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Visie 2040? 

Huidig regio: 

730k inw 

 

Prognose 2040: 

840k inw 

 

Verder: 

-vergrijzing 

-individualisering 

-mobiliteit 

-bodemdaling 

-woerden zuid 

-participatie 



Visie 2022 

Visie 2022 

1.  menselijke maat 

2. verenigingsleven 

3. Prettige woonstad 

4. Regionale centrum gemeente 

5. Identiteit kleine kernen 

6. Alleen bouwen voor ‘migratiesaldo 0’  

7. Recreatie en ontspanning (jachthaven/golfbaan/groen in de wijk) 

8. Poort groene hart 

9. Duurzame welvaart /verdicht wonen 

 

KLEINSCHALIGHEID / MENSELIJKE MAAT 



Visie 2022 
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Speech victor 

Nieuwjaarsspeech victor 

Hoe groot willen we zijn? 

Verkeer? 

Duurzaamheid? 

Ondergrens sociaal domein? 

 

[mysteries]..moeten eerder worden behandeld door vragen te stellen dan 

door meningen te geven. 

(Augustinus genesis exegese naar de letter, onafgemaakt 1.1) 

 



Visie POVW 

POVW 

1.  recreatieve hotspot: 

• Menselijke maat, verbindingen stad – land, verbindingen stad-

regio. ‘Holland in klein formaat’ 

2. Aantrekkelijke woonstad 

• Evenwichtige bevolkingsopbouw, woningmix, impuls arbeidsmarkt, 

spreiding over de kernen, voorzieningen in binnenstad 

3. Vitale werklocaties 

• Ruimte bedrijven, duurzaamheid, innovatie, transformatie 

middelland, onderwijs- arbeidsmarkt, natte teelt 



Visie POVW 



Ruimtelijk Economische Koers (U10) 

‘Groen, Gezond en Slim’ ‘Gezond Stedelijk  

    Leven’ 
 

 Duurzame mobiliteit, duurzame herontwikkeling stedelijk gebied 

Beleefbaarheid landschappen (stadsdistributie, electrisch, klimaatadaptatie) 

 

Eigen regie, iedereen telt mee, sporten en bewegen (health and life  

Sciences (woningbouw voor iedereen, binnenstedelijk bouwen) 

 

Zakelijke dienstverlening en ICT, R&D, koppeling onderwijs-arbeids 

Markt 

 

 

‘Ontmoetingsplaatsen voor bedrijven en creatievelingen’ 



Ruimtelijk Economische Koers (U10) 

REK p. 18 
 

 



samenhang 

Vindt de samenhang! 

 

bv 

Economie  –  Mobiliteit 

Duurzaamheid  - Leefbaarheid 

Woningbouw - voorzieningen  / bevolkingsopbouw 



Discussie bv over: 

1. Menselijke maat: kleinschalig of alles onder handbereik? 

 

2. Plaats in regio: woerden centrum of onderdeel netwerk? 

 

3. Welvaart boven winst? Winst boven welvaart? // duurzaamheid 

Boven winst? Winst boven duurzaamheid? 

 

1. Woerden poort groene hart waar het goed toeven is (ZZP) of  

Woerden werkstad? 

 

5. Woerden Zuid nieuw soort Stad of Woerden Zuid verlenging 

Van centrum? 

 

6. Verzorgende stad of stad met veel mogelijkheden voor wie wil 

 


