Voorwoord
Woudenberg schrijft in 2013 een toekomstvisie voor 2030 met de naam Woudenberg2030. Is dat
wel reëel in deze tijd waar in de Haagse plannen geen ruimte lijkt te zijn voor kleine gemeenten? Het
antwoord is volmondig Ja. Bestuurders en structuren zijn tijdelijk, de dorpsgemeenschap
Woudenberg bestaat echter al eeuwen en zal er in 2030 nog steeds zijn.
Woudenberg2030 zet de koers uit waarlangs we met elkaar de komende jaren werken. Bij alle
ontwikkelingen om ons heen gaan we niet in de verdediging uit angst voor verandering maar geven
zelfbewust aan wat wij wèl willen.
Woudenberg is een gemeente met lef! Als kleine gemeente zijn we in staat in te spelen op dat wat
de inwoners bezig houdt. Vanzelfsprekend werd een beroep op onze inwoners gedaan bij het maken
van deze toekomstvisie voor 2030. Want wie weet er nu beter wat er leeft en wat ons bindt dan
onze eigen inwoners? Het dorp Woudenberg is van en voor de inwoners.
De gemeente (gemeenteraad, college en ambtenaren) heeft een stap terug gedaan bij het maken
van deze visie. De bevolking was eerst aan zet en dat is natuurlijk spannend. Na een tijd waarin de
overheid zaken naar zich toe trok, beleid schreef en de zorg van wieg tot graf voor iedereen regelde,
is het onze overtuiging dat onze inwoners graag hun beelden en wensen voor Woudenberg in 2030
delen. De inzet voor Woudenberg2030 toont aan dat Woudenberg actieve en betrokken burgers
heeft. Gecombineerd met onze natuurlijke kleinschaligheid biedt dat kansen om als gemeentelijke
overheid taken los te laten omdat we geloven in de kracht van de Woudenbergse samenleving en
de inzet, kennis en ervaring uit de samenleving.
De expertgroepen zijn elk op hun eigen thema met mooie vergezichten gekomen. “Lokalisme
tegenover mondialisering vraagt om kleinschaligheid”, constateert één van de expertgroepen.
Woudenberg is als klein dorp bij uitstek geschikt om van het lokalisme een goede kwaliteit te
maken. Het Wombargse streekproduct met de drie haantjes in het logo kan wat mij betreft niet snel
genoeg uitgevoerd worden. Voor het logistiek centrum is wat meer tijd nodig maar elk thema bruist
van de goede en inspirerende ideeën.
Zo is het maken van Woudenberg2030 zelf al een verbindende activiteit geworden. Verbinden maakt
ons sterk: met het verleden, met het landschap, inwoners onderling, met iedereen die hier gastvrij
ontvangen mag worden.

Burgemeester Titia Cnossen
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Inleiding
Woudenberg: een levendig dorp tussen Heuvelrug en Vallei!
Deze openingszin van de Toekomstvisie uit 2001 typeert anno 2013 nog steeds ons
dorp.
De wereld om ons heen verandert snel maar de kernwaarden van onze gemeente zijn in
de afgelopen jaren onveranderd gebleven. Die kernwaarden drukken uit waar inwoners,
overheid en maatschappelijke organisaties samen voor staan en willen blijven gaan. Het
geeft vorm en inhoud aan de identiteit van het dorp waar we leven. Herkenbaarheid is
daarbij het sleutelwoord.
De toekomstvisie Woudenberg2030 is opgebouwd rond de
volgende 4 kernwaarden:
•
•
•
•

Woudenberg als agrarisch en bedrijvig dorp
Woudenberg als klein, hecht, zorgzaam en pluriform dorp
Woudenberg als dorp waar het levendig en prettig wonen is
Woudenberg als duurzaam dorp waar ruimte, rust en groen
volop te vinden zijn

Door inwoners en het gemeentebestuur is het afgelopen jaar op
een bijzondere manier gewerkt aan deze Toekomstvisie. Een
uniek proces waarin door middel van expertgroepen de
bevolking zelf invulling heeft gegeven aan de op te stellen visie.
De gemeente heeft daarbij de rol ingenomen van regisseur bij
de organisatie en het voorbereiden van de inhoud. Voor u ligt het
basisdocument. Hierin nemen we als stip op de horizon het jaar
2030. Wat hebben we dan per kernwaarde bereikt? Als bijlage
vindt u de Staat van Woudenberg. De Staat is het vertrekpunt
als het gaat om het bieden van inzicht waar we nu staan als we
kijken naar onze kernwaarden.
Woudenberg2030 wordt vastgesteld door de gemeenteraad en is
een richtinggevend, niet statisch, document. Het geeft op
hoofdlijnen aan langs welke meetlat we nieuw beleid leggen. Een
visie met een wenkend perspectief naar de toekomst maar
bovenal een visie die geschreven is vanuit het besef dat we die
toekomst samen met de bevolking in moeten vullen vanuit de
kracht van onze kernwaarden. Kortom: Typisch Woudenberg.
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De weg naar Woudenberg2030:
Het burgerparticipatieproces Samen2030

Op 27 september 2011 besloot de gemeenteraad het college opdracht te geven om te komen tot
een nieuwe Toekomstvisie op de gemeente Woudenberg. Burgerparticipatie is daarbij cruciaal voor
het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak. Onder de naam Samen2030 is het
burgerparticipatieproces vormgegeven. Het proces kan worden onderverdeeld in een aantal
mijlpalen:

1. Sponssessie gemeenteraad 20 april 2012:
In een zogenaamde “sponssessie” met de gemeenteraad is op een interactieve manier
gediscussieerd over de identiteit van ons dorp. Wat zijn nu de kernwaarden van ons dorp waar we
als gemeentebestuur trots op zijn, en die blijvende waarde hebben. Daarnaast is de vraag aan de
orde geweest welke kansen/bedreigingen we zien als we kijken naar de geformuleerde
kernwaarden. De opbrengst van deze avond was een eenduidig beeld over de 4 kernwaarden die
centraal moeten staan in de Toekomstvisie.
2. Opening forum Samen2030
Op 29 juni 2012 wordt het internetforum Samen 2030 geopend. Hierop kan worden gediscussieerd
over de inhoud van de toekomstvisie. Het gebruik van social media bij burgerparticipatie wordt
hierdoor concreet vorm gegeven. De raadsfracties adopteren het forum om daardoor gedurende
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een aantal weken zelf ook de meningen van de inwoners te kunnen peilen. De bijdragen zijn tot
december 2012 meegewogen in de toekomstvisie. Het forum blijft tot december in de lucht.
3. September 2012 t/m januari 2013; opstellen Staat van Woudenberg
De strategische analyse naar de huidige staat van Woudenberg wordt uitgevoerd. Dit document
dient als onderlegger van de toekomstvisie en geeft op hoofdlijnen inzicht waar we met onze 4
kernwaarden staan.
4. Samenstelling expertgroepen/Expertavond 20 september 2012:
Op basis van een selectie uit lokale organisaties, instellingen, verenigingen worden een 24 experts
uitgenodigd om samen tijdens een zogenaamde “Expertavond” na te denken over de toekomst van
Woudenberg. Aan het eind van de avond kunnen deelnemers zich aanmelden om samen met een
aantal anderen verder door te spreken over de kernwaarde waar zij het meeste belangstelling voor
hebben. Er worden daarvoor 4 expertgroepen gevormd. Iedere groep heeft een eigen
procesbegeleider en heeft de opdracht om begin december te komen met een advies over de
uitwerking van hun kernwaarde in de Toekomstvisie.
5. Aanbieding adviezen expertgroepen 11 december 2012:
Op 11 december 2012 worden de adviezen door de procesbegeleiders aangeboden aan de
burgemeester. De uitgebrachte adviezen zijn leidend bij het opstellen van de toekomstvisie.

6. Afsluitende avond participatieproces 29 januari 2013:
Door middel van publicaties in De Woudenberger, Twitter, digitale borden en persoonlijke
uitnodigingen worden inwoners en raadsleden opgeroepen om samen het participatieproces af te
sluiten. Op de afsluitende avond presenteren de expertgroepen hun adviezen, wordt er uitleg
gegeven over het vervolgproces, en is er een opbrengstenmarkt.
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Daarbij wordt alles uitgestald wat er de afgelopen maanden aan input voor de Toekomstvisie is
verzameld.

7. Jongerenenquête februari 2013:
Om de jongeren van Woudenberg op hun manier te betrekken bij de Toekomstvisie wordt er door
middel van social media en persoonlijke benadering een enquête uitgezet. Jongeren kunnen
daardoor aangeven hoe zij de toekomst van hun dorp in 2030 zien.
8. Schrijven Toekomstvisie februari t/m april 2013:
Nadat alle input is verzameld kan de toekomstvisie worden geschreven. Samen met een aantal
beleidsambtenaren worden de opbrengsten gerubriceerd en vertaald naar één document.
Aansluitend wordt een groepje schrijvers samengesteld die de toekomstvisie gaan opstellen.
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Woudenberg: Klein, hecht, zorgzaam en
pluriform dorp
Anno 2013
Provincie Utrecht
Woudenberg is in 2013 een kleine gemeente, een klein dorp. De
onderlinge verbanden tussen inwoners zijn hecht. Zorgzaamheid
staat hoog in het vaandel. Hoe verschillend inwoners ook zijn, het
is voor een ieder mogelijk om prettig in Woudenberg te wonen.
Dat alles is een kernwaarde van Woudenberg, die voor de
toekomst in een veranderende samenleving behouden moet
blijven.
Anno 2030
Woudenberg is een gewilde locatie om te wonen. Dorpse identiteit,
groene gemeente, stedelijke voorzieningen dichtbij. De
zelfstandigheid is behouden. Het inwoneraantal is licht gegroeid.
Aansprekende voorzieningen voor de jeugd. Het Cultuurhuis en
het dorpscentrum zijn ontmoetingsplekken voor bewoners en
gasten. Door culturele- en sportactiviteiten leren bewoners elkaar
beter kennen en participeren nieuwe inwoners makkelijk.
Ambities
Kleine gemeente
Woudenberg is een kleine gemeente gebleven. Weliswaar is
Woudenberg gegroeid voor primair de eigen autonome groei, maar
op de schaal van Nederland is Woudenberg klein. Dit heeft er toe
bijgedragen dat jonge huishoudens in Woudenberg zijn gebleven
en zijn aangetrokken. Tot 2030 is daardoor het proces van
vergrijzing en ontgroening beperkt gebleven. De kleine schaal uit
zich onder meer in korte en effectieve (communicatie)lijnen, zowel
tussen de inwoners onderling als met het gemeente bestuur. Er
zijn voldoende voorzieningen, ook voor groepen met een
specifieke behoefte, zoals ouderen. Voor onderlinge ontmoeting
zijn er ruime mogelijkheden. Het cultuurhuis was er al, maar het
dorpscentrum is daar nadrukkelijk bijgekomen. Woudenberg is in
2030 een aantrekkelijke plaats om te wonen. Er zijn goede
woningen, die aantrekkelijk zijn gelegen en met een afgewogen
pakket aan voorzieningen; goede winkelvoorzieningen,
horecafaciliteiten en (culturele, sport) activiteiten.
Hechte gemeente
Het motto is: Lokale kracht door samenwerking. Er zijn veel
verbindingen door eigen initiatieven tussen bewoners, organisatie
en bedrijven, zonder dat er sprake is van “eilandjes”. Die partijen
hebben elkaar ook meer gevonden. In dit alles zijn vrijwilligers de
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“Woudenberg! De
toekomstvisie ademt het
lokale en zorgzame uit,
maar wel met het besef
van een globaliserende
wereld. Zo mooi!”
Harm van den
Heiligenberg Strateeg
provincie Utrecht

Lokalisme
“Lokalisme tegenover
mondialisering vraagt om
kleinschaligheid. Lokale
kracht door
samenwerking!”
Dick Steenks
procesbegeleider

spin in het web. Er wordt minder naar de overheid gekeken en er is meer initiatief
ontstaan.
De rol van de overheid is sterk veranderd. De gemeente steunt, stimuleert en waardeert
deze vrijwilligers(organisaties) en faciliteert deze initiatieven. Zij ziet er op toe dat
niemand buiten de boot valt. Meer zaken dan in het verleden worden overgelaten aan
initiatieven van burgers, instellingen en ondernemers.
Zorgzame gemeente
Woudenberg is een activerende participatie-samenleving geworden. De Wet
maatschappelijke ondersteuning biedt daarvoor ook voldoende kansen. Iedereen doet
naar vermogen mee, niemand wordt uitgesloten. De gemeente ziet toe, faciliteert en
spreekt zonodig aan. Op de toenemende zorgvraag is goed ingespeeld. Preventie en
adequate informatie zijn daarbij kernwoorden. Inwoners met een (structurele) zorgvraag
kunnen in de eigen gemeente worden opgevangen. Daartoe zijn de mantelzorgers goed
in beeld en zijn er adequate intramurale voorzieningen. Er wordt optimaal gebruik
gemaakt van de digitale mogelijkheden zodat verbinding, ontmoeting en
informatievoorziening steeds verder worden geoptimaliseerd.
Pluriforme gemeente
De verstandhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen is goed. Er wordt ingezet
op overeenkomsten tussen de verschillende groepen. Er wordt niet zozeer gelet op
integratie, maar op mogelijkheden voor maatschappelijke en economische participatie.
Woudenberg is mede daardoor in 2030 een pluriform dorp. Maar hoe verschillend de
inwoners ook zijn, wat hun afkomst ook is en welke achtergrond zij hebben, zij hebben
allen het gevoel dat Woudenberg leefbaar en aantrekkelijk is.
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Woudenberg: Levendig dorp
om prettig in te wonen
Rob Wiersma jongerenwerker
Anno 2013
Woudenberg is een levendige gemeente waar het prettig
wonen is. Een dorp met een dorpskarakter waarin ruimte
is voor groei en behoud van het eigen karakter. Mensen
voelen zich uitgenodigd om elkaar te ontmoeten. Een
gemeente die kansen biedt aan iedereen en waar ook
ieders inspanning nodig is om dit waar te kunnen maken.

Anno 2030
Er is in de afgelopen jaren gevarieerd gebouwd voor
jongeren en ouderen. Door woningen en voorzieningen te
realiseren die er op gericht zijn om zowel jongeren als
ouderen met elkaar te laten samenleven is de sociale
cohesie binnen de wijken versterkt. Samen met de
inwoners geeft het gemeentebestuur vorm aan de verdere
ontwikkeling van Woudenberg. Burgerparticipatie is een
vanzelfsprekend sleutelwoord geworden om draagvlak te
krijgen voor gemeentelijk beleid.
De lokale overheid is regisseur geworden die goed luistert
wat er speelt in de samenleving en partijen bij elkaar
brengt. Er is voldoende aanbod van winkels voor de
dagelijkse boodschappen. Er zijn goede
basisvoorzieningen voor sport en cultuur. De veel
intensievere samenwerkingsverbanden tussen
verenigingen hebben geleid tot grotere efficiency,
waardoor het mogelijk is gebleken om het goede
voorzieningenniveau uit 2013 te handhaven.
Ambities
Burgerparticipatie
Een gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom.
De rol van de overheid is in de afgelopen decennia sterk
veranderd. Door de overheveling van rijkstaken naar
gemeenten ontstonden er kansen om meer gezamenlijk
met inwoners invulling te geven aan de grote opgaven
waar de gemeente Woudenberg tot 2030 voor stond. Op
basis van Woudenberg2030 werden er verbindingen
aangegaan met allerlei partners en inwoners van
Woudenberg. Daarbij worden partijen samengebracht en
is er volop ruimte voor burgerinitiatieven.
Participatietrajecten zijn kort en overzichtelijk met
duidelijke begin- en eindpunten.
Voorzieningenniveau
Ondanks de trend van toenemende verstedelijking is het
gelukt om ook in het dorp zelf een aantrekkelijk
voorzieningenniveau te behouden. Daaronder wordt
verstaan een gevarieerd winkel- en dienstenaanbod,
voldoende parkeervoorzieningen en ruimte om te
ondernemen. Dit is niet vanzelf gegaan, maar bereikt
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“Draag uit wat voor mooie
voorzieningen we nu ook al hebben.
Een prachtig cultuurhuis, een goed
werkend Centrum voor Jeugd en
Gezin. Genoeg om nu al trots op te
zijn!

Raadsleden tijdens sponssessie
“ Veel voorzieningen kenmerken
het dorp. Daarnaast ook een grote
saamhorigheid, en sociale
betrokken”.
“Kans voor de toekomst: zorg voor
woningen voor onze jongeren.”
“Bedreiging voor de toekomst: de
financiële middelen lopen terug,
terwijl de kosten om de huidige
voorzieningen in stand te houden
steeds verder oplopen”

door private partijen te stimuleren om te ondernemen in
Woudenberg. De grote blikvanger van het dorp is het
vernieuwde dorpshart. Door een combinatie van een
verbeterde infrastructuur, en het samenbrengen van allerlei
voorzieningen (horeca, detailhandel, cultuurhuis) is er een
aantrekkelijk centrum ontstaan. Door verbinding aan te
brengen tussen toeristische attracties en de dorpskern zelf
hebben ook toeristen de weg naar het dorpscentrum
gevonden. De positieve uitstraling van Woudenberg is
daardoor nog verder verbeterd.
Onderwijs:
De toename van het inwoneraantal is zichtbaar in het
toenemende aantal jonge gezinnen. Het gemeentebestuur
beschouwt de jeugd als essentieel voor het kunnen behouden
van de kwaliteiten, de kracht en aantrekkelijkheid van het
dorp. Bij het realiseren van woningbouwopgaven is gedegen
onderzocht welke vragen er op het gebied van
onderwijsvoorzieningen daar mee samenhangen. De
gemeente is nog steeds in staat om te voldoen aan zowel de
wettelijk eisen die worden gesteld aan basisscholen als de
behoefte van inwoners zelf aan een gevarieerd
onderwijsaanbod. De samenwerking tussen scholen en
gemeente is steeds verder toegenomen, mede doordat de
rijksoverheid steeds meer taken naar gemeenten heeft
overgeheveld.
Sport en Cultuur:
Een levendig dorp heeft goede basisvoorzieningen op het
gebied van sport en cultuur. Sport zien we als belangrijke
bijdrage aan de leefbaarheid van Woudenberg. Sporten
betekent: gezondheid, elkaar ontmoeten, samen sociale
activiteiten ontplooien. Woudenberg hoeft niet alles te
hebben, maar wat er is moet wel voldoen aan hoge
kwaliteitseisen.
Op het gebied van evenementen zoals Koningsdag en
Haantjesdag weet Woudenberg zich positief te
onderscheiden. Dit komt doordat er meer structuur en
samenhang is aangebracht in de activiteiten die
plaatsvinden. De invloed van social media als
communicatiemiddel is niet meer weg te denken.
Veiligheid:
Een leefbaar Woudenberg is een veilig Woudenberg. In het
Woudenberg van 2030 zijn we er trots op dat uit de
veiligheidsmonitor blijkt dat de gemeente nog steeds goed
scoort. Woudenberg blijft onder het landelijk gemiddelde als
het gaat om zaken als overlast en verloedering van de
leefomgeving. Veel belangrijker is echter het
veiligheidsgevoel dat de Woudenbergers ervaren. Initiatieven
als het project Onze Wijk hebben duidelijk bijgedragen aan
het vergroten van het subjectieve veiligheidsgevoel. De
goede beeldkwaliteit van het dorp draagt daar zeker aan bij.
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Jongerenenquête
“Ik denkt dat Woudenberg iets
groter is geworden maar wel
blijft het een klein en dorp waar
iedereen elkaar nog wel (goed)
kent.”
“Ik denk dat de jongeren steeds
weer een andere plek gaan
zoeken dus dat er niet echt een
place to be ontstaat in
Woudenberg.”

Woudenberg: groen en duurzaam dorp waar
ruimte en rust centraal staan
Anno 2013
Gemeente Woudenberg, een kleine gemeente, maar met veel
ruimte, ligt op de grens van de Utrechtse Heuvelrug en de
Gelderse Vallei. De aantrekkelijke kanten van beide gebieden
komen als het ware in Woudenberg samen. Een moderne
dorpsgemeenschap, duurzaam en groen, waar rust en ruimte
centraal staan. Een ideale plaats om te wonen maar ook om
als recreant te verblijven. Ook sporters kunnen gebruik
maken van de vele buitensportmogelijkheden die
Woudenberg te bieden heeft. De gehele omgeving leent zich
voor verdere uitbouw van recreatie, sport, rust en
onthaasting in wederkerige relatie met gezondheidszorg en
educatie voor zowel de dorpsbewoners als bezoekers.

Raadsleden tijdens
sponssessie

“Kans: We moeten de
diversiteit van het
landschap in stand houden.”
“ Agrariërs kansen bieden
door verbreding activiteiten
en innovatie.”
“Bedreiging: Wegvallen
rijks- en provinciegelden
voor nieuwe natuur en
recreatie.”
“Bedreiging: Spanning
tussen stimuleren recreatie
en behoud rustieke
uitstraling”

Anno 2030
Woudenberg is een dorp waar met respect voor elkaar en
voor de omgeving wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd.
Het groene karakter van Woudenberg heeft een belangrijke
rol in het dagelijks leven van de Woudenberger. Het
multifunctionele buitengebied biedt een uitstekende balans
tussen agrarische activiteiten en recreatie.

Jongerenenquête:

“In 2030 is er te veel bebouwing
en nauwelijks ruimte voor
landgoed of andere vormen van
ruimte. “

Ambities

Citaat expertgroep:

Duurzaamheid en groen

“In 2030 is het de
gemeente Woudenberg
gelukt om C02-neutraal te
worden.”

Doordat Woudenberg in het verleden goed heeft nagedacht
over een duurzame toekomst, is Woudenberg nu wat het is;
een gemeente waarin de inwoners bewust omgaan met
energie en grondstoffen en trots zijn op de balans tussen
natuur, agrarische activiteit en recreatie. De biodiversiteit in
de natuurgebieden is de afgelopen jaren door het zorgvuldig
omgaan met de natuur weer sterk toegenomen.
Bij nieuwbouw is het gebruik van duurzame, herbruikbare
materialen en energieneutraal bouwen vanzelfsprekend
geworden. Ook opwekking van duurzame energie heeft een
plek in de gemeente, zonder dat dit afbreuk doet aan de
ruimte en rust waar Woudenberg om gewaardeerd wordt.
Mobiliteit is belangrijk voor iedereen. Het centrum is autoluw
en door nieuwe voorzieningen op het gebied van duurzame
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Expertgroep in advies

“Een passief gebouwd huis is
heel normaal aangezien er in
2030 geen aardgas meer is.”
“Vanuit de
ondernemersvereniging werd
het merk Wombarg gelanceerd.
Dit staat voor streekgebonden
producten, die zich kenmerken
door kwaliteit en
duurzaamheid.”

mobiliteit (bijvoorbeeld het gebruik van deelauto’s), is het gebruik van auto’s op fossiele
brandstoffen sterk teruggedrongen. Het OV wordt goed gebruikt door de Woudenberger.
Ook de fiets blijft een populair vervoersmiddel door het uitstekende netwerk van
fietspaden.
Woudenberg is het lokale karakter altijd blijven waarderen, en het eigen merk van
streekproducten is niet meer weg te denken uit het leven van de Woudenberger. Het
product staat dan ook garant voor kwaliteit, duurzaamheid en streekgebondenheid.
Ruimte en rust
Gemeente Woudenberg heeft haar recreanten veel te bieden. Het landelijke karakter
maakt dat Woudenberg een aantrekkelijk gebied is voor dagtoerisme en
verblijfsrecreatie. Het dorp beschikt over diverse duurzame campings, dito
vakantieparken en horecagelegenheden. Opvallend is dat ook hier de streekgebonden
producten veelvuldig gebruikt worden.
Door het multifunctionele gebruik van boerderijen zijn er voldoende
ontmoetingsfaciliteiten en waardevolle inspiratieplekken in het landschap waar iedereen
neer kan strijken. Ruimte, rust en groen komen hier samen.
Dat Woudenberg een hechte gemeenschap is, wordt ook weerspiegeld in het aantal
vrijwilligers. Deze zetten zich onder andere vol enthousiasme in voor onderhoud van het
landschap.
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Woudenberg als agrarisch en bedrijvig dorp
Anno 2013
In de Woudenbergse economie neemt de landbouw een
kleine, maar gezien het ruimtebeslag, belangrijke plaats in.
Ook de transportsector is relatief groot. In de afgelopen jaren
is vooral de niet- commerciële dienstverlening (vooral de
gezondheidszorg) in betekenis gegroeid. Het aandeel
werklozen en bijstandsontvangers is, ondanks de recessie,
nog altijd klein.

Anno 2030
Het dorpscentrum kent een levendig, groen en open
winkelgebied; de ontmoeting tussen mensen staat hier
centraal. Dit is zichtbaar en voelbaar in de inrichting van het
gebied. Inwoners en bezoekers kunnen er terecht voor hun
dagelijkse boodschappen. Het merk “Wombarg” staat voor
streekgebondenheid, kwaliteit, duurzaamheid en groen.
Ondernemers uit het centrum en het landelijke gebied
versterken elkaar. Agrarische bedrijven zijn kleinschalig,
duurzaam en multifunctioneel. Recreatie, zorg, natuurbehoud
en cultuurhistorie zijn verbonden. Recreanten bezoeken het
aantrekkelijke winkelgebied, worden verleid door de lokale
uitstraling, onder andere door lokale producten en
voorzieningen én verrast door het innovatieve karakter met
open verbindingen, zowel ruimtelijk als op de digitale
snelweg. Recreanten en bezoekers komen graag in
Woudenberg.
De transportsector is omgevormd tot een moderne bedrijfstak
en onderscheidt zich met innovatieve oplossingen. Zzp-ers
vormen een aanzienlijk deel van de werkende bevolking. Met
hun innovatieve en duurzame manier van werken stimuleren
en helpen zij agrarische, transport, commerciële en nietcommerciële bedrijven om een voortrekkersrol in te nemen.
Regelmatig zijn er evenementen in en rond Woudenberg,
waarmee het dorp en haar inwoners laten zien dat zij trots op
hun dorp zijn.
Ambities
Een aantrekkelijk dorpscentrum
Het is gelukt om het centrum van Woudenberg te ontwikkelen
tot een ‘kloppend hart’: een aantrekkelijk dorpscentrum met
een verblijfshart met kwaliteit. Hiervoor is een kwaliteitsslag
gemaakt op het gebied van de openbare ruimte en het
vastgoed, verkeersafwikkeling, het winkelaanbod en de
detailhandelsstructuur. Het centrum van Woudenberg is
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Ronald Leenders,
Bedrijven-kring
ScherpenzeelWoudenberg

“Bouw een logistiek centrum
op het industrieterrein van
Woudenberg dat voldoet aan
alle eisen. Laat alle leveranciers
van de Woudenbergse
detailhandel hier hun goederen
afleveren.”
Burgemeester Cnossen tijdens
afsluitende avond
“Werknemers worden
autonomer, de zogeheten
zop’ers (zelfstandig,
ondernemend professional). De
volgende stap is duurzaam
werken. Over 10 jaar geen files
meer. Grote kans voor
Woudenberg!”

volwaardig onderdeel van de groene en aantrekkelijke
woongemeente die Woudenberg is. En niet alleen voor
bewoners. Het centrum haakt aan bij de recreatieve potenties
en ontwikkelingen in het buitengebied en is daarmee ook
interessant en goed bereikbaar voor bezoekers en
(doorreizende) recreanten op de “as van Pyramide tot
Grebbelinie”.
Uitbreiding en vestigingsmogelijkheden voor bestaande
en nieuwe bedrijven
Naast een aantrekkelijk dorpscentrum is er in Woudenberg
Oost een consumentenplein ontwikkeld. Dit is een bovenlokaal
winkelgebied waar grootschalige detailhandel is gevestigd. In
Woudenberg en Woudenberg Oost is ruimte gecreëerd voor
uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven.
Het accent ligt daarbij op beheer, revitalisering, intensivering
en/of herstructurering van bestaande terreinen. Dit heeft
concreet vorm met de herstructurering van bedrijventerrein
Parallelweg, Nijverheidsweg, Laan van Lichtenberg en Griftdijk
en de transformatie en herontwikkeling van de spoorzone
(bedrijven langs de spoordijk). Hiermee is doorstroming en
(her)ontwikkeling van bedrijven (uit de bebouwde kom)
mogelijk gemaakt.
Een sterke en multifunctionele agrarische sector
De agrarische sector heeft haar belangrijke functie in het
buitengebied met uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven.
Het primaat lag in de Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG).
Goede productieomstandigheden, productiemogelijkheden en
innovatiekracht hebben hier de landbouw blijvend economisch
perspectief gegeven. Daarnaast is in dit gebied het groen- en
landschapsbeheer versterkt zonder de ontwikkeling van de
intensieve veehouderij in de weg te staan.
Agrariërs hebben zich in toenemende mate en steeds
professioneler toegelegd op kleinschalige economische
nevenactiviteiten of lokaal geproduceerde (biologische)
streekproducten. Deze schaalverbreding heeft geleid tot meer
mogelijkheden voor zowel de agrariër (aanvullende inkomsten
op het agrarisch basisinkomen) als de recreant (versterking
van het recreatieve karakter van het buitengebied). Het zijn
met name kleinschalige activiteiten, van gecombineerde
sectoren, die geleid hebben tot een structuurversterking. Een
mooi voorbeeld hiervan is de verkoop van lokale producten in
combinatie met kleinschalige horeca, verblijf (bed en
breakfast, kamperen bij de boer) verhuur van kano’s en/of
zorg.
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Expertgroep in advies
“Sluit aan bij merknaam
“Foodvalley”. Deze
merknaam zal nog sterker
worden en op den duur
synoniem zijn voor onder
andere kwaliteit,
duurzaamheid, exclusiviteit.
Producten verbouwd,
geproduceerd of gefokt in
de regio Foodvalley zullen
hier hun naam aan mogen
verbinden”
“Zorg dat er in alle
windstreken van
Woudenberg in het
buitengebied horeca
faciliteiten komen. Een
mooie theeschenkerij, een
terras aan het water, etc…
“Een weekendje Amersfoort
is prima te combineren met
een dagje fietsen in de
omgeving van Woudenberg.
Leg voor dit soort
arrangementen de relatie
naar Citymarketing” regio
AmersAmersfoort;
dagjestoeristen blijven
overnachten in Amersfoort
en recreëren ook in de
regio.”
“Bouw voor zzp’ers een
kenniscentrum dat net iets
meer biedt.”

Een breed aanbod van recreatie
In 2030 is het aantal recreanten met 10%- 20% gegroeid. De gemeente biedt een
breed pakket aan recreatieve voorzieningen: van vermaak op het Henschotermeer tot
cultuur en natuur bij de Pyramide van Austerlitz, langs de Grebbelinie en spoordijk en op
verschillende landgoederen.
Het Henschotermeer heeft als grote publiekstrekker ook een regionale functie. Direct
naast het Henschotermeer bevinden zich meerdere campings en in en rond het
Henschotermeer vinden activiteiten plaats, die bekend staan in de regio. Het
buitengebied biedt uitgebreide mogelijkheden tot sportief recreëren.

Hoe verder?
De toekomstvisie Woudenberg2030 is nu gereed. De toekomstvisie Woudenberg2030
geeft inzicht in de doelen voor de lange termijn en de maatschappelijke opgaven die
daaraan verbonden zijn. Deze toekomstvisie is kaderstellend en een wenkend perspectief
voor iedereen die verbonden is aan Woudenberg. Het behouden en versterken van onze
kernwaarden, die Woudenberg het dorp maken waarin we samen leven en werken, is
leidend op de weg naar een duurzaam en aantrekkelijk Woudenberg in 2030.
De Staat van Woudenberg komt voort uit een analyse van de huidige situatie en
toekomstige trends. De analyse geeft door middel van indicatoren inzicht hoe we er in
hoofdlijnen op dit moment voor staan als we kijken naar de 4 kernwaarden. Hoe staat de
gemeente er voor als het gaat om veiligheid, gezondheid, economie of klimaat? De Staat
van Woudenberg geeft bruikbare handvatten om de komende jaren mee verder te gaan.
Het is ook een dynamisch document, dat vraagt om een periodieke herziening. De
maatschappij verandert immers snel, het is de kunst om als gemeentebestuur en
samenleving in te blijven spelen op actuele ontwikkelingen en vast te stellen of de
ingezette koers om gestelde doelen voor 2030 te halen nog steeds de juiste zijn.
Bij een strategie hoort uitvoering. De uitwerking ervan geldt voor de korte en
middellange termijn. De opgaven voor de middellange termijn voor de middellange
termijn pakt de gemeente op in haar beleid en activiteiten. Het gemeentebestuur hoopt
des te meer ook dat deze toekomstvisie de samenleving inspireert om projecten en
activiteiten te initiëren en/of uit te bouwen die de gewenste maatschappelijke
verandering in gang zetten, op weg naar een duurzaam en aantrekkelijk Woudenberg in
2030.
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