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Voorpagina
Een blik op de horizon van de regio vanuit een gebouw in aanbouw met een regionale functie.

Hoofdstuk 1: Trends

4.

Waarin aan de hand van recente krantenknipsels en andere publicaties een beeld wordt geboden van vier
grote maatschappelijke trends. Vergrijzing, Verduurzaming, Glokalisering en de Participatiesamenleving.

Hoofdstuk 2: Het toekomstkompas

12.

Waarin wordt uiteengezet dat vanuit het trendwatchen in de Toekomstwerkplaats twee hoofd-vraagstukken
zijn benoemd. Ten eerste: welke economische sectoren gaan we faciliteren en ten tweede: hoe gaan we
met de ruimte om? Op beide vragen zijn ‘uiterste antwoorden’ mogelijk, en zo ontstaan vier kwadranten.

Hoofdstuk 3: Vier scenario’s voor de regio Utrecht

16.

Waarin achtereenvolgens vier scenario’s zijn verwoord en verbeeld. Als we kiezen voor het faciliteren van de
internationale kenniseconomie, en ruimtelijke ontwikkelingen concentreren binnen de nu bestaande bebouwde
kom, dan ontstaat het ‘Knowledge Island’. Maken we dezelfde economische keuze, maar kiezen we voor
meer spreiding in de ruimte, dan ontstaat een ‘Paradise for the Wise’. Leggen we economisch gezien de
nadruk op de regionale productie, en concentreren we dat weer in de bestaande bebouwd kom, dan ontstaat
een ‘Do-it- Yourself Country’. Dezelfde economische keuze, maar dan meer verspreid levert ‘Sustainable Fields’.
Foto’s schetsen de sfeer in elk scenario.

En verder...?
Roepen we op tot een dynamisch vervolg.
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24.

Voorwoord
Beste lezer,
Voor zover ik weet is het nog niet eerder voorgekomen in Nederland dat
raadsleden uit verschillende gemeenten hun gezamenlijke horizon hebben
verkend. Veertien raadsleden zijn uit hun formele rol gestapt van besluiten over
uitgewerkte voorstellen en controle achteraf, en zijn samen gaan nadenken
over de toekomst van een gebied waarmee ze gezamenlijk iets hebben.
Het hoort naar mijn gevoel echt bij de zoektocht die we U10 noemen.
In de Toekomstwerkplaats hebben we ons de vraag gesteld wat er op ons afkomt.
Welke trends zien we in de maatschappij van vandaag, die mede bepalend zullen zijn
voor de nabije toekomst? Vergrijzing, verduurzaming, glokalisering en ‘van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving’ zijn in onze ogen belangrijke ontwikkelingen
waar lokale overheden in de komende 15 tot 25 jaar niet omheen kunnen. Deze
trends zijn zichtbaar aanwezig in de samenleving anno 2013. We hebben collages
met recente krantenknipsel voor u samengesteld waar dat uit blijkt. Waarheen deze
trends ons zullen brengen, is mede afhankelijk van de keuzes die we zelf, en de
gemeenteraden na ons, maken. We hebben in de Toekomstwerkplaats de horizon
verkend. Niet om er een stip op te zetten waar we naar toe willen, maar om scherper in beeld te krijgen waar we de komende jaren allemaal mee te maken krijgen,
en waar we dus met elkaar een dialoog over moeten voeren.
Ik gebruik hier heel bewust het woord ‘dialoog’ en niet ‘debat’. Een debat scherpt
de tegenstellingen aan, en dat is erg handig als er gestemd moet worden in een politieke arena. In een dialoog zoeken de partners een goede aanpak voor gezamenlijke
uitdagingen. Dat vraagt om een andere manier van luisteren en reageren. Gezamenlijke uitdagingen hebben we genoeg, maar de dialoog zoeken we te weinig op. In de
Toekomstwerkplaats bleek het heel goed mogelijk om over de grenzen van gemeenten en politieke partijen heen een dialoog aan te gaan. Natuurlijk hoefden we geen

besluiten te nemen, we zijn immers ‘maar’ 14 willekeurige raadsleden (en één
burgemeester). Wij hoefden alleen maar te besluiten over wat we zelf gingen
maken, namelijk dit toekomstwerkboek. Wij hopen dat jullie, onze mede raadsleden
en de raadsleden na ons en onze maatschappelijke partners, dit werkboek vooral
oppakken als een uitnodiging om met elkaar de dialoog aan te blijven gaan over de
toekomst van de regio Utrecht. Dat is het werk dat jullie moeten doen.
We hebben in onze dialoog gemerkt dat we als regio alleen maar sterk kunnen
blijven als gemeenten elkaar aanvullen. Er zijn verschillende posities: de ene
gemeente wil vooral de lokale bedrijvigheid stimuleren, de andere wil liefst
kennisinstituten onderdak bieden. De ene gemeente wil alle nieuwe ontwikkelingen
binnen de bestaande bebouwde kom, de andere kan ermee leven als een stuk groen
wordt opgeofferd voor starterswoningen of een nieuw bedrijf. Maar we weten
allemaal dat we geen eiland zijn maar midden in Nederland liggen en deel uitmaken
van de Randstad. Die Randstad zien we graag een vooraanstaande rol spelen in
Europa en de wereld, waar van alles aan de hand is waar je als gemeente geen invloed
op hebt. Kunnen we elkaar zodanig aanvullen dat we de kans dat we onze economische vitaliteit behouden en een aantrekkelijk leefgebied blijven zo groot mogelijk
maken? We hebben de toekomst niet in de hand, ook niet als we intensief samenwerken als lokale overheden, maar vanuit de kracht van de eigen positie kunnen we
samenwerken en elkaar aanvullen om onze gezamenlijke kansen te vergroten.
We hebben sfeerbeelden gemaakt. Kiezen we ervoor om internationaal concurrerend te willen zijn vanuit een hoogstedelijke omgeving? Dan ziet onze regio er over
15 jaar anders uit dan wanneer we kiezen voor het extensief gebruiken van de ruimte
voor regionale productie en logistiek. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar, en wij
hebben er vier verbeeld. De echte toekomst is mede afhankelijk van de dialoog die
we in de regio met elkaar zullen voeren. Ik wens de regio een gelukkige toekomst
toe.
Aleid Wolfsen
9 december 2013
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Trend Vergrijzing
Het aandeel ouderen stijgt, maar niet overal even snel. In de gemeente Utrecht
blijft de bevolking jong – pas in 2038 is 15% ouder dan 65. In De Bilt en Bunnik
heeft 20% in 2014 deze leeftijd al bereikt. De vraag naar geschikte woonruimte
voor alleenstaanden zal toenemen. Welgestelde en gezonde ouderen – waarvan
we er relatief veel hebben in de regio - creëren nieuwe werkgelegenheid in
cultuur, dienstverlening en zorg. Hoewel ouderen ook langer betaalde arbeid
zullen verrichten zal het aandeel werkenden in de bevolking afnemen. Zijn er
voldoende middelen om goed voor hulpbehoevende ouderen te zorgen?

4 I U10 Toekomstwerkboek

TRENDS

2023

In de stad Utrecht
is pas in 2038
15% van de
bevolking ouder
dan 65.
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Trend Verduurzaming
Het besef dat we onze aarde aan het opgebruiken zijn neemt toe. Zo ook
het besef dat er iets moet gebeuren: 62% van de consumenten vindt dat de
aandacht voor duurzaamheid dient toe te nemen de komende jaren. Deze consumenten vinden de overheid over het algemeen te afwachtend. Steeds meer
bedrijven en groepen burgers nemen zelf het initiatief om verbeteringen aan te
brengen. Vertrouwen we op tijdige ontwikkeling van nieuwe technologie, of is
het nodig om offers te brengen?
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Trend Glokalisering
De economie omspant de hele wereld. Producten in de supermarkt komen van
over de hele wereld. En ook onze producten en diensten gaan de hele wereld
over. Onze welvaart lijkt soms meer afhankelijk van beslissingen in Brussel en
de beurzen van Hong Kong, New Delhi en New York dan van onze eigen inzet.
Als regio doen we het goed: we zijn Europe’s most competitive region; multinationals vestigen zich hier graag en zorgen voor schone werkgelegenheid in
kantoren en laboratoria. Tegelijk koesteren we steeds meer onze eigen regionale producten, maken we weer lokaal bier en kaas en wordt er gewerkt aan
lokale energievoorziening.
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Trend Participatiesamenleving
85% van de Nederlanders redt zichzelf prima. Onder de resterende 15% is een
kleine groep zeer kwetsbare burgers die er niet op eigen kracht uitkomt. Wat
de één ervaart als een kans om zorg naar eigen wens in te richten, ervaart de
ander als afbraak van voorzieningen. Is het de schaarste die ons dwingt tot creativiteit of is het gewoon niet meer dan logisch dat iedereen in de eerste plaats
zelfredzaam is en naar vermogen bijdraagt aan de samenleving? De lokale overheid is straks verantwoordelijk voor een rechtvaardige en effectiever verdeling
van de beschikbare middelen. Is dat een goede kans op nieuwe sociale cohesie
in wijken en dorpen? Kan iedereen meedoen?
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Het toekomstkompas
Twee vraagstukken met twee uitersten
Welke economische toekomst zien we voor ons ? Hoe gaan we met
de ruimte om? Na de bespreking van de vier trends in de Toekomstwerkplaats bleken dit voor de deelnemende gemeenteraadsleden
de twee belangrijkste vragen.

Economie: internationale kennis of regionale productie?
De gezamenlijke overheden kunnen in de regio de sectoren faciliteren waar Utrecht
al sterk in is zoals life-science, zakelijke/financiële dienstverlening en ICT. De regio
zal dan veel schone werkgelegenheid kennen, Utrecht blijft internationaal toonaangevend in kennisintensieve sectoren en studenten van de UU en de HU vinden dan
snel werk in de regio. Aan de andere kant is er ook een andere keuze denkbaar,
namelijk om vooral in te zetten op regionale productie. Daardoor wordt de Utrechtse
economie wellicht minder conjunctuurgevoelig en krijgen lager opgeleiden betere
kansen in de regio.

Ruimte: concentratie of spreiding?
De Utrechtse overheden zijn het erover eens dat de kwaliteit van de groene ruimte
behouden moet blijven, en dat we daarom nieuwe inwoners en bedrijven vooral
binnen de nu al bebouwde omgeving een plekje moeten geven. Toch zijn er diverse
kernen die graag zouden uitbreiden zodat de school en de supermarkt in het dorp
open kunnen blijven. Ook is het de vraag of er voldoende binnenstedelijke (hoog?)
bouw mogelijkheden zijn om de verwachte groei naar 800.000 inwoners in de regio
in 2040 te kunnen opvangen. Kiezen we strikt voor concentratie binnen de huidige
rode contouren, of laten we toch spreiding van woningen en nieuwe bedrijvigheid
toe?
De uitersten sluiten elkaar niet echt uit. Je kunt best kiezen voor het één en tegelijk
het ander niet laten. Het gaat hooguit om de vraag waar je de accenten legt in het
regionale beleid. Als je zou kiezen voor het faciliteren van een internationale kennis-
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economie en concentratie binnen de huidige rode contouren, ontstaat er wel
degelijk een ander gebied dan wanneer je kiest voor een regionale economie waarbij
op veel plekken in de regio daadwerkelijk geproduceerd wordt. Die verschillende
scenario’s gaan we in het volgende hoofdstuk in sfeerbeelden vangen.

Samenwerken vanuit de kracht van de eigen positie
U10 is een zoektocht van gemeenten naar hun onderlinge samenhang en samenwerking. Samenwerken doe je vanuit de kracht van je eigen positie, in het vertrouwen
dat je samen verder komt in het verwezenlijken van gezamenlijke (en dus ook je
eigen) belangen. Platform311 schrijft daarover in de trendstudie uit juni 2013:

Door de grote verschillen in demografische, ruimtelijke, en economische en sociale
ontwikkeling in Nederland gaan de gemeenten, steden en regio’s steeds meer van
elkaar verschillen. Dit versterkt de keuzemogelijkheden van (toekomstige) inwoners
en de concurrentie tussen gemeenten. Daarbij kan een regio zich als geheel versterken als de gemeenten in de regio elkaar aanvullen en de kriskras verbindingen in het
gebied waarin de inwoners wonen, werken, winkelen, recreëren, naar school en van
voorzieningen gebruik maken verbeterd worden.

1

Om elkaar aan te kunnen vullen en samen te werken moet je elkaars positie kennen.
Daarom hebben we alle U10-gemeenten een plek gegeven in het kompas. Welke
plek dat is, is bepaald door uitspraken van de betreffende gemeente zelf over de
eigen toekomst. Die uitspraken komen uit de eigen toekomstvisie, perspectiefnota
of collegeprogramma. We hebben gezocht naar de meest kernachtige zinnen, en
deze losgeknipt uit de meestal iets meer genuanceerde context. Natuurlijk zijn die
zinnen ook nog eens een momentopname: ze geven weer hoe er naar de toekomst
werd gekeken op het moment dat de zin werd opgeschreven. Het kan dus zijn dat u
de plek van uw gemeente in het kompas niet juist vindt weergegeven. Knip uw
gemeentelijk icoon dan los en neem een andere positie in. We kunnen de regio als
geheel versterken als de afzonderlijke gemeenten vanuit de kracht van de eigen
positie het gesprek met elkaar aangaan.

En het sociale domein dan?
In de Toekomstwerkplaats is ook gepraat over de risico’s van tweedeling tussen
zelfredzamen en hulpbehoevenden of tussen hoog- en laagopgeleiden. Anno 2013
vragen de transities in het sociale domein meer aandacht van gemeenten dan
ruimtelijke kwesties, en gemeenten wisselen actief en intensief kennis uit over die
transities en bouwen uitvoeringsorganisaties om de nieuwe taken aan te kunnen.
We hebben gemerkt dat al deze uitvoeringskwesties vooral in het hier-en-nu spelen.
We denken dat er voor de lange termijn geen grote keuzes/vraagstukken opdoemen
rond regionale samenwerking. Waar dat wel zo is, hebben deze een duidelijke
ruimtelijke component, zoals bijvoorbeeld bij de sociale woningbouw. Zodoende
kwamen uiteindelijk ruimte en economie centraal te staan.

Steden in onzekere en turbulente tijden: trends, ontwikkelingen en uitdagingen 2014 e.v.
Koos van Dijken, Ruud Dorenbos en Tineke Lupi, platform31 juni 2012
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Als het toch noodzakelijk is om te bouwen, vindt dat bij voorkeur plaats binnen de
bestaande bebouwde omgeving door te verdichten of te transformeren, en mogelijk
hoogbouw.

De gemeente stimuleert een economisch klimaat dat aantrekkelijk is voor bedrijven en
organisaties die duurzaamheid en/of zorgzaamheid in hun profiel hebben staan.
Zo nodig stelt het eisen aan nieuwe bedrijven en locaties.

UTRECHT

Het college zal zich daarom inzetten voor de voortgang van de productie in Leidsche
Rijn en binnenstedelijk, en daarnaast een open blik houden voor ontwikkelingsmogelijkheden in de toekomst.

Utrecht heeft een kenniseconomie opgebouwd die kan concurreren met andere
West-Europese topregio’s. Wij zijn een sociale stad met gelijke kansen voor iedereen,
waarin elke inwoner zich naar eigen vermogen kan ontwikkelen.

HOUTEN

In plaats van bouwen van rode functies in open gebieden, gaat het nu om landschappelijke opgaven met ondersteunend rood, het ontwikkelen van nieuwe en/of bestaande
voorzieningen in bestaand stedelijk gebied en het toevoegen van sportvoorzieningen.

De Houtense bedrijvigheid blijft in ontwikkeling. Dat op het niveau van de regio
Utrecht blijvend (samen)gewerkt moet worden aan gemeenschappelijke opgaven
rond economie, wonen en mobiliteit staat voor ons echter als een paal boven water.

VIANEN

Woningbouw moet een bijdrage leveren aan de historische en landschappelijke waarde.
Dat betekent bijvoorbeeld dat na Hoef en Haag vooral wordt ingezet op kleinschalige
woningbouw in de woonkernen passend bij de woonbehoefte.

Met economie richten we ons op alle activiteiten die een bijdrage leveren aan de lokale
economie van de gemeente Vianen Een vitale gemeenschap is gebaat bij een goede
werkgelegenheid, zowel in het midden- en kleinbedrijf als in het grotere bedrijfsleven.

WOERDEN

Binnenstedelijk verdichten, compact bouwen, renoveren, herstructurering en omvormen van (bedrijven)terreinen naar woongebieden is het antwoord op de behoefte aan
ruimte voor woningen en geeft bovendien een impuls aan een nog vitalere binnenstad.

We zouden graag groeien naar een situatie waarin Woerden bekend staat om zijn
aandacht, opleidingen en werkgelegenheid in de sfeer van zowel hoog- als laaggeschoolde, hoogwaardige ambachtelijkheid en vakmanschap.

Er wordt in de gemeente Bunnik substantiële woningbouw beoogd om de kernen te
versterken.

Voor de hele gemeente geldt dat de bevolking relatief hoog is opgeleid en welgesteld
is. Dit is onder andere het gevolg van de nabijheid van de Uithof met het UMC en
AZU, de universiteit en hogescholen. Veel mensen uit de gemeente, maar vooral uit
de kern Bunnik, vinden daar werk.

DE BILT

Het platteland is (in 2030) vitaal gebleven, en bovenal: leeg. De woningbouw die nodig
was, is zoveel mogelijk gerealiseerd via inbreiding en sloop en nieuwbouw.

In 2030 is De Bilt trots op haar kennisinstituten waardoor de gemeente regelmatig in
beeld is door internationale kennisuitwisseling en congressen.

STICHTSE VECHT

De voorkeur gaat uit naar verdere verdichting van het binnenstedelijk gebied. Het ontwikkelen van de open plekken in het binnenstedelijk gebied (in de voor- en achtertuin
van bewoners) vraagt moed en zorgvuldigheid. Het behoud van ons landschap is een
opgave voor de toekomst.

We zijn trots dat we de business universiteit Nyenrode binnen onze grenzen hebben
en zoeken bewust de samenwerking. Nyenrode en de gemeente Stichtse Vecht willen
elkaar versterken. Samenwerking en interactie tussen de studenten en de plaatselijke
MKB is van belang.

Het rondom de stad gelegen gebied wordt als zeer waardevol ervaren. De gemeente
houdt daarom vast aan de huidige omvang van de rode contour.

Naast de inwoners spelen ondernemers hierbij een belangrijke rol. Zij dragen de lokale
economie en dragen er aan bij dat gewaardeerde evenementen en tradities in de stad
blijven leven. IJsselstein heeft enkele ‘echte’ IJsselsteinse bedrijven. De gemeente wil
zich inzetten om deze bedrijven bestaansmogelijkheden in IJsselstein te bieden en te
blijven bieden.

De aandacht richt zich op het ontwikkelen van binnenstedelijke locaties. Nieuwegein
streeft naar het versterken van de historische kernen Vreeswijk en Jutphaas.

De gemeente is bereid mee te werken aan de ontwikkeling van een haventerrein als
en wanneer zich daarvoor een particulier initiatief aandient waarvan de businesscase
voordelig is voor alle betrokken partijen. Het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van maximaal 120.000 m2 (kantoorruimte in de binnenstad). Met deze ontwikkeling zal de werkgelegenheid, na jaren van relatieve stagnatie, in de toekomst weer
groeien.

BUNNIK

IJSSELSTEIN

NIEUWEGEIN
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Scenario Utrecht Knowledge island
Wat stedelijk is wordt nog meer
stedelijk, wat groen is wordt nog
groener. Hoogbouw, kantoren en
modern openbaar vervoer zijn
beeldbepalend in de stad en op het
sciencepark, waar we woekeren met
ruimte. Buiten de woon- en werkgebieden kan de natuur in de regio
Utrecht meer zijn gang gaan dan
nu. Tegenover al dit moois staat dat
de minder hoog opgeleiden wellicht
in de knel komen: Voor huishoudens
met lagere inkomens is wonen in
het stedelijk gebied erg duur.
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Scenario Utrecht Paradise for the wise
Wonen en werken in het groen.
Paradijselijk voor de hoogopgeleide
kenniswerker die ook graag de rust
en de ruimte opzoekt, en die graag
zijn schone en stille bolide gebruikt.
Voor de echte happy few is een
vliegende auto binnen handbereik.
Wel goed opletten om de windmolens te ontwijken! Nadelen zijn er
ook, bijvoorbeeld dat oude kantoren
en bedrijventerreinen in de regio
Utrecht ongebruikt achterblijven en
pas een tweede leven krijgen als
jonge ondernemers er hun creatieve
vleugels uit willen slaan.
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Scenario Utrecht Do-it-yourself country
Goede vakopleidingen en een
stedelijk gebied waar je een echt
vak kunt uitoefenen. Dat er werkplaatsen vlak naast woningen staan
nemen we op de koop toe, in de
regio Utrecht zijn we immers slim
genoeg om schoon en stil te produceren. Een smart grid zorgt per wijk
of kern voor de energie. De kampioenen op de korte afstand - fiets en
stille, schone bussen - zorgen voor
het vervoer. Het platteland is leeg
en natuurlijk, op de productie van
gezellige streekproducten na.
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Scenario Utrecht Sustainable fields
In het groen moet iedereen zijn
brood kunnen verdienen. De regio
Utrecht ligt nu eenmaal midden in
Nederland en dat is een goede
uitgangspositie voor transport
ondernemingen, distributiecentra en
shoppingmalls. Het platteland is van
oudsher bedoeld voor agrarische
bedrijvigheid. Waar mogelijk worden
duurzame streekproducten geteeld.
De kernen om de stad heen streven
een compleet voorzieningenniveau
na en vervullen een regiofunctie.
Zelfstandigheid staat hoog in het
vaandel, zowel bestuurlijk als bij de
energievoorziening. Enige verrommeling van het landschap nemen we
op de koop toe. Kleinschalig openbaar vervoer zorgt voor het transport
naar de stad. Door de grote spreiding
van wonen en werken blijft de (elektrische) auto een grote rol spelen.

22 I U10 Toekomstwerkboek scenario’s

23

En verder…?
Het gaat goed met Utrecht én er komt heel wat op ons af. De deelnemers aan de Toekomstwerkplaats hebben de horizon verkend.
Daarbij is geen enkelvoudige ‘stip’ geplaatst. Wel zijn er vier ‘radicale’
scenario’s in de grondverf gezet. Die scenario’s vragen om een vervolg

2. Kies positie in het kompas
Een goede ‘branding’ kan niet zonder een goede inhoud. We hebben gezien dat
nu iedere gemeente een eigen keuze maakt. Een gezamenlijk perspectief op de
toekomst helpt om de kwaliteiten die we hebben te behouden en te verbeteren.
Ook als regio moeten we dus positie gaan innemen in het toekomstkompas.
Die positie hoeft niet persé in het neutrale midden te liggen!

waarin we met elkaar de dialoog aangaan. We staan gezamenlijk voor
de uitdaging om de kwaliteit van Utrecht te behouden en verder te
versterken, nu en in de toekomst. De resultaten van de Toekomstwerkplaats kunnen worden verwoord in drie kernachtige oproepen aan de
nieuwe raadsleden en colleges in de regionale samenwerking.

3.	Maak een toekomstagenda
De U10-gemeenten hebben een gezamenlijke agenda nodig waarin recht wordt
gedaan aan de gemeenschappelijke belangen maar waar ook de belangen van de
individuele gemeenten tot hun recht komen. Regionale samenwerking, vooral op
ruimtelijk-economisch beleid en niet alleen tussen gemeenten maar ook met rijk,
provincie en maatschappelijke partners is een blijvende must. In die agenda
moeten ook de actuele vraagstukken op het sociale terrein een plek krijgen.

1.	Zorg voor een Utrechts verhaal
Het gaat de regio erg goed. We zijn de ‘most competitive region’ van Europa, in
de regio waar de beste salarissen worden betaald, gelegen in het zeer aantrekkelijke
groen midden in Nederland en volgens de BBC leven we in een van de gelukkigste
stedelijke gebieden in de wereld. Onze uitgangspositie is dus zonder meer uitstekend. Toch is er vaak het gevoel en de overtuiging dat we samen meer als één
gebied naar buiten kunnen treden, en dat dat nodig is om een rol van betekenis
te kunnen blijven spelen. We kunnen in Europa en in de wereld laten zien welke
kwaliteiten en meerwaarde de regio Utrecht heeft, en dat Utrechtse verhaal is
de moeite waard om gezamenlijk te gaan maken.

24 I U10 Toekomstwerkboek en verder...

Graag geven we dit toekomstwerkboek met zijn trends, de scenario’s én onze
drie oproepen mee bij de start van de nieuwe bestuurlijke periode.

Colofon
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Met dank aan
Floris Tyl, Theo van der Lugt, Henny van den Heiligenberg, Henk Karelse.

U10-gemeenten onder aanvoering van Aleid Wolfsen – burgemeester
van Utrecht. U10 is de werknaam voor het netwerk waarin tien
Utrechtse gemeenten nieuwe vormen van regionale samenwerking
ontwikkelen. Het gaat om de gemeenten Stichtse Vecht, De Bilt, Zeist,
Bunnik, Houten, Vianen, Nieuwegein, IJsselstein, Woerden en Utrecht.

Ondersteuning
Peter Smit, Henk Huitink, Susan van Wersch, Erik van Loon, Henk-Jan van Alphen
(futureconsult).

Vormgeving
Pier 19 Grafisch ontwerpers, Utrecht.

Illustraties en foto’s
De 14 raadsleden zijn:
Ronald Camstra (Zeist), Carla Cornelissen (IJsselstein), Anne Doedens (De Bilt),
Ans van Gelder (Zeist), Aat Grinwis (Zeist), Arnold Houwer (Nieuwegein),
Jolanda van Hulst (De Bilt), Franc Janssen (Stichtse Vecht), Anja Kreileman (IJsselstein), Peter de Laat (Houten), Siebolt Nieuwenhuis (Vianen), Jos van Riet (Woerden),
Erik van der Voort (Nieuwegein), Steven de Vries (Utrecht).

Arend van Dam, Marike Kuperus, Paul Weehuizen, Bas Stoffelsen (St. e-laad),
Jos van Riet, Lekker Utregs, Rob van Acker / het Werkgebouw-Maastricht,
‘Juurlink(+)Geluk bv (urbanism(+)landscape), Ab Seijnder (www.alleplaatsenopdefiets.nl), Pieter Morlion, (SVP Architectuur en Stedenbouw i.s.m. Adviesbureau
Haver Droeze), Robert Oosterbroek, Dieuwertje Komen.

Disclaimer auteursrechten
Alle auteursrechten ten aanzien van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de
vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u in beginsel vooraf schriftelijke toestemming te hebben
verkregen van de uitgever, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. De redactie heeft gepoogd
waar mogelijk afspraken te maken met eventuele rechthebbenden t.a.v. de gebruikte illustraties.
Makers die door ons niet zijn benaderd worden verzocht contact op te nemen met Peter Smit via
info@utrecht10.nl

25

www.utrecht10.nl
info@utrecht10.nl
Telefoon 030-2867596

