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GEMEENTE ABCOUDE 
 

1. Titel: Kunstwerk A2
Context: Realiseren van kunstwerk bij A2 

 
2. Titel: Veiligheid Stationsgebied

Context: Het project Stationsgebied ligt stil wat betreft woningbouw. Hierdoor ligt het 
stationsgebied in een braakliggend terrein, waardoor het onveilig is. Daarnaast heeft de 
gemeente het hoogste aantal woninginbraken van de regio. De gemeente vraagt dan ook 
kennis en kunde op het gebied van veiligheid 

 
3. Titel: Zorgvoorzieningen

Context: Onderzoek naar zorgvoorzieningen in gemeente 
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GEMEENTE AMERSFOORT 
 

1. Titel: Cultuurcentrum Eemplein
Context: Vier verschillende culturele instellingen gaan nauw samenwerken met hal van 
centrum als ontmoetingsplek. 

 
2. Titel: Nederberg/Zonnehof

Context: Nederberg is een unieke negentiende-eeuwse wijk tussen het station en de 
binnenstad. De grote verscheidenheid aan functies en bebouwingstypologieën verdient 
bescherming. 
Tegelijkertijd is in dit fraaie gebied een grote dynamiek te constateren, met name in het gebied 
de Zonnehof. Functies die voor de hele stad van belang zijn verdwijnen, er zijn tal van 
herontwikkelings-initiatieven, en er is een kwaliteitsimpuls nodig voor de openbare ruimte. 
De ontwikkelingsvisie Nederberg / Zonnehof heeft doelstellingen die passen binnen de 
doelstellingen van het fonds Stedelijk Bouwen en Wonen: 
de diversiteit van het gebied Nederberg beschermen en versterken; 
een nieuw gemengd woonmilieu op de Zonnehof tot stand brengen met nieuwe woonvormen 
(studenten-/starters en senioren-woningen, woon- zorgconcepten); 
een kwaliteitsimpuls geven aan de openbare ruimte in en om het gebied de Zonnehof, onder 
meer door dubbel grondgebruik. 

 
3. Titel: Educatie: leven(s)lang

Context: Gemeenten zetten in toenemende mate in op een duurzame samenleving en 
exploiteren daartoe een centrum voor natuur- en milieueducatie (NME-centrum). Deze centra 
ondersteunen basisscholen bij het opzetten en uitvoeren van NME.           
Een duurzame samenleving vereist echter participatie van burgers van alle leeftijden en is dus 
gebaat bij een breder werkveld voor de NME-centra; van jonge kinderen tot volwassenen.                                                                                         
De laatste jaren werken de NME-centra in de provincie Utrecht steeds meer samen, onder 
coördinatie van het IVN Consulentschap. De centra willen deze samenwerking versterken en 
verder uitbouwen. Gezamenlijk willen ze nieuwe doelgroepen bereiken: jonge kinderen 
(voorschoolse opvang), jongeren (voorgezet onderwijs) en volwassenen (recreatie).  

 
4. Titel: Samen Duurzaam

Context: Opzetten provinciaal platform milieucommunicatie. 
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GEMEENTE BAARN 
 

1. Titel: Uitwisseling
Context: De gemeente Baarn wil graag met de provincie Utrecht een uitwisselingsprogramma 
opzetten. Ze denken in eerste plaats aan MT leden. 

 
2. Titel: Wintertuin

Context: Historische tuin die restauratie behoeft. 
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GEMEENTE BUNNIK 
 

1. Titel: Dorpshart Bunnik
Context: In onderzoek is het realiseren van een cultuurhuis in de dorpskern Bunnik. In het 
cultuurhuis is een multifunctionele zaal opgenomen voor onder meer het huisvesten van 
verenigingen. Voor deze zaal wordt een exploitatietekort geconstateerd. De provincie kan de 
gemeente Bunnik ondersteunen met het verlenen van een investeringsbijdrage voor dit project. 

 
2. Titel: Speelbos Nieuw Wulven

Context: In 2008 wordt het Speelbos Nieuw Wulven aangelegd. Dit bos heeft naast een lokale 
ook een regionale recreatieve functie. Gemeenten Houten, Bunnik en Staatsbosbeheer 
verzorgen naast de aanleg ook het onderhoud van het Speelbos. De provincie kan de gemeente 
Bunnik ondersteunen door een onderhoudsbudget voor het beheer voor de komende 15 jaar 
beschikbaar te stellen. 
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GEMEENTE BUNSCHOTEN 
 

1. Titel: Nieuwe Schans
Context: Ernstige verzakking van 90 woningen. Wanneer in 2008 helderheid is over de aard 
en omvang van problematiek, overleg provincie en gemeente over mogelijke oplossingen 
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GEMEENTE DE RONDE VENEN 
 

1. Titel: Marickenland en –zijde
Context: De woningbouw in Marickezijde is gekoppeld aan de natuurontwikkeling in 
Marickenland. Het bestemmingsplan moet binnen tien jaar worden uitgevoerd. Dit kan niet als 
er ook aan natuurontwikkeling gedaan moet worden. Verzoek is om koppeling rood voor 
groen los te laten. 
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GEMEENTE EEMNES 
 

1. Titel: Nationaal Landschap en uitvoering projecten
Context: Realisatie groen ten behoeve van recreatie 

 
2. Titel: Openbaar vervoer

Context: Actieve houding ten aanzien van openbaar vervoer in Eemnes 
 

3. Titel: Zuidbuurt
Context: Participeren in ontwikkeling van visie over en verruiming van bouwmogelijkheden 
in bestemmingsplan Wakkeredijk. 
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GEMEENTE HOUTEN 
 

1. Titel: Fietsverbindingen buitengebied
Context: Verbeteringen plattelandswegen ten behoeve van fietsverkeer 

 
2. Titel: Het leesbare landschap rond Houten

Context: Ontsluiten rijke cultuurhistorie en ontwikkelingsgeschiedenis van landschap rondom 
Houten voor breed publiek. 

 
3. Titel: Mensen vinden mensen

Context: Buurtbemiddelingsproject van netwerk ‘de Wijk voor elkaar’ 
 

4. Titel: Samenwerkingsverband Kromme Rijn: stad – land synergie
Context: De gemeenten in het Kromme Rijn gebied werken samen in een 
samenwerkingsverband, bestaande uit Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Utrechtse 
Heuvelrug. De samenwerkingspartners zetten samen met maatschappelijke organisaties een 
gebiedsorganisatie op in een publiek private samenwerking. Recent is de integrale visie 
vastgesteld binnen de Stuurgroep, getiteld ‘De kracht en pracht van het Kromme Rijngebied’ 
met bijbehorend gebiedsprogramma. 

 
5. Titel: Vervoersverbindingen over het water (fiets)

Context: Bv. Fort Honswijk-Everdingen en fietspendelboot Wijk bij Duurstede 
 

6. Titel: Welzijnsaccommodaties
Context: De gemeente Houten heeft in de afgelopen jaren beleid in gang gezet om de sociale 
samenhang te bevorderen. In dit kader zijn verschillende pilots geïnitieerd om bewoners te 
activeren en wijkgerichte activiteiten met name voor tieners te organiseren.  
Naast de ontwikkeling van deze software wordt ook hard gewekt aan de ontwikkeling van 
hardware: In Houten-Zuidoost  is een nieuw wijkcentrum (de Vuurtoren) ontwikkeld, waarin een 
nieuw beheersconcept wordt uitgetest. Daarnaast worden ook een wijkcentrum in Houten-
Zuidwest en een Dorpshuis in de kleine kern Schalkwijk ontwikkeld. 
De gemeente werkt nu aan een integrale evaluatie van de pilots sociaal-cultureel werk, beheer 
Vuurtoren en wijkgericht tienerwerk (planning eind 2007). Deze evaluatie biedt tevens input 
voor het te ontwikkelen wmo-beleidskader (planning maart 2008) en een voorzieningenvisie 
2015 (planning mei 2008), waarin het fysieke eindbeeld voor Houten wordt bijgesteld op basis 
van de doorgroei van de stad. Eén van de onderwerpen die in deze reeks van voorstellen nader 
zal worden uitgewerkt is de fysieke uitrol van het concept van welzijnsaccommodaties naar het 
bestaande Houten.  

 
7. Titel: Experiment ecologisch bermbeheer

Context: Toepassen ecologisch bermbeheer om zo natuurlijke maar ook recreatief 
aantrekkelijke bermen te creëren. 
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GEMEENTE IJSSELSTEIN 
 

1. Titel: Herinrichting Lekdijk
Context: Het doortrekken van de fietsvoorzieningen vanuit Lopik, door IJsselstein richting 
Nieuwegein. 

 
2. Titel: Noord IJsseldijk

Context: Voor de verkeersveiligheid en doorstroming is het van belang dat er een 
ontvlechting van fiets en autoverkeer komt  

 
3. Titel: Ontwikkelen toekomstvisie

Context: Waar staat IJsselstein over 10 jaar 
 

4. Titel: Reconstructie bestrating Binnenstad
Context: Reconstructie bestrating Binnenstad 

 
5. Titel: Reconstructie Utrechtseweg

Context: Door toename van verkeer is het dringend noodzakelijk weg te verbreden en 
verkeersafwikkeling te verbeteren. 

 
6. Titel: Rotonde Baronieweg

Context: Door toename van verkeer is het dringend noodzakelijk om rotonde aan te leggen 
om verkeersafwikkeling te verbeteren. 

 
7. Titel: Rotonde Nelson Mandelaplein

Context: Dit is een project van Provincie zelf, er is vraag vanuit de gemeente om dit project in 
2008-2009 uit te voeren 

 
8. Titel: Stallingruimte voor fietsen

Context: Stallingruimte voor fietsen maken om het fietsgebruik te stimuleren. 
 

9. Titel: Vitrasgebouw in eigendom van de provincie
Context: Gebouw vanwege strategische redenen aangekocht door gemeente, nog geen 
concrete plannen voor de komende jaren. Deze locatie komt tzt in beeld om met name de 
historische kracht van de binnenstad verder te versterken. (voormalige locatie van kasteel van 
IJsselstein) 

 
10. Titel: www.ijsselstein.nl

Context: Verder ontwikkelen van digitaal loket en actualiseren/ herontwikkelen van 
internetsite 
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GEMEENTE LOENEN 
 

1. Titel: Dorpsvernieuwing Loenen
Context: De gemeente wil graag weten wat de mogelijkheden voor subsidies zijn voor dit 
project. 

 
2. Titel: Huisartsenposten

Context: De gemeente Loenen heeft drie huisartsenposten die dreigen te verdwijnen ten 
gunste van posten die verder van de kernen afliggen. Hiermee wordt de bereikbaarheid van de 
meest nabije post een probleem. 
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GEMEENTE LOPIK 
 

1. Titel: Infrastructurele projecten
Context: - betreft herinrichten wegen langs bebouwingslinten mede tbv. recreatieve verkeer;   
- vraagt om cofinanciering 

 
2. Titel: Inrichten regiobibliotheek

Context: - betreft uniforme inrichting regiobibliotheek;                                                                                  
- vraagt om cofinanciering 
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GEMEENTE MAARSSEN 
 

1. Titel: Sportpark Maarssen
Context: Vier sportverenigingen, die op een sportpark gehuisvest zijn, willen samenwerken 
om in te spelen op de maatschappelijke problematiek. Vooral de jeugd en senioren bewegen te 
weinig. Ze willen gezamenlijk een gevarieerd sportaanbod aan de bewoners van Maarssen 
doen. Daarnaast zijn ze bezig met de naschoolse opvang. Voor dit project is behoeft aan een 
sportparkmanager. 
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GEMEENTE MONTFOORT 
 

1. Titel: Golfbaan Linschoten
Context: Er bestaan plannen om een golfbaan bij Linschoten te bouwen. Onlangs is besloten 
om de golfbaan bij Woerden verder te ontwikkelen en die van Linschoten te laten voor wat het 
is. Montfoort wil echter wel dat golfbaan bij de provincie op het netvlies blijft 
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GEMEENTE NIEUWEGEIN 
 

1. Titel: Herstel oost-westroute
Context:  
a. langzaamverkeerstunnel Plettenburgerbaan;  
b. langzaamverkeersbrug Amsterdam-Rijnkanaal 

 
2. Titel: Modernisering sportbeleid en vergroten wijkfunctie sportparken

Context: a. impuls samenwerking bedrijfsleven-sport, andere vormgeving beheer 
accommodaties, subsidie meer richten op bewegen en sport met maatschappelijk oormerk                                           
b. opknappen verouderde sportparken, mede t.b.v. wijken 

 
3. Titel: Natuurkwartier

Context: verbetering inrichting en ontsluiting 
 

4. Titel: Samenwerkingsprogramma Stadhuis
Context: opstellen samenwerkingsprogramma’s multifunctioneel Stadshuis 
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GEMEENTE OUDEWATER 
 

1. Titel: Wijkgericht werken
Context: De gemeente Oudewater wil de sociale cohesie in de wijken verstevigen. Zij zien 
een sterke preventieve werking uitgaan van deze (nog te ontwikkelen) aanpak; zeker als de 
link met jeugdzorg in ogenschouw wordt genomen. De vraag is of de provincie een aanbod wil 
aannemen om met hen hierover na te denken en samen een pilot op te starten. 
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GEMEENTE RENSWOUDE 
 

1. Titel: N224
Context: I veilige oversteek bij "het Dijkje" (N224). Deze aanvraag is een jaar oud en zowel 
ambtelijk als formeel bekend.                                                                 
II Twee richtingen fietspad langs de N224 richting Veenendaal. Dit verhoogt onder meer de 
veiligheid voor de schoolgaande jeugd van het voortgezet onderwijs. 
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GEMEENTE RHENEN 
 

1. Titel: Fietsbrug over het spoorgat
Context: Verzoek voor procesmatige en financiële ondersteuning i.v.m. aanleg fietsbrug 
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GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG 
 

1. Titel: Station driebergen Zeist
Context: Proces vlottrekken 
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GEMEENTE VEENENDAAL 
 

1. Titel: Grenscorrectie
Context:  
I Mogelijkheid bekijken voor woningbouw richting het oosten                        
II Uitspraak over zoekgebied aansluitend aan grondgebied van Veenendaal (WERV verband) 
III Correctie grondgebied ten Noorden van de N224 in Zuid Veenendaal (de Cuneraweg) 
Gemeente Rhenen bezit grondgebied in kom van gemeente Veenendaal waarop beiden willen 
bouwen). 
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GEMEENTE WOERDEN 
 

1. Titel: Bestuurlijke organisatie
Context: De gemeente Woerden ziet het samenwerkingsplatform (BP)Noord West Utrecht als 
onvolledige platform. Zij ziet liever heel West Utrecht binnen een bestuurlijk platform 

 
2. Titel: Blauwe zijde

Context: Aan de noordzijde van Woerden wil de gemeente een blauwe zijde (watersport) 
ontwikkelen. Dat zou dan grenzen aan meerdere gemeenten. 
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GEMEENTE ZEIST 
 

1. Titel: Dijnselburg
Context: De gemeente Zeist wil verschillende sportaccommodaties samenbrengen op de 
locatie Dijnselburg. Zo komen andere gebieden op hun beurt weer in aanmerking voor 
herontwikkeling en worden de sport accommodaties op een modern niveau gebracht 

 
2. Titel: E-democracy/ Andere overheid

Context: Pilot draaien met de gemeente Zeist m.b.t. tot het elektronisch inlichten van de 
burger betreffende gemeentelijke en provinciale activiteiten, bijv. middels SMS. De provincie 
wordt hier ook als financiële partner gezien. 

 
3. Titel: Stedelijk kerngebied

Context: Zeist heeft een regionale functie voor het winkelend publiek in een wat hoger 
segment. Deze positie is licht tanend. De gemeente zit deze aantrekkelijke functie echter niet 
graag verloren gaan. Een uplift van het stedelijke gebied kan dan ook de regionale rol van 
Zeist versterken. 
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BESTUURLIJK PLATFORM ZUIDOOST UTRECHT 
 

1. Titel: Watertoerisme in het middengebied
Context: Door het creëren van een overloopgebied zou de druk van het water in de Zuidoost 
hoek van Utrecht kunnen afnemen. Ween mogelijke locatie voor zo een gebied kan het 
middengebied tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal zijn. Hier zou dan 
waterrecreatie ontwikkeld kunnen worden.  
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SAMENWERKING UTRECHT WEST 
 

1. Titel: Wel Thuis
Context: - betreft diverse projecten; vraagt om € 0.5 mln (is al gereserveerd). 
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