern.
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Laat ons nu weten, per thema, wat ú in uw leef- en woonomgeving over 10 

tot 25 jaar:

•					a)			Wilt	behouden	in	uw	wijk	of	buurt?	

•					b)			Wilt	veranderen	in	uw	wijk	of	buurt?	

•					c)			Hebt	u	ideeën	hoe	we	dit	kunnen	aanpakken	in	uw	wijk/buurt?	

 

Thema 1: Groen 

1 Behouden:

…

1 Veranderen:

…

1 Ideeën:

…

Thema 2: Woonomgeving

2 Behouden:

…

2 Veranderen:

…

2 Ideeën:

…

Thema 3: Ontmoeten

3 Behouden:

…

3 Veranderen:

…

3 Ideeën:

…

Bijlage 2: online enquête
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Als dank verloten 

we tien keer twee bioscoopkaartjes. Wilt u daarvoor in aanmerking komen? 

Vul dan onderaan de pagina uw naam en mailadres in.

In welke buurt woont u? 

…

Wat is een omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie is een plan voor de leef- en woonomgeving. Het geeft 

inzicht in de ontwikkelingen die in een wijk op korte en langere termijn ver-

wacht worden. Het bepaalt dus de kwaliteit van uw leef- en woonomgeving. 

Daarom vinden wij uw mening belangrijk. Zestig inwoners van Vleuten-De 

Meern lieten met kernwoorden weten welke kwaliteiten zij belangrijk vinden 

voor hun toekomstige leef- en woonomgeving. Deze kernwoorden zijn ver-

werkt in vier thema’s:

•		1.	Groen	

•		2.	Woonomgeving	

•		3.	Ontmoeten	

•		4.	Verplaatsen	
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Thema 4: Verplaatsen

4 Behouden:

…

4 Veranderen:

…

4 Ideeën:

…

Hoe denkt u over de gewenste groei van Utrecht?

De gewenste groei van de stad betekent meer woningen, meer werkgelegen-

heid en ook meer voorzieningen zoals opvang voor kwetsbare groepen (dak-

lozen, verslaafden, vluchtelingen). Welke rol kan of moet de wijk Vleuten-De 

Meern volgens u in deze groei spelen?

… 

Wilt u - samen met andere inwoners van de wijk Vleuten-De Meern - 

praten over de inhoud van de omgevingsvisie?

Kom in het najaar dan naar het wijkgesprek. Vul dan uw naam en e-mail-

adres in en u ontvangt te zijner tijd een uitnodiging.

Naam: 

E-mail:
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Bijlage 3: overige workshops
Workshop Raad
Deelnemers: raadsleden

Waar: Stadhuis

Wanneer: 31 maart 2016

Ontmoeten nu en in de toekomst

•	 Waarden: cultuurhistorie, linten, Maximapark en landschap.

•	 Gezonde leefstijl (fietsen, bewegen, spelen) door voorzieningen dicht-

bij.

•	 Meer levendigheid: buurtkroegen, cultuur, evenementen, rauwe plek-

ken, maar ook concentreren levendigheid vanwege overlast.

Gezonde woonomgeving nu en in de toekomst

•	 Behoud van landschap en erfgoed.

•	 Regels, welstandvrij of tussenweg.

•	 Energie opwekking: zon, warmte grids.

•	 Ruimte voor groen: spelen, dieren, bewegen, kijken, voedsel.

•	 Auto minder: parkeren op afstand, het lint autovrij.

•	 Ruimte voor functieverandering: flexibel, functiemenging, tijdelijke 

woonconcepten.

Dromen

•	 Vorm: digitaal! (een app, interactieve kaart,...).

•	 Ruimte voor traditie en ruimte voor experiment.

•	 Bouwen voor iedereen, niet alleen eengezinswoningen.

•	 Belangen van bewoners, bedrijven, dieren etc.

•	 Varen van Vleuten naar de Dom.

•	 Alles flex, super relax.

Nachtmerries

•	 Eenvormigheid: type woningen, functies.

•	 Dorpse karakter, rustige fietsroutes en openheid buitengebied ver-

dwijnt.

•	 Participatie alleen met huidige bewoners.
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Workshop Festival van de Ruimte
Deelnemers: medewerkers ruimtelijk domein

Waar: Jaarbeurs

Wanneer: 11 april 2016

Dromen

Functies

•	 Meervoudig ruimtegebruik (meerdere functies per locatie)

•	 Regels versus pop up, hoe?

•	 Utrecht vaker als host van grootschalige internationale evenementen, 

minder betutteling

Jong en oud 

•	 Kangoeroe wonen, integratie met sociaal

•	 Oud en nieuw (generatie) in één wijk

Landschap, cultuur en groen

•	 Serene rust

•	 Groen Maximapark niet bebouwen

•	 Ruimte voor rust en cultuur

•	 Haarzuilens is gothic city

•	 Ondergrond logisch onderdeel van de leefomgeving

•	 Gebruik maken van landschappelijke waarden

•	 Recreatie als kans voor de stad

Verkeer

•	 Veel minder auto’s en brommers

Proces

•	 Faciliteer het proces van de wijk

•	 Iedereen denkt mee!

•	 Hou het proces simpel en belangrijk De uitkomst!

Energie/duurzaamheid

•	 Energie neutrale zelfvoorzienende wijken

•	 Lokale kleinschalige energie voorziening

•	 Circulair, deelregio

Nachtmerries

Functiemening

•	 Woonwijken zonder daghoreca en recreatie

•	 Troosteloze lege winkelcentra

•	 Bedrijfsleven voelt zich niet gehoord en vertrekt uit de stad

•	 Karakterloze slaapwijken

Leefbaarheid

•	 Verouderde wijk

•	 Vogelaarwijk over 25 jaar, gettowijken

•	 Criminaliteit rijst de pan uit

Verkeer

•	 Filerijden rond schooltijden

Verrommeling

•	 Een versnipperd en rommelig gebied zonder kwaliteit

•	 Verstening, buitenruimte doet er niet toe

•	 Overal zonnepanelen!

Te stads

•	 Dicht gebouwd

•	 Te stads met veel echte hoogbouw

•	 Het gebied een wijk, nee het zijn drie dorpen!

•	 Heel Utrecht komt Haarzuilens “vervuilen”

Proces

•	 Jonge inwoners die zich niet vertegenwoordigd voelen in belangen-

groepen
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Waarden

Prettig wonen

•	 Comfortabel wonen

•	 Woongebied en groen

•	 Ruimte voor alle bewoners

•	 Quality time!

•	 Geen overlast

•	 Geen criminaliteit

Het dorpsgevoel

•	 Dorpse omgeving, inclusief dorpse middenstand

•	 Het dorpsgevoel: het dorpshart, dicht bij het groen, 

Landschap en recreatie dichtbij

•	 Sport en recreatie (ook natuur)

•	 Het Lint

•	 Landelijk karakter

•	 Ruimte voor recreatie en ontmoeting

•	 De Haarrijnseplas: De Utrechtse recreatieplas

Bedrijvigheid

•	 “Nieuwe” industrie op de Wetering

Over 25 jaar

Dorpsgevoel

•	 “Ik ga even naar het dorp” (als ik boodschappen ga halen)

•	 Even de stad uit, even het dorp in, waar wel alles te krijgen is.

•	 Haarzuilens: geen oorspronkelijke bewoners wel “nieuwe” bewoners

•	 Ingebed in de stad

•	 Weg van de stad

Gezond wonen

•	 Kleine huizen en grote gemeenschappelijke buitenruimte

•	 Duurzame en gezonde omgeving

Behoud en verandering

•	 Spoor is scheiding: boven landelijk, onder stedelijk

•	 Vleuten en haarzuilens geen openluchtmuseum

•	 Kansen voor nostalgie

•	 Dorp Vleuten en Haarzuilens bestaan nog steeds zoals ze nu zijn

Koesteren van groen

•	 Maximapark mooiste park van Nederland

•	 Maxima is Queen

•	 Genoeg groen behouden als centraal punt in de wijk
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Bijlage 4: publiciteit

AD, 13 april 2016

De VAR, 23 juni 2016
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•	 aan de voorzijde een uitspraak over de mate van toegankelijkheid 

per ruimte – nog even nazoeken of Paulus Jansen dat inderdaad heeft 

verklaard

•	 de uitspraak omzetten in prestatie-eisen in het programma van eisen

•	 toetsen in het ontwerp en de uitvoering

•	 evalueren – leren van goede en minder goede resultaten als het gaat 

om toegankelijkheid

Daarnaast zouden ook andere toonaangevende partijen zoals woning-

bouwcorporaties duidelijke uitspraken moeten doen over hun ambities en 

aanspreekbaarheid.

Solgu en IedereIn werken deels voor dezelfde doelgroepen, maar zijn in 

bandering en aanpak wezenlijk anders.

KPN
Email van KPN-Liaisonmanager

wanneer: 2 augustus 2016

KPN heeft kennis genomen van uw verzoek zoals gesteld in uw mailbericht. 

Echter vanuit mijn functie als KPN-Liaisonmanager heb ik met enige re-

gelmaat contact en overleg met de gemeente Utrecht. In die contacten en 

overleggen stemt KPN met de gemeente Utrecht de plannen wederzijds af 

en komen er ook andere relationele zaken ter tafel. Een belangrijk onder-

deel in deze is dat er in de leefomgeving rekening wordt gehouden met de 

plaats van faciliteiten van netbeheerders van zowel telecom, energie, riool 

en water. 

Enkele voorbeelden en mogelijke knelpunt die er voor KPN kunnen zijn;

•	 Gelieve geen asfalt aan te brengen op het kabeltracé. (fietspaden).

•	 Het planten en evt. verwijderen van struiken en bomen in de nabije 

omgeving van ons tracé.

•	 Het plaatsen van straatmeubilair, ondergrondse vuilcontainers of fiet-

sen stalling op het kabel tracé.

•	 Ruimte voor het plaatsen overkluizen van bovengrondse straatkasten 

KPN met apparatuur t.b.v. onze dienstverlening.

Bijlage 5: gesprekken met belanghebbenden
Solgu
wanneer: 21 juli 2016.

Het belangrijkste is uiteindelijk dat mensen met een beperking volwaardig 

aan de samenleving kunnen deelnemen en dat betekent een samenhan-

gende aanpak

•	 woningen en voorzieningen – toegankelijk in brede zin, aanpasbaar, 

etc.

•	 wijken – het moet mogelijk en aantrekkelijk zijn om in een wijk te kun-

nen blijven wonen en leven

•	 wijken – één aangepaste woning is een eiland

•	 vervoer – het gaat om de keten van A naar B, niet om de afzonderlijke 

schakels

Hoe – aanbod en verleiding.

Solgu geeft aan dat toegankelijkheid geen extra investeringen vergt, maar 

wel aandacht en inzicht. Het later aanpassen kost doorgaans meer – en ziet 

er minder uit – dan het in één keer goed doen.

Hoe – regelgeving.

Solgu is op zoek naar de aanknopingspunten in de regelgeving. Het bouw-

besluit beoogt toegankelijkheid, maar werkt in praktische zin frustrerend, 

tegenstrijdige regels. Solgu wil weten in hoeverre de gemeente de vrijheid 

heeft om het bouwbesluit te interpreteren.

We hebben besproken dat in de omgevingsvisie Vleuten-De Meern een 

‘uitspraak van de raad’ het hoogst haalbare is. De publieke waarde ‘toegan-

kelijkheid’ zal door iedereen worden onderschreven, discussie zal ontstaan 

over interpretatie en uitwerking. Solgu kan zich vinden in de gedachte ‘com-

ply or explain’, toegankelijkheid is een uitgangspunt, maar het hoeft niet 

altijd en overal, uitzonderingen moeten wel worden beargumenteerd.

Solgu zou graag zien dat de gemeente Utrecht een voorbeeldfunctie vervult 

als opdrachtgever en dan met name in het organiseren van een proces 

waarin toegankelijkheid op tijd de juiste aandacht krijgt.
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ruimte. Nu is er een wildgroei van panelen op daken die als storend wordt 

ervaren – hoe kan dat ‘welstandsproof’ worden gemaakt (???)

Overgang naar ‘gasloos’ – elektriciteit lijkt de meest logische vervanging 

– dat zal ongetwijfeld effecten hebben op de infrastructuur, maar nog niet 

duidelijk welke. In ieder geval betekent gasloos meer elektriciteit, dat op-

geteld bij de grotere piekbelastingen door de elektriciteit van wind en zon, 

vraagt een verzwaring van het net waarbij meer bovengrondse transforma-

torhuisjes nodig zijn - 3x3 m met vrije ruimte.

Nog te verwachten is een forse toename van het aantal laadpalen – doen we 

dat op de huidige manier of moet er vanwege de aantallen worden nage-

dacht over een andere aanpak? Boeiende vraag is hoe om te gaan met de 

relatie tussen laadpalen en parkeerplaatsen. Er ontstaat een quotum aan 

parkeerplaatsen voor elektrisch en de rest voor elektrisch en niet elektrisch, 

dat geeft een minder efficiënt gebruik van beschikbare parkeerruimte.

Recreatie
wanneer: 15 augustus 2016

Kern van het gesprek is de ruimte voor buitenrecreatie en dat richt zich met 

name op Haarzuilens en omgeving en de Haarrijnseplas.

Mieke kan zich vinden in de beoogde opzet en functie van de omgevings-

visie als eerste basis voor het al dan niet meewerken aan initiatieven. De 

belangrijkste argumenten moeten in de omgevingsvisie staan, precieze 

invulling en uitwerking volgen. De omgevingsvisie moet niet nodeloos 

initiatieven uitsluiten, maar ook niet de deur wagenwijd open zetten en alles 

maar toelaten. De ervaringen met het Eiland van Schalkwijk kunnen mogelijk 

inspiratie bieden. Mieke waarschuwt voor het begrip ‘kleinschalig’, klinkt 

sympathiek, maar kan snel de nekslag zijn voor de levensvatbaarheid van 

voorzieningen. Het is de bedoeling dat deze voorzieningen zichzelf bedrui-

pen, zonder publiekelijke ondersteuning in welke vorm dan ook. Omgekeerd 

moet worden gewaakt dat recreatievoorzieningen lokaal of regionaal van 

aard zijn. Bereikbaarheid van voorzieningen is een aandachtspunt, er zijn 

•	 Minimale verleggingen van onze kabels t.b.v. mogelijke reconstruc-

ties in dit gebied en rekening houden met de laagst maatschappelijke 

kosten.

•	 Tevens rekening te houden van wederzijds respect en elkaars belangen 

in de gebied.

Mogen deze faciliteiten in de integrale visie niet vergeten worden. 

Stedin
wanneer: 8 augustus 2016

Stedin beheert de netwerken gas en elektriciteit en heeft leveringsplicht, be-

halve in ‘witte gebieden’. Stedin voert het beheer uit als semi-overheid, geen 

andere doelen dan het faciliteren van de behoeften van de samenleving, 

geen eigen initiatieven, maar wel ‘in de kopgroep’ betrokken bij allerhande 

nieuwe ontwikkelingen. In grote lijnen is de betrokkenheid van Stedin bij de 

omgevingsvisie tweeledig:

•	 Ondergrond – bij veranderingen in de inrichting – bovengronds en on-

dergronds – rekening houden met de netwerken van Stedin en eventu-

ele plannen voor wijzigingen daarin. Thema positioneren in samenhang 

met de oproep van Sieb van der Weide om tijdig en structureel rekening 

te houden met ‘de ondergrond’.

•	 Duurzaamheid – Stedin is betrokken bij talloze vernieuwingen die 

waarschijnlijk een plek kunnen krijgen in het hoofdstuk ‘trends’ en die 

mogelijk effect hebben op de ruimtelijke inrichting, maar misschien 

ook niet.

Door de uitrol van slimme meters kan op termijn een tariefvariatie afhan-

kelijk van het elektriciteitsaanbod worden gehanteerd. Vergelijkbaar met 

Lombok – Lombox - is het denkbaar dat auto’s elektriciteit terug leveren aan 

het net, waardoor vraag en aanbod kan worden geëgaliseerd.

Toename van het aantal zonnepanelen – heeft effect op het netwerk – meer 

opnamecapaciteit voor piekmomenten, het netwerk moet daarvoor worden 

verzwaard. Daarnaast vraag of er voorschriften moeten komen over de 

plaatsing en vormgeving van zonnepanelen op gebouwen en in de openbare 
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•	 pro-actief door voorlichting.

Naast technische maatregelen richt VRU zich nadrukkelijk op het verhogen 

van de zelfredzaamheid van mensen en dan vooral bij kwetsbare groepen.

Daarnaast is VRU gericht op bestrijding van rampen en dat stelt ruimtelijk 

onder andere eisen aan:

•	 bereikbaarheid – aanrijroutes - dat kan nog wel eens conflicteren met 

de kwaliteit van de openbare ruimte en verkeersveiligheid – denk aan 

drempels, versmallingen, etc.

•	 bluswatervoorzieningen – verantwoordelijkheid van het college van 

B&W (!!!) – mogelijk dilemma doordat Vitens uit oogpunt van schoon 

drinkwater de leidingen verkleint, terwijl er voor bluswater een grote 

toevoer wordt gevraagd

We hebben aangegeven dat het niet in de rede ligt dat deze zaken in de 

omgevingsvisie worden geregeld, in de omgevingsvisie kunnen de principes 

worden benoemd, in het omgevingsplan moet een en ander worden uitge-

werkt. VRU hecht er aan dat hun belangen in ieder geval worden genoemd, 

zodat tijdig daarmee rekening kan worden gehouden.

VRU geeft aan dat in het ontwerp Besluit Kwaliteit Leefomgeving is opgeno-

men dat bij het verlenen van vergunningen rekening moet worden gehouden 

met het domino-effect van risicodragende activiteiten. 

Natuurmonumenten
wanneer: 25 augustus 2016

Haarzuilens is onderdeel van een grotere beheereenheid waartoe ook de 

Heuvelrug en het Eemland behoren.

De belangrijkste activiteit van Natuurmonumenten in Haarzuilens is beheer 

en instandhouding van het landgoed. Dat betekent concreet toezicht hou-

den, communicatie en educatie en ook feitelijk onderhoudswerk met de hulp 

van vrijwilligers.

De kern van het gesprek betreft de positie van Haarzuilens als stedelijk 

recreatiegebied aan de westzijde van de stad met historische, landschap-

pelijke en natuurwaarden. Haarzuilens is in dat licht een waarde in zichzelf – 

argumenten om dagrecreatie met de auto te bezoeken, maar er is beleid dat 

nadruk legt op langzaam verkeer.

In grote lijnen gaat het op het gebied van buitenrecreatie het om dooront-

wikkeling in de lijn die al is ingezet, lokaal in het bestemmingsplan en regi-

onaal in een aantal documenten van de provincie Utrecht. De status daarvan 

is niet altijd even helder, maar naar verluid neemt de provincie Utrecht toch 

een zeker positie in.

Een aandachtspunt is de rol van Erfgoed – Haarzuilens e.o. is beschermd 

stads- en dorpsgezicht. Tegelijkertijd weerspiegelt dat ook de hoogstaande 

kwaliteit van het gebied en de noodzaak om daar zeer zorgvuldig mee om 

te gaan.

In het bredere perspectief van coalitieakkoord en ruimtelijke strategie con-

stateert Mieke een eenzijdige aandacht voor rode functies en onvoldoende 

verbinding met groen en recreatie. Dat is nu een soort onbeschreven 

‘restpost’, maar is juist nodig dat bewust aandacht wordt besteed aan de 

toenemende behoefte die samenhangt met een toenemend aantal inwoners. 

Het gaat dan om recreatiemogelijkheden op stedelijk niveau, maar ook ‘om 

de hoek’.

We hebben in het overleg ook gesproken over de ‘vanzelfsprekendheid’ om 

Haarzuilens als recreatiegebied als publieke waarde te benoemen.

Veiligheidsregio Utrecht
wanneer: 16 augustus 2016

Het werkveld van de VRU betreft de fysieke veiligheid en meer in het bijzon-

der alles wat met brandveiligheid te maken heeft en de risico’s van gevaar-

lijke stoffen (bedrijven met opslag en voorzieningen zoals tankstations, 

leidingen en transportassen).

VRU is aan de voorzijde bezig met preventie.

•	 formeel bij het verlenen van vergunningen – bouwwerken en ook eve-

nementen.
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Natuurmonumenten constateert een tendens dat in en rond Haarzuilens de 

woningen meer en meer naar de welgestelden gaan, extra aandacht voor 

starters en senioren is dringend gewenst.

Welzaam/De Schakel
wanneer: 29 augustus 2016

Het welzijnswerk is sinds 2013 anders georganiseerd; terugtredende over-

heid, dat betekent dat bewoners zelf activiteiten organiseren en daarbij 

ondersteund worden.  

Welzaam is actief in De Pijler, De Schakel en De Weide Wereld. De Schalm in 

De Meern is een zelfstandige organisatie. Kern van het gesprek zijn de acti-

viteiten van Welzaam. Het verbinden van mensen in de wijk: het buurthuis 

brengt bewoners bij elkaar, haalt hen uit hun isolement, adviseert, verwijst 

door (naar het buurtteam) en begeleidt hen bij vragen en initiatieven, zon-

der deze uit handen te nemen. De mensen moeten zelf de regie nemen. 

Trends

1. Eenzaamheid

Signalen van eenzaamheid worden opgevangen doordat Welzaam fysiek 

aanwezig is in de wijk en mensen aanspreekt. Daarnaast bezoeken mensen 

De Pijler en hoort men zo het een en ander. De Buurtkamer, een plek waar 

ouderen elkaar kunnen ontmoeten, wordt druk bezocht. Naast ouderen zijn 

er ook jongere mensen eenzaam, zoals alleenstaande (ouders), mensen die 

ontslagen zijn en nieuwe bewoners.

2. Digitalisering

Biedt digitale bruisplekken aan voor jong en oud. Ook ouderen zijn aan-

gewezen op digitale systemen maar zijn daar niet zo handig in, er is vraag 

naar digitale hulpplekken.

de locatie èn het gebruik. Recreatie is de hoofdfunctie, natuur en landschap 

is het decor, de agrarische functie moet ook blijven. De groei van het aantal 

inwoners van Utrecht zal niet direct leiden tot veel extra bouwactiviteiten in 

en rond Vleuten-De Meern, maar wel tot een toename van het aantal (poten-

tiële) recreanten die het gebied willen bereiken en er willen verblijven.

Het beheer van het landgoed bedraagt jaarlijks 400.000 euro. Voor natuur 

en landschap is subsidie te verkrijgen, voor recreatie niet. Dat betekent dat 

Natuurmonumentn op bescheiden schaal verdienend vermogen moet kun-

nen ontwikkelen. Natuurmonumenten heeft zelf berekend dat het uitgeven 

in erfpacht van 60-80 woningen het gat kan dichten. Ook ten aanzien van 

recreatieve functies moet financiële haalbaarheid mee in beschouwing wor-

den genomen. Met alleen ‘kleinschalig’ ontstaan tekorten. Er zijn plannen 

voor ontwikkelingen op de locaties van een aantal oude boerderijen. Natuur-

monumenten doet niet zelf aan grootschalige evenementen.

Natuurmonumenten kan zich vinden in de opzet en aanpak van de omge-

vingsvisie. Belangrijk is om – vergelijkbaar met EHS - de hoofdgroenstruc-

tuur in en rond de stad in de omgevingsvisie vast te leggen en aan te hou-

den, voorbeelden in Zwolle en Almere. Zodoende is er een sterke basis.

Een goede bereikbaarheid is en blijft van belang om bezoekers aan te trek-

ken, maar de negatieve effecten moeten worden beperkt. Een paar stellin-

gen:

•	 Autobereikbaarheid – iedereen is welkom, maar er komt geen asfalt bij 

– verlaging van snelheid naar 50 km/u is wenselijk, maar kan kennelijk 

niet binnen de huidige regelgeving – met het oog op de veiligheid zou 

hier sectoraal beleid moeten worden aangepast.

•	 Bij evenementen e.d. worden wel tijdelijke parkeerplaatsen geregeld 

•	 Meer aandacht voor de OV-relatie met Utrecht CS.

•	 Aandacht voor fietsverbindingen en bewegwijzering.

Natuurmonumenten wil graag meedenken over en meedoen aan verduur-

zaming van het landgoed, zoals door opwekking van zonne-energie, wel 

discussie over waar wel en waar niet.
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Veel gezinnen met sleutelkinderen en tweeverdieners. Zij willen wel aan 

activiteiten deelnemen, maar niet of hooguit ad hoc zelf actief zijn.

De stedenbouwkundige opzet met smalle straatjes, bedoeld om sociale 

interactie te vergemakkelijken, pakt in de praktijk anders uit. Sommigen zijn 

ietwat teleurgesteld omdat Vleuterweide heel stedelijk is terwijl zij meer een 

dorpse setting, met pleintjes en brinkjes hadden verwacht. Buurthuis De 

Weide Wereld is bouwkundig gezien niet geslaagd. Het gebouw nodigt niet 

uit en is naar binnen gericht. 

Toerisme Utrecht
wanneer: 2 september 2016

De grens tussen Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern vervaagd. Het dorpse 

karakter (kleine kern met buitengebied, trots) wordt minder. Het dorpse 

karakter wordt gedefinieerd als het gevoel bij een gemeenschap te horen, 

meer dan de fysieke verschijning. Dit door o.a. ontwikkelingen waar (cultu-

rele) activiteiten van Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern worden samenge-

voegd.

Het culturele aanbod moet wel meegaan met de nieuwe ontwikkelingen in 

de wijk.

Investeren in de jongeren betekent ook investeren in de toekomst. Door ze 

nu een goed gevoel te geven van de omgeving betaalt zich dat later weer 

terug. Geef jongeren een plek in de wijk voor vertier juist voor de minder 

hoog opgeleiden. Betrek de jongeren hierbij.

De wijk is voor een groot deel af. Door gezamenlijk de marketing op te pak-

ken kun je inwoners en bezoekers laten zien hoe de wijk eruit ziet en hoe 

trots je erop bent en de hardnekkige beelden van het Vinex image worden 

afgeworpen. Dit betekent meer samenwerking van organisaties uit de wijk. 

Creëer een levendige (woon)omgeving voor alle doelgroepen (dus ook de 

senioren).  

3. Gebrek aan activiteiten voor tieners/jongeren

Vooral voor de groep jongeren die de middelbare school heeft afgerond is er 

weinig aanbod aan voorzieningen en activiteiten: sportveldjes in de directe 

woonomgeving, een ontmoetingsruimte etc. De wachtlijsten voor sportclubs 

worden langer. Dit leidt tot plekken met hangjongeren die andere groepen 

buurtbewoners weer een onveilig gevoel bezorgen.

Organisatie joU richt zich vooral op jongeren met een ‘rugzakje’, die krijgen 

wel al professionele ondersteuning. Het advies van Welzaam is veel activi-

teiten voor jongeren te organiseren, vooral voor de groep die tussen wal en 

schip valt.

4. Ongelijkheid op basis van etniciteit

Er is een kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen. Men heeft geen 

contact met elkaar en leeft volstrekt langs elkaar heen. Er is binnen de ge-

meente begrip en aandacht voor deze trend.

Dit is vooral voor jongeren met een Marokkaanse afkomst een probleem, zij 

zijn nergens welkom (bijv. stages) daardoor krijgen zij een houding van ‘het 

maakt toch allemaal niet uit’. Acties: colour connect; Groep van vrijwilligers 

binnen Welzaam met acht verschillende nationaliteiten.

Aanbod activiteiten in relatie tot karakterisering buurten

De kernen Vleuten en De Meern kennen een homogene, oudere bevolkings-

samenstelling, er is een hoge mate van sociale controle, in positieve zin, 

men kent elkaar, groet elkaar op straat. Er wordt veel gebruik gemaakt van 

buurthuis De Schakel. Het aanbod van activiteiten is afgestemd op deze 

doelgroep. Het filmhuis in de Schakel zit vol. De bridgeclub is de drukst 

bezochte activiteit (ca. 100 personen). De Schakel krijgt ca. 800 bezoekers 

per week. 

Veldhuizen/De Balije is vooral samengesteld uit bewoners uit Overvecht, 

Ondiep en Kanaleneiland. Er wonen diverse nationaliteiten. De wijk is 

stedenbouwkundig anders van opzet dan bijvoorbeeld Vleuterweide, veel 

herhalingen in bouwwijze. De Pijler wordt goed bezocht, zowel overdag als 

‘s avonds, mensen lopen binnen voor een kopje koffie (circa 600 bezoekers 

per week).

In Vleuterweide wonen veel mensen van buiten Utrecht; de bewoners zijn 

dynamischer “hip, sexy, cool”. 
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Het kasteel heeft momenteel zo’n 120.000 bezoekers per jaar en gaat 

groeien naar 200.000 bezoekers per jaar. Dit is ook de maximale capaciteit 

die het kasteel aankan. 

Kenmerken:

•	  De groep die zich laat aanspreken blijkt vooral 50/55+ vrouwen met 

vriendin, gezin, man. “Kasteel de Haar trekt het musical publiek aan”. 

Zij komen voor de lichte cultuur: voor het verhaal over de rijke baron 

en zijn gezin.

•	 Er zijn 20 evenementen per jaar. Veel minder dan vroeger.

•	 Bezoekers vooral vanuit de regio.

•	 Functie: horeca, zaalverhuur (voor partijen), park en museum.

Waarden:

•	 Groene recreatie.

•	 Reuring in het gebied is sterk verbeterd met de realisatie van het Land-

inrichtingsplan (vooral de geitenboerderij).

•	 Voldoende evenementen.

•	 Tradities, zoals de kermis van Haarzuilens. Nieuw: hardloopwedstrijd 

Haarzuilens.

•	 Openbaar is vervoer sterk verbeterd: rechtstreekse bus vanuit Vleuten 

naar Kasteel de Haar op woensdag, vrijdag en in het weekend.

•	 Goede relatie met de bewoners van Haarzuilens.

Dromen:

•	 Financiële stabiliteit.

•	 Grotere naamsbekendheid.

•	 7 dagen per week vol.

•	 Het creëren van overnachtingsmogelijkheden is een droom, maar er zit 

geen verdienmodel in.

•	  Uitkopen van de omliggende boerderijen (zij ondervinden (geluid)over-

last).

•	 Nieuw, groter tuinhuis met een horeca functie voor een groot publiek.

•	 Samenwerking met Natuurmonumenten. Nu lastig, vanwege een ver-

schil in doelgroep.

Door de komst van Leidsche Rijn Centrum gaan bewoners meer voorzienin-

gen en vertier in de wijk zoeken. Leidsche Rijn Centrum is een belangrijk 

marketinginstrument.

Gebiedsmarketing zorgt dat de wijk een geheel wordt. Dit kan door het ver-

groten van de vindbaarheid, goede bewegwijzering ect.

Veel verkeersvoorzieningen worden niet goed aan- en opgepakt. Draai het 

proces om. Kijk eerst hoe mensen zich willen verplaatsen en waar behoefte 

aan is. Pas dan de verkeersvoorziening hierop aan.

Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU)
wanneer: 5 september 2016

NMU houdt zich lokaal en regionaal bezig met duurzaamheid in brede zin, 

van oorsprong als protestclub, nu als organisatie die meedenkt en onder-

steunt en die zelf initiatieven ontplooit.

NMU heeft weinig investeringsmiddelen, maar wel een groot netwerk.

Het adviespunt Ruimte ondersteunt bewoners en ondernemers bij zaken als 

vergunningenprocedures. In dat licht zou het aardig zijn als NMU ons kan 

bijlichten over de overdraagbaarheid van onze informatie. Wat is goed en 

waar ontstaan problemen? Veel mensen vinden een gedrukt boekje prettig.

NMU is bereid om haar kennis op het gebied van duurzaamheid, energie en 

gezondheid in te zetten in de omgevingsvisie, maar niet door het achteraf 

inspreken op het document.

NMU wijst op de omgevingsvisie Kromme Rijn als voorbeeld.

Kasteel De Haar
wanneer: 6 september 2016

Bezoekersaantallen van Kasteel de Haar groeit en blijft de komende tijd 

groeien. Groei is geen doel op zichzelf. Het doel is het behalen van financi-

ele stabiliteit. 
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Leidsche Rijn is voor een student ver weg en Vleuten-De Meern al helemaal. 

De Haarrijnseplas is onbekend. Door een betere marketing kan dit aantrek-

ken. Vleuten-De Meern is wel aantrekkelijk om te sporten door de rust en de 

ruimte. Deze doelgroep is op dit moment niet groot.

Het openbaar vervoer is niet optimaal. Studenten hebben graag goede OV-

verbindingen. Leg bijvoorbeeld een tram aan naar Vleuten-De Meern. En ook 

langere gebruikstijden om ’s avonds naar huis te kunnen met OV.

Er blijft altijd een tekort aan studentenwoningen. Als er studentenwoningen 

bij worden gebouwd op De Uithof dan verdwijnen er particulieren studen-

tenhuizen. Bouw grote complexen waar niet alleen studenten kunnen wonen 

maar ook bijvoorbeeld probleemjongeren. Zij kunnen elkaar helpen om de 

zelfredzaamheid te stimuleren.

De overgang van een studentenkamer naar een appartement of starters-

woning is te groot. Dit is voor net afgestudeerden niet te betalen. Maak 

studentenwoningen die makkelijk om te bouwen zijn naar appartementen. 

Maar ook daarbij geldt dat Vleuten-De Meern niet de meest voor de hand 

liggende wijk is.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (waterschap)
Deelnemers: twee medewerkers

Wanneer: 7 september 2016

De HdSR geeft aan graag aan te haken op de omgevingsvisie. Hun bijdrage 

ligt op het gebied van waterkwaliteit en wateroverlast. 

Hun doelen zijn: 

1. gezond;

2. duurzaamheid;

3. klimaatverandering (stortbuien, hoe deze op te vangen. 

 Hittestress, hoe tekort aan water opvangen);

4. sociaal.

 

Over 25 jaar:

•	 Men moet zich geen illusies in het hoofd halen. “Kasteel de Haar is 

geen Efteling en zal dan ook niet (inter)nationale bezoekers trekken.”

•	 Groei van de bezoekers voor het park.

•	 Groei van de horecavoorzieningen.

•	 Elke dag een bus vanuit Vleuten en vanaf Utrecht Centraal (om Utrecht-

se bezoekers te trekken).

•	 Bewegwijzering van Stichtse Vecht verbeterd (vanaf Utrecht en Woerden 

is het al goed).

•	 De toekomstige parkeerplaats is afhankelijk van het wel/niet doorgaan 

van de uitbreiding van de naastliggende golfbaan. 

Nachtmerries

•	 De grens overschrijden van het aantal bezoekers van Kasteel de Haar.

•	 Toenemende klachten van de omliggende buren.  

Vidius studentenunie
wanneer: 7 september 2016

Studenten zijn gericht op de binnenstad en Oost, maar wonen door druk op 

ruimte en prijzen nu vooral in Noord- en Zuid-Utrecht. In de binnenstad blijft 

de huurprijs van een studentkamer stijgen. De Uithof heeft te weinig voor-

zieningen om als woon- en verblijfsgebied interessant genoeg te zijn, over-

dag is het goed genoeg, in de avond gaan studenten naar de binnenstad.

De wijk Leidsche Rijn is voor studenten niet aantrekkelijk om te gaan wonen. 

Voor oudere studenten of diegene die stage lopen en rust opzoeken of een 

plek voor zichzelf kan Leidsche Rijn aantrekkelijk zijn. Als studenten bijvoor-

beeld co-schappen gaan lopen bij het ziekenhuis dan is het handig om daar 

dichtbij te wonen. Op een campus bijvoorbeeld. Vidius adviseert om eens 

contact op te nemen met partijen zoals Socius die er misschien brood in 

zien om in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern te ontwikkelen.

Een student bezoekt incidenteel de wijk Leidsche Rijn voor recreatie, fes-

tivals en andere evenementen. Cinemec en het Berlijnplein zijn bekenden 

plekken voor hen. 



90 - Omgevingsvisie Vleuten-De Meern Logboek participatie, december 2016

StadsOntwikkeling

•	  Glastuinbouw concentratie. De provincie Utrecht wil de glastuinbouw 

concentratie (rond de Bijleveld) behouden, evenals de grote agrarische 

bedrijven. De grote glastuinbouwbedrijven willen graag een directe 

verbinding met de A12, de kleinere bedrijven zien dit als een risico en 

maken bezwaar;

•	  Tekort aan voortgezet onderwijs (scholen zijn te klein en er zijn er te 

weinig in zowel Woerden als Vleuten-De Meern);

•	  Tekort aan sportvelden.

Over 25 jaar:

•	  Meer bedrijfsruimte. Er is vraag vanuit bedrijven naar meer bedrijfs-

ruimte in Woerden. Nu is er nog weinig ruimte beschikbaar om dit te 

realiseren;

•	  Invulling van het poldergebied tussen de A12 en Utrechtsestraatweg. 

De gemeente is niet actief op zoek, maar laat het over aan Stichting 

Groene Hart en Stichting Groene Buffer. Het idee is om het gebied een 

recreatieve invulling te geven;

•	  Betere fietsverbindingen tussen Woerden en Vleuten-De Meern. Veel 

scholieren uit Vleuten-De Meern gaan naar school in Woerden of an-

dersom;

•	  Geluidswal met zonnepanelen aan de A12 in de polder aansluitend aan 

Veldhuizen;

•	  Brugverbinding over Leidsche Rijn voor de verbinding Harmelerwaard – 

A12.

Dromen

•	  Klimaatneutraal;

•	  Recreatieve verbinding tussen Woerden – Utrecht;

•	  Meer samenwerking met omliggende gemeenten;

•	  Uitwisseling met Vleuten-De Meern qua sport en onderwijs.

Nachtmerries

•	  Verkeersdruk op Breudijk door uitbreiding van recreatieve voorzienin-

gen;

•	  Gehele glastuinbouwconcentratie weg;

•	  Woningbouw in het poldergebied.

Wanneer de gemeente of bewoners met een initiatief komen dan heeft het 

HdSR graag een faciliterende rol. De rol van de gemeente is om mensen te 

stimuleren en uit te dagen om met een goed initiatief te komen.

Een taak van het waterschap is het op peil houden van de waterkwaliteit 

door meer groen aan oevers aan te brengen. Daarbij ook aandacht voor 

waterplanten en kroos; beiden groeien zeer hard.

Een zichtbare trend zijn de stenen tuinen. Het gebruik van steen in de aan-

leg van tuinen heeft invloed op de watergang. De bewustwording hiervoor 

wil HdSR vergroten.

Gemeente Woerden
Deelnemers: beleidsadviseur ruimte en stedenbouwkundige

Wanneer: 22 september 2016

Gemeente Woerden grenst aan de oostzijde met Vleuten-De Meern. Het 

gaat met name om Harmelen dat grenst aan Vleuterweide, Veldhuizen en 

Haarzuilens.

Over het algemeen staan er geen grote ontwikkelingen op het programma 

in dit aangrenzende gebied. De volgende punten zijn genoemd ten aanzien 

van Vleuten-De Meern en het aangrenzende gebied in Woerden:

Waarden (behouden)

•	 Duurzaamheid, m.n. zonnepanelen;

•	  Autoverbindingen.

Veranderen

•	  Druk vrachtverkeer. Op dit moment maakt verkeer uit de Harmeler-

waard nog gebruik van de Liesgrassingel. Zodra de brug over de Leid-

sche Rijn is aangelegd is er een verbinding rechtstreeks met de A12. 

Hiervoor lopen nog beroepsprocedures;

•	  Tekort aan bedrijfsruimte in Woerden;
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Trends 

•	 De maatschappij digitaliseert.

•	 Data-verbruik neemt alsmaar toe.

•	 Verwachtingspatroon wordt verhoogd.

•	 Thuiswerken: werknemers werken steeds meer thuis. Dit betekent dat 

de apparatuur thuis net zo goed moet zijn als op het werk.

Mogelijke veranderingen 

•	 Internet of things: apps om apparatuur in huis en tuin te besturen (tem-

peratuur, deuren, muziek). Het gaat om miljarden apparaten die alle 

kleine signalen ontvangen.

•	 Smart lighting: digitale (sfeer)verlichting buiten en binnen.

•	 Focus op diensten die glasvezel leveren in plaats van het netwerk zelf 

(koper of glas). Een glasvezelnetwerk of een kopernetwerk doen niet 

veel voor elkaar onder. De hoofdverbindingen zouden beter in glasve-

zel kunnen zijn het verdeelnetwerk kan goed in koper.

•	 Regeling van verkeersstromen.

•	 Track and trace systems.

•	 Camerabewaking.

•	 Slimme vuilnisophaalsysteem middels dynamische routes op basis van 

behoefte.

•	 Hangplekken voor jongeren met WIFI.

•	 Smart city (internet of things in de openbare ruimte).

•	 Online gaming: spelen en leren. 

•	 WIFI bellen.

•	 4G uitbreiding.

Woningbouwvereniging GroenWest 
Deelnemers: Ontwikkelmanager & manager strategie

Wanneer: 26 september 2016

Groenwest heeft veel bezit in de bestaande kernen (in De Meern 784 wonin-

gen). Daarnaast nog nieuw bezit in Veldhuizen en Vleuterweide. Het bezit 

van Portaal is weer in beheer bij Portaal (deed GroenWest tijdelijk).

Vleuten-De Meern grenst aan het groene hart. Vleuten blijft echt een dorp, 

terwijl De Meern meer is ingekapseld. Vleuterweide heeft een relatief rijke 

bevolking. 

De verhuurbaarheid in Vleuten-De Meern is goed. GroenWest wil het be-

staand bezit verbeteren, onder andere door het verbeteren van de energiela-

bels. Na 15 jaar is groot onderhoud van Veldhuizen aan de orde.

GroenWest constateert een grote behoefte aan zorg, waarvoor vernieuwing 

nodig is in de vorm van zorgwoningen. De vergrijzing vraag om woningen 

bij voorzieningen en knooppunten. Voor jongeren is er behoefte aan laag-

drempelige voorzieningen.

Reggefiber
wanneer: 2 november 2016

Bijna alle buurten in Vleuten-De Meern hebben een snel netwerk van glas of 

van koper. Een netwerk van glasvezel is sneller dan dat van koper. Een deel 

van Vleuten-De Meern heeft nog koper. Dit gaat met name om Veldhuizen. 

Nog niet overal is een 4G netwerk gerealiseerd. Een nieuwbouwproject kan 

met een glasvezelnetwerk gecombineerd worden. Dit scheelt tijd en geld. 
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Wat wil je veranderen?

•	  In de wijk woonden veel tweeverdieners met kinderen. De laatste jaren 

is er een verandering gaande. Zo zijn er in Vleuten-De Meern bewoners 

die last hebben (gehad) van de crisis. Veel huizen waren onverkoopbaar 

omdat bewoners met een restschuld overbleven. Stellen die wilden 

scheiden moesten noodgedwongen samen in het huis blijven, omdat de 

restschuld niet betaald kon worden. Ook zijn er mensen uit Overvecht 

en Kanaleneiland in de wijk komen wonen. Voor deze mensen zijn in 

sommige gevallen andere voorzieningen en budget nodig. Vaak wordt 

Vleuten-De Meern echter niet als ‘probleem’ ervaren waardoor er bij-

voorbeeld voor Buurtteam en sociaal makelorganisaties weinig budget 

is. Ook in dit soort wijken is budget nodig.

Dromen?

•	  Er liggen veel kansen in de wijk op het gebied van sport. Er is een wens 

om te sporten vooral voor kinderen, maar de wachtlijsten zijn vaak 

lang of kinderen sporten bij een club verder weg. Dit bevordert de 

sociale cohesie en het clubgevoel niet. Clubs in de wijk zorgen voor een 

netwerk en een gezamenlijk gevoel, veel ouders carpoolen nu bijvoor-

beeld ook niet, omdat het kind naar een club verder weg moet. Deze 

clubs zijn er in veel gevallen al wel, maar meer ruimte voor deze clubs 

ook voor bijvoorbeeld Hockey en Tennis is gewenst. 

•	

Jeugdgezondheidszorg Vleuten-De Meern
Deelnemer: Teammanager Jeugdgezondheidszorg Vleuten-De Meern)

Wanneer: 3 november 2016

Algemene opmerkingen

•	  De wijk Vleuten-De Meern wordt door zowel bewoners al professionals 

vaak niet als één wijk gezien. Het is een samenvoeging van een aantal 

buurten, die zeer verschillen in uitstraling en bewoners en daarnaast 

wordt het ook weleens gezien als onderdeel van Leidsche Rijn. 

Nachtmerries:

•	  Veel bewoners brengen hun kinderen met de auto naar school. Dit is 

jammer, fietsende kinderen naar school is iets wat past bij een wijk als 

Vleuten-De Meern. Dit is ook een vicieuze cirkel, aangezien ouders de 

verkeerveiligheid in de wijk slecht vinden en daarom de kinderen met 

de auto brengen, waardoor er nog meer ouders hun kinderen brengen 

met de auto. Het zou jammer zijn als uiteindelijk bijna geen kinderen 

met de fiets naar school gaan. 

•	  De JGZ signaleert een verandering bij jongeren in de wijk in de leeftijd 

10-14, maar ook tot 18 jaar. De lat ligt voor de kinderen erg hoog en 

de prestatiedrang van vooral ouders wordt door kinderen als zwaar 

ervaren. Er zijn schattingen dat 1 op de 15 jongeren kampt met een 

depressie. Ouders zijn vaak van huis en hebben daardoor een minder 

goede band met kinderen, maar de wens voor goede prestaties op 

school, sport en andere plekken is zeer aanwezig. Ook bij de ouders 

ligt de druk hoog, druk op werk, het gezin draaiende te houden, weinig 

tijd voor elkaar, waardoor mensen ook uit elkaar groeien. De hoeveel-

heid vechtscheidingen in de wijk neemt ook toe. Daarnaast hebben er 

verrassend veel bewoners maar een klein netwerk in de wijk. 

Wat wil je behouden?

•	  In de wijk zijn veel actieve bewoners die vrijwilliger zijn. Daarnaast ziet 

de wijk er over het algemeen erg goed uit, de huizen zijn mooi, het is 

netjes en schoon. Het is eigenlijk de ideale wijk om met kinderen dicht-

bij de stad, maar toch in rust, te kunnen wonen. 
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Bijlage 6: Stellingen wijkgesprek
Maximapark
Hoe willen we het Maximapark gebruiken?

Rust en natuur zijn het belangrijkst Een rustig park van de wijk

Groepen mogen een eigen plek claimen Alle ruimte voor evenementen

GROEN
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Beheer van het groen
Hoe kunnen we het groen in de wijk onderhouden en verbeteren?

Laat de gemeente al het groen maar beheren In mijn eigen straat onderhoud ik een stuk groen

Samen beheren we het buurt groen Meer plekken als de Vlindertuin, bewoners doen het

GROEN
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Water
Hoe willen we het water gebruiken?

Meer ruimte voor natuur Bevaarbaar voor kleine boten

Meer plekken aan het water Meer evenementen op het water

GROEN
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Dorps karakter
Wat maakt een kern dorps?

Bebouwing is kleinschalig, niet hoger dan de kerk Ons kent ons, de mensen maken het dorp

Elk huis is anders, passend bij historie De winkels en voorzieningen zijn het dorpshart

WOONOMGEVING
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Woningvoorraad
Is er voor elke levensfase een woning te vinden in de wijk?

Het is prima zoals het is Oplossing zoeken in bestaande bebouwing

Meer kleine woningen Meer appartementen, bijvoorbeeld zorgwoningen

WOONOMGEVING
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Duurzaamheid
Hoe kan de wijk duurzamer worden? 

Iedereen verduurzaamt zijn eigen huis

We doen samen projecten In de openbare ruimte duurzame maatregelen

WOONOMGEVING

Het is prima zoals het is 



 Omgevingsvisie Vleuten-De Meern Logboek participatie, december 2016 - 99

Verdichting
Op welke manier kan de wijk bijdragen aan de groei van Utrecht? 

Geen nieuwbouw meer! Kleinschalig verdichten voor behoeftes van de wijk

Verdichten kan op centrumplekken De wijk biedt ruimte voor meer sport en recreatie

WOONOMGEVING
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Burgerinitiatieven
Op wat voor een manier werken we aan plannen in de wijk? 

Gemeente signaleert, controleert en lost op Bewoner signaleert, gemeente maakt plan

Gemeente en bewoners maken samen plannen Bewoners doen het zelf wel

WOONOMGEVING
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Winkels
Welke winkelvoorzieningen heeft de wijk nodig?

Meer kleine winkels in de buurt Drie kernen: Vleuten, Vleuterweide en De Meern

Vleuterweide: het centrale grote winkelcentrum Iedereen shopt online of buiten de wijk

ONTMOETEN
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Horeca
Welke type horeca is wenselijk en op welke locatie?

Er is al genoeg horeca Buurtkroeg, in de kernen

Gekoppeld aan voorzieningen Pleisterplaatsen in parken en buitengebied

ONTMOETEN
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Evenementen
Welke evenementen kunnen er georganiseerd worden in de wijk?

Evenementen horen in de stad, niet hier Af en toe een buurtfeest is leuk

Een groot evenement is best, maar geen overlast Grote evenmenten geven juist reuring in de wijk

ONTMOETEN
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Jongeren
Hoe kunnen jongeren elkaar ontmoeten? 

Laat jongeren zelf een plek zoeken Wifi spots op bepaalde locaties

Maak hangplekken in het groen Een leuk buurthuis of kroeg voor feesten

ONTMOETEN
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Utrecht.nl

Sociale cohesie
Hoe willen we met elkaar in contact komen? 

We wonen wel naast elkaar, maar verschillen teveel Op de markt kom je iedereen wel tegen

Buren organiseren het samen We organiseren het formeel, zoals bij sport

Utrecht.nlUtrecht.nlONTMOETEN
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Verkeersveiligheid
Hoe zorgen we voor een verkeersveilige wijk?  

Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid Gedrag beinvloeden op positieve manier

Fysieke maatregelen zijn nodig Andere maatregelen

Utrecht.nlUtrecht.nlUtrecht.nlVERPLAATSEN
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Bereikbaarheid
Hoe past bereikbaarheid in een prettige woonomgeving? 

Auto centraal Meer fietsstraten

OV altijd voorrang Auto gebruik afremmen

Utrecht.nlUtrecht.nlUtrecht.nlVERPLAATSEN
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Parkeren
Er is een grote vraag naar extra parkeerplaatsen, maar ten koste van wat?

Geen extra parkeerplaatsen, er is genoeg plek Extra parkeren in eigen tuin

Extra parkeren in eigen straat ten koste van groen Extra parkeren op afstand op parkeerterrein

Utrecht.nlUtrecht.nlUtrecht.nlVERPLAATSEN
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Bedrijvigheid
In welke mate is de komst van meer (kleinschalige) werkgelegenheid in de wijk wenselijk?

Zoals nu: Beroep aan huis en bedrijventerrein Meer ruimte voor bedrijvigheid op grote kavels

Meer ruimte voor “het nieuwe werken” Meer ruimte overal, geef ondernemers vrijheid

STEDELIJKE THEMA’S
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Opvang kwetsbare groepen
Op welke manier kan de wijk een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen, daklozen en ver-
slaafden? 

Niet

Beperkt op sommige plekken (geconcentreerd)

Kleinschalig tussen andere mensen

Grootschalig

STEDELIJKE THEMA’S
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