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Werkwijze

• Participatie sessie met inwoners 
uit de gemeente Druten

• 150 stakeholders genodigd

• Uitnodiging op gemeentepagina, 
website en via social media

• 18 deelnemers

In 2,5 uur tijd spraken zij met 
behulp van LEGO® SERIOUS 
PLAY® over hun ideale 
leefomgeving in 2035.



Individuele inzichten op de 
ideale leefomgeving 2035

• Mijn zelfvoorzienende woning, bestendig voor toekomstige
ramp

• Community, klein wonen, groot leven

• Voldoende woningen

• Nucleaire stroomopwekking (mini reactoren)

• Voldoende natuur

• Vergroting belevingswaarde in zowel binnen-als buitengebied
waarbij diversiteit centraal staat

• Geconcentreerd wonen, waardoor er ruimte is voor algemene
zaken

• Dubbel grondgebruik, geen zonnevelden

• In overeenstemming met behoefte plannen ontwikkelen zowel
voor woningbouw, voorzieningen en industrie, rekening houden
met de eigenheid van het gebied (rivier, Dijken, natuur)

• Aandacht voor wonen, werken, schooling, cultuur maar ook
identiteit van kleine kernen



Individuele inzichten op de 
ideale leefomgeving 2035

• Groene woonomgeving

• Autoluwe wijk

• Combineren wonen en werken

• Divers, inclusief, bereikbaar, zorg, groen

• Veilige toepassing van nieuwe energievormen

• Verkeersveiligheid

• Groene omgeving en bossen

• Buitenspeelmogelijkheden, kinderboerderij

• Waterrecreatiemogelijkheden

• Bedrijven die regionaal werkgelegenheid opleveren zodat
mensen niet eindeloos ver naar werk hoeven te rijden

• Ruimte voor aapmens

• Kleine windmolens in buitengebied

• Groene nieuwe wijken, in kern hoogbouw



Individuele inzichten op 
de ideale leefomgeving 
2035



Individuele inzichten op de ideale 
leefomgeving 2035

• Ruimte voor wonen en bedrijven

• Familiescheiding is belangrijk

• Oog voor duurzaamheid (zon & wind)

• Oog voor groen en water

• Betaalbaar



Inzichten gezamenlijk (1)
• Gelegen aan de Waal, gebruik van maken

• Industrie aan de Waal a la Bijster velden, niet zo groot. Goed 
bereikbaar, goede wegen, goed beveiligd – toegankelijk.

• Kleine industrie in de wijk zelf, kantoren aan huis.

• Gemeente Druten – aantal kernen die zelfstandig zijn (eigen 
creativiteit, identiteit, eigen huisartsenposten – zorg is dichtbij)

• Scholing belangrijk, basisscholen in de wijken, voortgezet onderwijs 
centraal buiten de wijk.

• In woonwijk vind je cultuur terug, diversiteit

• Waterplassen met recreatie, we hebben ook buurtgemeentes –
grensoverschrijdende recreatie

• In dorp een park

• Parkeerterreinen ondergronds, wegwerken wat je niet hoeft te zien 
– liften.

• Energie – alle gebouwen hebben hun eigen energievoorzieningen. 
Op de grote industrie de panelen voor de algemene voorzieningen.

• Hofjes voor bejaarden, bejaardencentra zijn uit de tijd

• Groene daken, geconcentreerd bouwen zodat er ruimte ontstaat 
voor andere zaken

• Skatebaan

• Integraler over dorpen heen kijken



Inzichten gezamenlijk (2)

• De wijk is groener en veiliger. We gaan niet alleen naast elkaar 
maar ook op elkaar wonen

• Zowel wonen, industrie als landbouw zijn energieneutraal

• In de wijken wordt gerecreëerd

• Groen, veel variatie

• Blijft een plattelandsgemeente – er is dus plek voor landbouw

• Ook kleine windmolens bij de landbouw. Bufferzone tussen 
landbouw en woningen. In bufferzone plek om te genieten en 
ruimte voor boerderijwinkels.

• Waal – plek voor industrie

• Veiligheid bij de waterrand

• Ambitie en betaalbaarheid van de plannen

• Diversiteit in de wijken (niet alleen mensen maar ook in 
materialen en bouwtypen)

• Veiligheid in en om de dorpen, niet alleen verkeersveiligheid.

• Ruimte voor andere vormen van mobiliteit (OV) ook meenemen 
bij aanleg nieuwe wijken



Inzichten gezamenlijk (3)
• Gemeente Druten bestaand uit de verschillende kernen, 

gemeenschappelijk maar ook lokale trots /verenigingen

• Middelpunt waar mensen samen komen, hier worden dingen 
besproken en gedeeld – iedereen wordt gehoord

• Verschillende mensen met verschillende behoeftes

• Kleinere woonoppervlaktes grotere leefomgeving met 
gemeenschappelijke voorzieningen.

• Mensen die hulpbehoevende zijn gaan de hoogte in, hebben geen 
behoefte aan een tuin. 

• Ieder dorp met lokale behoeftes plukvelden, samen komen, sporten, 
plezier maken.

• Veel landbouw, strook voor de boeren

• Centrale faciliteiten behouden, we hebben al best wat

• Water, gebruiken voor stroom opwekking, kernenergie in de verre 
toekomst

• Windmolens en zonnepanelen 

• Heilig doel = geluk, samen bereiken en samen koesteren met ook 
ruimte voor industrie

• Mobiliteit en we zijn als gemeente ook toegankelijk naar buiten (OV)

• 1 gemeenschappelijk punt waar we energie opslaan en verdelen – als 
collectief

• Veiligheid is heel belangrijk



Inzichten per thema: wonen

• Hofjes voor bejaarden, bejaardencentra zijn uit de tijd

• De wijk is groener en veiliger. We gaan niet alleen naast elkaar maar 
ook op elkaar wonen

• In de wijken wordt gerecreëerd

• Diversiteit in de wijken (niet alleen mensen maar ook in materialen en 
bouwtypen)

• Kleinere woonoppervlaktes grotere leefomgeving met 
gemeenschappelijke voorzieningen.

• Mensen die hulpbehoevende zijn gaan de hoogte in, hebben geen 
behoefte aan een tuin. 

• Voldoende woningen

• Geconcentreerd wonen, waardoor er ruimte is voor algemene zaken

• Groene wijk

• Autoluw

• Groene nieuwe wijken, in kern hoogbouw



Inzichten per thema: klimaat, water, 
natuur en landschap, duurzaamheid & 
circulariteit

Natuur en landschap

• Voldoende natuur, groene omgeving en bossen

• Diversiteit (bio en in gebruik), veel variatie

Duurzaamheid & circulariteit

• Nucleaire stroomopwekking (mini reactoren)

• Kleine windmolens in buitengebied

• Klimaat is ook hittestress, droogte overlast

• Oog voor duurzaamheid (zon & wind)

• Energie – alle gebouwen hebben hun eigen energievoorzieningen. Op de 
grote industrie de panelen voor de algemene voorzieningen

• 1 gemeenschappelijk punt waar we energie opslaan

• Groene daken, geconcentreerd bouwen zodat er ruimte ontstaat voor 
andere zaken 

Water

• Waterrecreatie mogelijkheden

• Ondergrond is water als vertrekpunt

• Oog voor groen en water

• Water, gebruiken voor stroom opwekking, kernenergie in de verre 
toekomst



Inzichten per thema: economie

• Bedrijven die regionaal werkgelegenheid
opleveren zodat mensen niet eindeloos ver naar
hun werk hoeven te rijden

• Ruimte voor wonen en bedrijven

• Betaalbaar



Inzichten per thema: voorzieningen, 
cultuur, gezondheid en recreatie
Integraler over dorpen heen kijken.
Voorzieningen
• Scholing belangrijk, basisscholen in de wijken, voortgezet onderwijs 

centraal buiten de wijk
• Middelpunt waar mensen samen komen, hier worden dingen besproken 

en gedeeld – iedereen wordt gehoord
• Ieder dorp met lokale behoeftes plukvelden, samen komen, sporten, 

plezier maken
• Centrale faciliteiten behouden, we hebben al best wat
• Skatebaan
Cultuur
• In woonwijk vind je cultuur terug, diversiteit
• In dorp een park
Recreatie
• Waterplassen met recreatie, we hebben ook buurtgemeentes –

grensoverschrijdende recreatie
• In de wijken wordt gerecreëerd
• Ook kleine windmolens bij de landbouw. Bufferzone tussen landbouw en 

woningen. In bufferzone plek om te genieten en ruimte voor 
boerderijwinkels

Gezondheid
• Gemeente Druten – aantal kernen die zelfstandig zijn (eigen creativiteit, 

identiteit, eigen huisartsenposten – zorg is dichtbij)



Inzichten per thema: veiligheid 
en mobiliteit

Veiligheid

• Veiligheid in en om de dorpen, niet alleen 
verkeersveiligheid

• Veiligheid is heel belangrijk

Mobiliteit

• Parkeerterreinen ondergronds, wegwerken wat je niet 
hoeft te zien – liften om laagdrempelig onder de grond te 
kunnen komen

• Ruimte voor andere vormen van mobiliteit (OV) ook 
meenemen bij aanleg nieuwe wijken

• Mobiliteit en we zijn als gemeente ook toegankelijk naar 
buiten (OV)


