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Werkwijze

• Participatie sessie met inwoners 
uit de gemeente Wijchen

• 100 stakeholders uitgenodigd

• Open uitnodiging via 
gemeentepagina, social media 
en website

• 18 deelnemers

In 2,5 uur tijd spraken zij met 
behulp van LEGO® SERIOUS 
PLAY® over hun ideale 
leefomgeving in 2040.



Individuele inzichten 
op de ideale 
leefomgeving 2040

Levendig centrum

Actief verenigingsleven

Groot groen park

Duurzaamheid

Goede school

Woningen voor alle doelgroepen

Verscheidenheid nationaliteiten

Platte daken met groen en/of 
zonnepanelen



Individuele inzichten 
op de ideale 
leefomgeving 2040



Inzichten gezamenlijk
• Dorp en buitengebied – recreatie

• Geen grote boten

• Ruimte om je terug te trekken

• Natuur en vennen behouden

• Ruimte voor landbouw en biologische landbouw

• Multiculturele samenleving met veel nationaliteiten 
bij elkaar

• Zonnepanelen op de daken

• Multifunctionele accommodatie / creatief centrum 
waar we bij elkaar kunnen komen

• School is autoluw

• Werken met windenergie

• Ambitie blijven houden, niet stoppen bij het autoluw 
maken van 1 weg, maar vooruit blijven kijken als



Inzichten gezamenlijk

• Verbindingen maken

• Zorgen voor veiligheid, politie en brandweer, ook 
sociale veiligheid

• Smalle wegen in groengebied – langzaam verkeer

• Woningen voor jong en oud

• Woningen waarbij jong en oude samen de sociale 
controle voor elkaar oppakken (zowel in het 
buitengebied als in de kern)

• Grote huizen waar 1 persoon in woont –
dubbelwoningen van maken. Nieuwe woonvormen 
zoeken

• Integraler denken aan de aanleg van een 
woonelement

• Moet passen in het spinnenweb met de 6 
elementen – zingeving, voeding, bewegen, 
meedoen in de maatschappij – integreren in de 
gemeente



Inzichten gezamenlijk
• Zone voor industrie, in die zone ruimte voor energie opwekking 

zonnepanelen op daken en windmolens

• Veiligheid organiseren rondom industrie

• Afscheiding tussen industrie en wonen, door groene zone die ook 
gebruikt kan worden voor het spelen.

• Woningen – diversiteit verschillende doelgroep en verschillende type 
woningen door elkaar

• Hoog en laagbouw afwisselen

• Levendig centrum met voorzieningen

• Verzorging, school, verenigingsleven, sporten gecentreerd.

• In buitengebied recreëren en agrarische sector die iets kan 
betekenen voor het eigen dorp

• Water loopt overal doorheen, met met verbindingen zodat je er 
tussendoor kunt.

• Veilige langzaam verkeersroute die alles met elkaar kan verbinden.

• Arbeidershotel voor tijdelijke krachten die in industrie of 
buitengebied aan het werk kunnen.

• In samenhang met elkaar want het ene kan niet zonder het ander.



Inzichten per thema: wonen

• Woningen voor alle doelgroepen

• Diversiteit aan woningen en veel groene daken

• Woningen waarbij jong en oude samen de sociale 
controle voor elkaar oppakken (zowel in het 
buitengebied als in de kern)

• Grote huizen waar 1 persoon in woont –
dubbelwoningen van maken. Nieuwe woonvormen 
zoeken.

• Integraler denken aan de aanleg van een 
woonelement

• Huisvesting voor tijdelijke arbeiders (hotel?)

• Woningen – diversiteit verschillende doelgroep en 
verschillende type woningen door elkaar

• Hoog en laagbouw afwisselen



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

Rust, water, natuur én ruimte voor landbouw, recreatie
en energie opwekking

Natuur en landschap

• Groot groen park

• Grote bomen en groen behouden

Duurzaamheid & circulariteit

• Platte daken met groen en/of zonnepanelen

• Natuurlijke energie opwekking windmolens – in de 
industrie

Water

• Waterpartijen

• Natuur en vennen behouden

• Water loopt overal doorheen, met verbindingen 
zodat je er tussendoor kunt.



Inzichten per thema: economie

• Zone voor industrie aan de rand van het dorp

• Afscheiding tussen industrie en woongebied door 
groenstrook

• Ruimte voor agrarische sector, ook de biologische

• Agrarische sector die iets kan betekenen voor het 
eigen dorp



Inzichten per thema: 
voorzieningen, cultuur, 
gezondheid en recreatie

Voorzieningen

• Levendig centrum

• Multifunctionele accommodatie waar men elkaar kan 
ontmoeten

• Goede school

• Speelvoorzieningen en ruimte voor nieuwe ideeën

Cultuur

• Actief verenigingsleven

• Multiculturele samenleving met veel nationaliteiten bij 
elkaar

Recreatie

• Zowel in het dorp als het buitengebied ruimte voor recreatie

• Ruimte om je terug te trekken

Gezondheid

• Verzorging, school, verenigingsleven, sporten gecentreerd.



Inzichten per thema: veiligheid 
en mobiliteit

Veiligheid

• Zorgen voor veiligheid, politie en brandweer, en ook 
sociale veiligheid

• School is autoluw

• Veiligheid organiseren rondom industrie

Mobiliteit

• Veilige langzaam verkeersroute die alles met elkaar 
kan verbinden


