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OP WEG NAAR EEN 
OMGEVINGSVISIE
VOOR DE GEMEENTE WOERDEN

RAPPORTAGE PARTICIPATIETRAJECT
over het waardenkader voor de omgevingsvisie Woerden

DOELSTELLINGEN VOOR 
HET PARTICIPATIETRAJECT WAREN:

•   Toetsen en aanvullen van het ontwerp- 
    waardenkader in de samenleving

•   Onderzoeken wat de samenleving in 
    Woerden belangrijk vindt voor de toekomst 
    van haar leefomgeving.

•   Inwoners, ondernemers en belangenver-
    tegenwoordigers actief betrekken 
    bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie

•   Dialoog met inwoners, ondernemers en 
    belangenvertegenwoordigers over de   
    ruimtelijke dilemmas en belangen.

Dit verslag geeft een toelichting in woord en beeld over hoe we het participatieproces hebben ingericht 
en waarom op deze manier. Het waardenkader geeft de uitgangspunten, waarden en inrichtings-
principes voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie van de gemeente Woerden.

Aanpak
Gedurende zes weken is er op verschillende 
manieren de mogelijkheid geboden om mee 
te denken en te praten over het waardenkader. 
Omdat het waardenkader een abstract verhaal 
is, wat van toepassing is voor de hele gemeente 
Woerden, is er voor gekozen om met een ont-
werp Waardenkader het participatieproces op te 
starten. Op basis van het concept zijn verschil-
lende werkvormen aangeboden die concreet 
ingaan op de 7 waarden in het waardenkader. 
Met de werkvormen en de bijbehorende vragen 
aan particpanten werd het mogelijk om ener-
zijds een reactie te ontvangen op de waarden in 
het ontwerp waardenkader. Anderzijds werd het 
ook mogelijk om mensen mee te laten denken 
over waarden die zij belangrijk vinden, en die 
nog niet in het ontwerp waren benoemd. 

Opkomst 
In totaal hebben er meer dan 500 unieke 
personen deelgenomen aan alle onderdelen van 
het participatieproces.

Wat gaan we met de resultaten doen?
We gebruiken de input van onze inwoners om 
het bestaande waardenkader aan te vullen en 
aan te scherpen. Dit leidt concreet tot de volgen-
de wijzigingen:

•   Een verandering in de titel van de waarde
•   Het verduidelijken of aanvullen van de tekst  
     onder de waarde
•   Het aanpassen van de tekeningen bij de    
     waarde
•   Er zijn geen nieuwe waarden naar voren 
    gekomen 
•   Onderbelichte /nieuwe thema’s sociaal en    
    veiligheid worden opgenomen onder 
    bestaande waarden

Vervolg
Resultaten van het participatieproces worden 
verwerkt in het definitieve waardekader. Het 
waardekader wordt uiteindelijk opgenomen in 
de omgevingsvisie. 

•  De volgende vier werkwormen zijn 
gehanteerd:

o   een digitale enquête
o   straatgesprekken en een weeg-spel, in 
      iedere  kern
o   een publiek debat, voor iedereen toegankelijk
o   een consultatie van de diverse belangen-
      vertegenwoordigers in de gemeetnte
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Straatgesprekken en weegspel
Tijdens het weegspel ‘ Weeg de Waarden van 
Woerden’ konden inwoners het gewicht van 10 
stenen verdelen over de verschillende waarden. 
Daarbij werden verdiepende vragen gesteld. 
Daarnaast konden deelnemers ook een kans- of 
waardekaart invullen met ontbrekende waarden, 
tips en/of aandachtspunten. Aan het eind van 
de dag werden alle stenen geteld en gewogen. 
Met het weegspel gingen we de straat op in alle 
kernen. Zo spraken we een breed publiek.

VERSLAG VAN DE WERKVORMEN 



Online enquête
De enquête kan een grote en brede doelgroep 
bereiken. Door een mix van stellingen en open 
vragen gaven inwoners en ondernemers hun 
mening over de verschillende waarden en de 
afwegingen daartussen.

Deelnemers werd bijvoorbeeld gevraagd om de waarden 
ten opzichte van elkaar in volgorde van belangrijkheid te 
plaatsen
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Publiek debat
Met het publiek debat organiseerden we een 
verdiepend gesprek tussen inwoners, be-
langhebbenden, de wethouder en betrokken 
ambtenaren over hoe de waarden ingekleurd 
en gewaardeerd worden. Hiervoor maken we 
gebruik van de Mentimeter. Er waren 17 deel-
nemers aanwezig tijdens deze avond, allen 
inwoners of betrokken bij Woerden.
Hieronder enkele voorbeelden van reacties tijdens het 
debat, zoals weergegeven in de mentimeter:

Enquête voor stakeholders
Door de corona maatregelen kon de bijeen-
komst voor stakeholders helaas niet door gaan. 
Als alternatief hebben we een nieuwe enquête 
georganiseerd voor de stakeholders. 
Deze enquête is anders dan de 
eerdere enquête. 

13 personen namen deel aan 
de enquête. Hiervan vulden 
12 deelnemers alle vragen 
volledig in. 

De volgende organisaties waren onder de 
deelnemers vertegenwoordigd: 

•   Wijkplatform Schilderskwartier (2x)
•   Afdeling Woerden LTO-Noord
•   IVN Woerden (2x)
•   Dorpsplatform Kamerik (2x) 
•   Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
•   VVN-afdeling Harmelen 
•   POVW
•   Energiecoöperatie Woerden Energie
•   Woerden Marketing 
•   VVN-afdeling Woerden/Kamerik
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Waarde Bereikbaarheid
•   Door haar ligging is Woerden een bereikbare plek, dit is belangrijk 
     voor de inwoners en de bedrijvigheid in de gemeente.
•   Inwoners denken bij bereikbaarheid aan de fietsinfrastructuur, aan 
     het gebruik van OV en het hebben van een station en aan het 
     gebruik van auto’s en de bijbehorende ontsluitingsproblematiek, 
     randwegvraagstukken en autoluwe zones
•   In de kernen vinden inwoners het openbaar vervoer soms 
     ondermaats

Waarde Landschap van het Groene Hart
•   Het landschap van het Groene Hart hoort bij de identiteit van 
     Woerden
•   Inwoners genieten van de rust, ruimte, gezondheidsvoordelen en 
     natuur die het Groene Hart biedt.
•   Inwoners maken zich zorgen over de kwaliteit van de natuur en de 
     manier van landgebruik van het Groene hart. De meningen over 
     duurzaam gebruik van dit landschap zijn verdeeld, maar er is over-
     eenstemming over het onderscheidende karakter dat het Groene 
     Hart aan Woerden biedt.
•   Inwoners en ondernemers zien kansen voor toerisme en recreatie in  
    het Groene Hart.

INHOUDELIJKE RESULTATEN VAN HET PARTICIPATIEPROCES 

Waarde Cultuurhistorie
•   Inwoners waarderen zowel de stedelijke cultuurhistorie als de land-
    schappelijke cultuurhistorie.
•   Inwoners willen de cultuurhistorie van de gemeente Woerden 
     behouden en waarderen, maar vinden dat dit niet nieuwe ont-
     wikkelingen in de weg mag staan.
•   Sommige inwoners zien kansen voor toerisme en recreatie en 
     zouden graag zien dat sommige locaties beter toegankelijk zijn 
    (bijvoorbeeld het kasteel).

Algemeen
Onder de inwoners worden de volgende 
waarden het meest belangrijk gevonden 
(willekeurige volgorde):
• Bereikbaarheid
• Landschap van het groene hart
• Duurzaam ruimtegebruik

De stakeholders geven aan de volgende 
waarden juist belangrijk te vinden:
• Regionale centrumfunctie
• Cultuurhistorie
• Bereikbaarheid

Met de resultaten uit alle werkvormen samen genomen komen enkele aandachtspunten en aan-
vullingen naar voren. Op basis hiervan trekken we de volgende conclusies over de waarden. Met deze 
inzichten worden onder andere omschrijvingen en titels van de waarden aangescherpt en uitgebreid.

Andere aangedragen waarden waren:

•     Inwoners vinden ook sociale thema’s erg 
      belangrijk om mee te nemen. Dit richt zich 
      voornamelijk op inclusiviteit en sociale 
      netwerken in de samenleving.

•     Inwoners vinden veiligheid erg belangrijk. 
      Inwoners benoemen hierin verschillende 
      lagen: verkeersveiligheid, sociale veiligheid 
      en weinig criminaliteit.
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Illustraties door www.schetsontwerp.com

Waarde Vitale en veerkrachtige kernen en wijken
•   De kernen in de gemeente hechten meer aan identiteit van hun kern 
    dan inwoners van Woerden over hun wijken.
•   Woerdenaren wijzen voornamelijk op socio-economische verschillen 
    tussen de wijken.
•   Inwoners waarderen de sociale structuren, gemeenschap (ook wijk
    platforms, wijkcentra en vrijwilligersactiviteiten) en initiatieven die er 
    genomen worden. Een wijk of buurt wordt gedragen door mensen 
    die daarin willen investeren.

Waarde Doen!
•   Inwoners geven regelmatig aan dat zij participatie (meedenken/mee
    doen met de overheid), gemeenschap en initiatief en sociale 
    structuren en inclusiviteit belangrijk vinden.
•   Ondernemers benoemen ook vaak deze waarde belangrijk en 
    representatief te vinden. Zij willen graag bijdragen aan en meedenk-
    en in de ontwikkeling van Woerden.
•   Ondanks dat veel mensen het belang hiervan aangeven, scoort 
    de waarde vaak laag in de ranking van alle waarden. De titel lijkt de 
    waarde niet goed te dekken.

Waarde Duurzaam ruimtegebruik
•   Alle inwoners vinden deze waarde erg belangrijk. Over de manier 
    waarop het landschap dan gebruikt of ingericht moet worden lopen 
    de meningen sterk uit een.
•   Een aantal inwoners benadrukt het belang van verduurzaming van 
    onze energie, onze leefomgeving en onze manier van leven. Er 
    bestaat echter spanning over welke methodes goed zijn, ook voor de 
    lange termijn.
•   Inwoners denken na over welke vorm van landgebruik zij wenselijk 
    vinden. Er bestaat spanning over waar woningen gebouwd kunnen 
    worden en over hoe landbouw en natuur ingericht kunnen worden. 
    Het gebruik van de ruimte is een moeilijk vraagstuk.

Waarde Regionale Centrumfunctie
•   De gemeente Woerden heeft een kleinschalig, dorps, groen en 
    gezellig, sprankelend karakter. Dit wordt door zowel inwoners, als 
    mensen uit de regio gewaardeerd. Inwoners willen dit behouden.
•   De centrumfunctie wordt ook gedefinieerd door het hebben van 
    voorzieningen. Het wegtrekken van met name zorgvoorzieningen 
    wordt als problematisch ervaren. Vooral wanneer er geen 
    toereikende alternatieven worden aangeboden.
•   Binnen de gemeente Woerden wordt woningnood gevoeld, voor
    namelijk voor jongeren/starters en ouderen. Men voelt de spanning 
    over de woningvraag van bijvoorbeeld Utrecht en maakt zich zorgen 
    over grote groei.
•   Het bedrijfsleven in Woerden levert werkplekken, dat versterkt de 
    regionale positie van Woerden.


