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Verslag Brainstormsessie Toekomst van jouw dorp  
 
6 mei 19.15 tot 20.30 uur 
Voor jongeren van 15 t/m 25 uit Utrechtse Heuvelrug 
 
Wie aanwezig:  
• Jelle Rijssemus (jongerenwerk) 
• Maja van Eijndthoven (cultuurcoach) + stagiair 
• Sarah van der Werf (projectleider gemeente) 
• Martin van Briemen (gemeente) 
• Vijftal jongeren 
 
Doel 
Inventariseren en de dialoog voeren over zaken die jongeren belangrijk vinden om de dorpen van 
Utrechtse Heuvelrug ook in de toekomst (2040) vitaal, toekomstbestendig en aantrekkelijk te 
houden. 
 
Werving en opzet van de bijeenkomst 
In de voorbereiding hebben Jelle Rijssemus en zijn collega-jongerenwerkers jongeren geworven voor 
de brainstormsessie. Dit deden zij in hun dagelijkse contact met jongeren, bij jongerencentra, op 
straat, via de sportverenigingen en sociale media. Tijdens het werven hielden zij korte interviews 
waarbij zij de belangrijkste uitkomsten noteerden (zie bijlage 1). Daarnaast zijn jongeren uitgenodigd 
via de gemeentelijke (sociale media) kanalen en door artikels in De Kaap. Ook is een e-
mailuitnodiging gestuurd naar de dorpsnetwerken en (sport)verenigingen. De verenigingen is 
gevraagd om een kleine delegatie van jongeren persoonlijk te selecteren en aan te melden. 13 
jongeren meldden zich aan. 
 
De brainstorm zelf is online via Zoom gehouden. Na een korte introductie is aan de hand van 
verschillende stellingen en vragen het gesprek met elkaar gevoerd over verschillende thema’s die 
belangrijk zijn voor de toekomst.  
 
Samenvatting 
 
Activiteiten en voorzieningen 
• Behoefte aan een muziekfestival(letje). 
• Gemeente is te streng met regels bij evenementen. Bijvoorbeeld met carnaval: “in het zuiden 

gaan gemeenten hier veel soepeler mee om”. Denk aan regels zoals alcohol nuttigen op straat. 
• Bureaucratie motiveert niet erg om initiatief te nemen (ingewikkeld). 
• Jongeren (uit Driebergen-Rijsenburg) zijn gericht op Zeist en Utrecht: daar is levendigheid. 
• Levendigheid belangrijk om in de gemeente te blijven wonen. 
• Er is weinig te doen (buiten sportvereniging).  
• De groep van jongeren van 18 – 25 jaar is een “vergeten” groep qua activiteiten. 
• Kroeg/danscafé ontbreekt (D-R). 
• Een accommodatie met bioscoop(functie) zou erg leuk zijn. Of iets voor bandjes of waar je 

spelletjes kunt doen met elkaar. Een locatie met een divers aanbod. Bijvoorbeeld de bibliotheek 
efficiënter inrichter in een huiselijk sfeer. Voorbeeld: Calypso (Wijk bij Duurstede). 

• Hangplek/huiskamer in Doorn. 
 
Groen 
• Tuinen veel te versteend. Tegelboete? Groen stimuleren met bijv. een bon voor plantjes. 
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• Gemeente heeft een voorbeeldfunctie qua (onderhouden van) groen. 
Duurzaamheid 
• Begin (ook) bij de bron met verduurzaming. 
• Klimaat is een groot onderwerp met veel afhankelijkheden. Maar je moet wel ergens beginnen. 
• Mensen kunnen zelf meer bijdragen aan verduurzaming. Bewustwording is belangrijk. Creëer 

subsidies voor mensen die de verduurzaming van hun woning niet kunnen betalen. Informeer 
mensen die het wel kunnen betalen. 

• Maak duurzaam wonen aantrekkelijk: communiceerde de voordelen van duurzame 
verbeteringen aan de woning. 

• Monumenten hebben nu vaak enkelglas. Ga soepeler om met vergunningen om monumenten te 
verduurzamen. 

• Stimuleer gezonde en duurzame keuzes. 
• Minder vlees produceren. Vlees duurder maken. 
 
Fietsen en openbaar vervoer 
• Hoe beweeg je je 's avonds tussen de dorpen? Donkere wegen, verlaten. 
• Het is niet veilig om in het donker alleen te fietsen.  
• Fietsen van Leersum naar Doorn: erg donker, geen lantaarnpalen. 
• Het is lastig om met het openbaar vervoer naar uitgaansgelegenheden te reizen (je komt niet 

terug). 
• Bus van en naar verder weg gelegen dorpen doet er heel lang over. 
• Station Driebergen: je kan 's nachts niet bij je fiets. 
• Het is niet fijn dat je maar 24 uur je fiets gratis kunt parkeren bij het station. 
 
Wonen en bouwen 
• Bouw in de hoogte. Dit zien zij liever dan bouwen ten koste van natuur.  
• Bouwen op landbouwgrond. Wonen i.p.v. veeteelt (voorkomt uitstoot stikstof). 
• Bouwen met kwaliteit, passend bij het dorp. 
• Kantoorpanden zijn 's avonds doods en er is te weinig woonruimte. Is een combinatie mogelijk?  
• Er zijn grote leegstaande kantoorpanden. Kunnen we deze transformeren naar woonruimte? Dit 

heeft prioriteit qua nieuwbouw.  
• Bouw jongerenwoningen aan de Horstlaan (D-R). 
• Kan het ING gebouw in de Hoogstraat van Driebergen-Rijsenburg ook gecombineerd worden met 

woonruimte? 
• Er is animo voor studentenwoningen / starterswoningen (bijv. bij station Driebergen Zeist). 
• Bouw studentenhuizen met gemeenschappelijk ruimten voor een goede prijs. Zo blijven jongeren 

verbonden met de Utrechtse Heuvelrug. Bij voorkeur bij het station of zelfs op een 
industrieterrein (daar kun je herrie maken en heeft niemand er last van). 

• Er is geen plek om op kamers te gaan, dus trekken jongeren de dorpen uit richting de stad. 
• Woningen zijn voor jongeren te duur.  
• Wens om terug te komen na studie, maar geen plek. 
• Als het OV beter zou zijn, zouden meer jongeren in de dorpen blijven wonen (en in de stad 

studeren, werken, uitgaan). 
 
Sociaal 
• Zorg voor verbinding in de dorp tussen oude en nieuwe inwoners.  Bijvoorbeeld door informele 

kennismakingen te (laten) organiseren met bijvoorbeeld een barbecue. 
• Als inwoners met de gemeente in gesprek gaan bepalen nieuwkomers soms best veel voor de 

omgeving. Stuur op een mooie mix van belangen van nieuwkomers en oudgedienden. 
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Hoe kunnen we de volgende keer meer jongeren bereiken? 
Via sociale media, Posters bij de supermarkt, flyers bij jongerencentra en via verenigingen. Een live 
bijeenkomst werkt beter om meer mensen te trekken. 
 
  

https://www.heuvelrug.nl/toekomstvisie


heuvelrug.nl/toekomstvisie 

   
 
 

BIJLAGE: Resultaten Mentimeter 
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