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- toekomstvisie Putten -

Inleiding
Met deze Toekomstvisie Putten legt de gemeenteraad van Putten haar speerpunten
voor de komende 10 tot 15 jaar neer. Speerpunten die tot stand zijn gekomen in een proces waarin de discussie met de gemeenschap
nadrukkelijk is gezocht. In deze Toekomstvisie
wordt een antwoord gegeven op de volgende
vragen:
1. Wat voor samenleving wil Putten in 2030
zijn?
2. Wat is dan de kerntaak en –rol van de gemeente Putten?
3. Wat is de rol van de bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties
binnen de Puttense gemeenschap?

1.1

Waarom een toekomstvisie?

Directe aanleiding voor de opstelling van de
toekomstvisie is de bij de begrotingsbehandeling op 4 november 2011 door de gemeenteraad aangenomen motie “Putten heeft
toekomst”. Deze motie constateert dat een
integrale visie op de toekomst van Putten ontbreekt en dat er veel kennis en energie in de
Puttense gemeenschap aanwezig is.
Door dit te benutten kan gezamenlijk een visie voor op toekomst worden gemaakt. Een visie die partijen samenbindt: de voorliggende
Toekomstvisie Putten.

1.2

Doel van de toekomstvisie

De Toekomstvisie Putten is een samenbundeling van richtinggevende ideeën en visies voor
de toekomst van Putten. Met deze visie geeft
de gemeenteraad aan het bestuur een richtsnoer om naar te handelen. Dat maakt het
mogelijk om over ‘de waan van de dag’ heen
te stappen en in te zetten op een koers die
Putten ook in te toekomst actueel en urgent
houdt voor haar gemeenschap. De toekomstvisie dient daarmee als basis voor de uitvoering
van de gemeentelijke (beleids)programma’s
in de komende 10 tot 15 jaar.

1.3

Het centrale uitgangspunt

De gemeenteraad is ervan overtuigd dat er
veel kracht en kennis aanwezig is in de lokale gemeenschap. Die kan nog beter gemobiliseerd en benut worden. Er wordt dan ook
gekozen voor een terugtredende rol van de
gemeentelijke overheid. De gemeente gaat
minder taken zelf doen en meer een regierol
pakken om deze kracht in de samenleving te
organiseren.
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties zijn goed in staat om zichzelf en
elkaar te helpen, elkaar aan te spreken op gedrag, samen problemen in hun buurt, buurtschap of dorp op te lossen en zelf initiatieven
te nemen. Daarom verwachten we de komende jaren van de inwoners, maatschappelijke
organisaties en ondernemers meer eigen ver-
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antwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Naast
de eigen verantwoordelijkheid is er ook een
verantwoordelijkheid voor elkaar. Inwoners
die kwetsbaar zijn en minder goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen rekenen op ondersteuning.
Dit vraagt ook om een andere overheid. Een
overheid die vertrouwen geeft, meer ruimte
laat en minder bureaucratisch is. Dit tegen de
DFKWHUJURQG GDW GH ÀQDQFLsOH PRJHOLMNKHGHQ
van de gemeente zal afnemen. Het is zaak een
balans te vinden, zodat bezuinigingen niet leiden tot afnemend draagvlak, maar juist tot
herbezinning en de wil om gezamenlijk de
juiste keuzen te maken op de punten die er
toe doen.
Het kan niet anders of dit zal leiden tot veranderingen in het bestaande voorzieningenpatroon. Dit geldt voor maatschappelijke voorzieningen, zorg en welzijn, maar ook voor
bijvoorbeeld de openbare ruimte, zoals het
onderhoud van wegen en het groen. Deze visie
neemt de periode 2025/2030 als leidraad en
JHOGWYRRU]RZHOÀQDQFLHHONUDSSHDOVÀQDQFLeel ruime perioden.
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1.4

Proces van uitvoering

Het realiseren van deze visie vereist ander
gedrag en een andere houding van onze inwoners, maatschappelijke organisaties en
ondernemers. Maar ook de cultuur en rol van
gemeenteraad, college en gemeentelijke organisatie dienen te veranderen. Deze verandering van houding en gedrag is één van de
belangrijkste opgaven voor onze gemeentelijke overheid voor de komende jaren. Het moet
leiden tot reële verwachtingen over wat de
lokale overheid doet en kan, zowel in de samenleving, als “binnen” in de gemeentelijke
organisatie.
De invoering van deze verandering vraagt tijd
en dient rustig en geleidelijk aan te verlopen.
Kwaliteit gaat boven snelheid. Essentieel bij
dit uitvoeringsproces is communicatie. De
gemeentelijke overheid zal de gewenste verandering bij herhaling uitleggen. Daarnaast is
van groot belang dat wederzijds duidelijkheid
wordt geschapen over verwachtingen.
Bij de veranderende rol van de gemeentelijke overheid hoort dat onze partners meer
vertrouwen van ons krijgen. Bij vertrouwen
geven hoort ruimte geven aan initiatieven,
loslaten en soms het nemen van risico’s. Ook
dit vertrouwen dient te groeien, opgebouwd
te worden en geleidelijk tot stand te komen.
Vertrouwen geven is tot slot maatwerk per relatie.

- toekomstvisie Putten -

1.5

Leeswijzer

Om te komen tot een visie, moet je eerste
weten waar je staat.
In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de huidige positie van Putten. Hoe is de gemeente
Putten te kenschetsen en welke ontwikkelingen en trends komen op de gemeente af?
In hoofdstuk drie wordt een beeld geschetst
van het Putten in 2030. Waar willen we naartoe met elkaar?
Met dit toekomstbeeld wordt een ijkpunt geschetst op basis waarvan in hoofdstuk vier de
koers wordt uitgezet binnen de leidende thema’s die spelen in de Puttense gemeenschap.
In de hoofdstukken vijf en zes wordt vervolgens stilgestaan wat het inzetten van deze
koers betekent voor de toekomstige rol en
positie van de gemeentelijke overheid en van
de overige partijen binnen de gemeenschap,
zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke instanties.
Tenslotte wordt in hoofdstuk zeven beknopt
verantwoording afgelegd over het gevoerde
proces dat heeft geleid tot deze Toekomstvisie Putten.

- toekomstvisie Putten -
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De positie van Putten
Om op de toekomst voorbereid te zijn, is het
goed om te weten waar je vandaan komt. In
dit hoofdstuk wordt in een korte karakteristiek de meest kenmerkende punten van Putten beschreven.
Vervolgens wordt gekeken naar de ontwikkelingen en trends die op Putten afkomen. Deze
kunnen zowel kansrijk als bedreigend zijn. In
veel gevallen zal van een bedreiging ook een
kans te maken zijn of omgekeerd. Het gaat
veelal om het tijdig signaleren en het eigen
maken van de ontwikkeling door daadkrachtig
het heft in handen te nemen.

2.1

De karakteristiek van Putten

Waar is Putten goed in en wat kan beter? In
2013 komt het volgende beeld naar voren:
Sterke kenmerken:
 Veel waarde wordt gehecht aan de unieke
ligging van Putten aan bos, polder en water. Rust en ruimte en de dorpse schaal is
wat bewoners en bezoekers aan Putten
bindt;
 Putten kent een sociaal geëngageerde samenleving met een rijk verenigingsleven.
Veel inwoners zijn actief als vrijwilliger of
mantelzorger;
 Er wordt hard gewerkt in Putten. Men
houdt van doorpakken en is minder van
het zeuren;
 In Putten staat de gastvrijheid hoog in het
vaandel. Men is trots op wat men heeft en
wil anderen daar ook graag van laten genieten;
 Putten is een dorp met een christelijk karakter, wat o.a. tot uiting komt in de aanwezigheid van diverse kerken en geloofsgemeenschappen.
Zwakke kenmerken:
 De Puttense gemeenschap is bijzonder actief, maar samenwerking tussen de partijen is nog niet ingeburgerd. Er is tot nu toe
weinig behoefte en neiging om met elkaar
samen te werken;
 In met name de verblijfsrecreatie is de
(ruimtelijke) kwaliteit van accommodaties
laag. Ook zijn er problemen met het permanent bewonen van vakantiewoningen;
 Putten ligt op zich centraal en is redelijk
goed aangesloten op het hoofdwegennet.
Wel moet al het (zware) verkeer dwars
door het dorp en dat levert op gezette
momenten verkeersdrukte en onveilige situaties op;
 De buurtschappen en het buitengebied
kennen veel minder draagvlak dan het
dorp Putten. Hier staat de leefbaarheid
onder druk door het afnemen van voorzieningen.

- toekomstvisie Putten -
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2.2
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Belangrijke ontwikkelingen

In de komende tien tot vijftien jaar krijgt
Putten te maken met verschillende trends en
ontwikkelingen. Deze kunnen bedreigend of
kansrijk voorkomen. Het gaat om de volgende
ontwikkelingen en trends:

 Economisch gezien is er groei in de dienstensector en de sector recreatie & toerisme. Het aantal bedrijven in de landbouwsector krimpt al vele jaren. Maar de
huidige bedrijven zijn vaak wel grotere
bedrijven. Het platteland wordt steeds
meer het woon- en gebruiksgebied van
agrariërs én andere inwoners.

Kansrijke ontwikkelingen en trends:

Bedreigende ontwikkelingen en trends:

 De overheid trekt zich terug en doet een
groter beroep op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.
Gemeenten gaan meer samenwerken en
organiseren de kracht die in de samenleving aanwezig is. Zij maken dankbaar gebruik van de toenemende mondigheid van
hun inwoners.
 De steeds grotere rol die het gebruik van
moderne digitale media en technologische
ontwikkelingen speelt, is een belangrijk
hulpmiddel voor gemeenten. Zo dragen
technologische toepassingen in de woning,
ook wel domotica genoemd, er aan bij dat
mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen wonen.
 Op economisch, politiek en sociaal gebied
heeft de samenleving zich jarenlang ontwikkeld op wereldniveau. Als reactie op
deze globalisering neemt de aandacht van
mensen voor hun eigen lokale leefgemeenschap, zoals wijken en dorpen, toe. Gemeenten kunnen deze lokale betrokkenheid goed benutten.
 In tegenstelling tot andere gemeenten en
landelijke trends, kent Putten weinig ontgroening. Het aantal jongeren blijft hoog
binnen de gemeente en dat heeft een positief effect op de voorzieningen en levendigheid in de gemeente;
 Wereldwijd neemt de aandacht voor duurzaamheid toe. Kern is het respectvol omgaan met mens en natuur. Door natuurlijke
hulpbronnen te respecteren, kunnen ook
volgende generaties er gebruik van maken.

 Een belangrijke uitdaging is de ‘vergrijzing’ en het afnemen van de beroepsbevolking in onze lokale samenleving. Het
aandeel oudere inwoners neemt sterk toe.
Het aantal 65-plussers zal verdubbelen in
de komende 25 jaar, terwijl het aantal
mensen tussen de 20 en 65 jaar (de beroepsbevolking) zal afnemen. Dit heeft gevolgen voor welzijn en zorg en de draagkracht binnen de gemeente.
 (HQ DQGHUH EHODQJULMNH GHPRJUDÀVFKH
trend is op termijn de stabilisatie van de
bevolkingsgroei. Ook ‘verdunnen’ de huishoudens, ze bestaan uit een steeds kleiner
aantal personen. Verder is er vaker sprake
van veranderende familiesamenstellingen
door scheiding of hertrouw. De kans op
vereenzaming van alleenstaande (oudere)
mensen wordt groter.
 Er is nog altijd een ontwikkeling van individualisering en zelfontplooiing gaande.
Dit heeft tot gevolg dat de belangstelling
voor teamsporten afneemt en dat deelname aan sport- of andere activiteiten korter en wisselender worden.
 Gemeenten hebben te maken met bezuinigingen door de rijksoverheid. Daarnaast breidt hun takenpakket zich uit. Zo
worden jeugdzorg, diverse werkgelegenheidstaken en delen van de uitvoering van
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) bij gemeenten ondergebracht.
 In recreatief opzicht heeft de Veluwe het
moeilijk. Nog altijd trekt dit gebied veel
toeristen uit met name Nederland, maar
het imago is traditioneel en al jarenlang
is een geleidelijke afname van het aantal
bezoekers te zien.

en trends

- toekomstvisie Putten -
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Bezoek aan het Putten van 2030
Putten is in 2030 een authentiek dorp op de
Veluwe. Een gebied dat nog altijd ongekend
populair is bij de rustzoekende vakantieganger. Putten, waar de kerk een centrale plek
in de gemeenschap inneemt, spreekt veel gasten aan door haar rust op de zondag en haar
vitaliteit de overige dagen in de week. Putten is daarin zichzelf gebleven, bescheiden
maar zelfverzekerd. Je kunt er rekenen op
de vertrouwde gastvrijheid, vanzelfsprekende
kwaliteit, een aantrekkelijk nostalgisch centrum en karakteristieke landschappen. Er is
veel te doen, in het bos, de polder, op het
water of in het centrum. Kwaliteit staat daarbij boven kwantiteit, beleving boven kermis.
Dit authentieke beeld wordt gekoesterd en
bewust versterkt, maar daaronder schuilt wel
een moderne manier van werken met slimme
netwerken. Recreanten en toeristen worden
op hun mobiele apparaten direct voorzien van
een digitaal welkom en met een druk op de
knop ontvouwt zich een overzichtelijk en uitgebreid netwerk van de mooiste en de snelVWHURXWHVYRRUZDQGHODDUVÀHWVHUVUXLWHUVRI
automobilisten in hun elektrische voertuigen,
door de gemeente en de daaraan gelegen attracties en knooppunten.
Putten is een plek met veel variatie, waar het
voor zowel de eigen inwoners als voor bezoekers prettig toeven is. Het gezellige centrum
is een plek waar men als vanzelf bij elkaar
komt. Snuffelen in de vele lokale winkels of
lekkere producten van het land uitzoeken
op de maandelijkse streekmarkt. De ‘Smaak
van Putten’ (Putten smaakt naar meer) is een
kleinschalig, maar kenmerkend initiatief geworden waar niet alleen de streekproducten,
maar ook steeds meer de manier waarop men
met elkaar samenwerkt en leeft onder wordt
geschaard.
Putten is namelijk zorgzaam voor haar bewoners, zowel voor de jongere als oudere bewoners. In Putten sta je niet alleen. Gemeente
en gemeenschap hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een bijzonder netwerk
waarin zorg, cultuur en vrije tijd met elkaar
zijn verbonden. Jong en oud werken daarin
samen en leren van elkaar. Putten is solidariteit en ruimte voor zelfontplooiing.

Putten bouwt al jaren hoofdzakelijk voor de
behoeften van haar eigen bewoners. De woningvoorraad is er meer gevarieerd door geworden, met veel aandacht voor betaalbare
woningbouw en eigen initiatief. Ouderen en
jongeren hebben zich georganiseerd en kunnen zelf invulling geven aan activiteiten op
(vervlochten) terreinen als wonen, werken,
zorg en ontspanning. Lokale netwerken van
mensen helpen elkaar in de buurt en dragen
steeds meer zorg voor de woon- en leefomgeving. Met eigen budgetten weten de verschillende buurten en buurtschappen hun eigen
karakter te geven aan de openbare ruimte.
Putten is meer één geworden doordat verenigingen en instellingen meer zijn gaan samenwerken, maar laat daarnaast voldoende ruimte
voor variatie. Een gemeenschap van gemeenschappen die elkaar vinden op de hoofdlijnen
en de uitwerking op maat laten plaatsvinden.
Er is alle ruimte voor de ontplooiing van jezelf, maar in Putten wordt daarnaast wel een
bijdrage gevraagd aan de samenleving als geheel en de duurzame instandhouding ervan.
In voormalige scholen en andere maatschappelijke gebouwen zijn ontmoetingsruimten
ingericht. Het zijn broedplaatsen voor ondernemers, maar ook knooppunten voor vraag en
aanbod. Hier vinden de bewoners en ondernemers, jong en oud elkaar. Voor zomaar een
praatje, maar ook voor het organiseren van
activiteiten.
Na een lange periode van economische neergang is er minder een hang naar luxe en meer
naar welzijn. Er is meer tijd en aandacht voor
elkaar en weer meer waardering voor de kleine dingen in het leven, voor de lokale (voedsel)productie en voor de eigen cultuur. Het
staat echter niet in de weg aan het onderdeel
zijn van een steeds meer mondiale netwerk
door moderne technieken. Waar nodig en mogelijk wordt dit juist bewust gebruikt om het
lokale welzijn, voor zowel wonen, werken,
zorg, e.d., verder te verstevigen.
Zo is in het Putten van 2030 de landbouw nog
altijd beeldbepalend in het buitengebied.
Door de focus op sterke familiebedrijven is
de agrarische productie de afgelopen jaren

- toekomstvisie Putten -
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op peil gebleven. De agrarische bedrijven
vormen zichtbare, maar karakteristieke bakens in het landschap en kennen een open,
transparante en duurzame werkwijze en leveren een belangrijke bijdrage aan educatie en
bewustwording ten aanzien van gezonde voeding. Ze zijn niet alleen op zorgvuldige wijze
landschappelijk ingepast, maar ook ingericht.
Her en der zijn voormalige agrarische erven
omgevormd tot gezamenlijke voorzieningenerven voor de agrarische ondernemers, voor
zowel materialen, energie als opslag. De minder grootschalige en andere voormalige agrarische erven kennen een verbreding van functie of een totale functieverandering. Een deel
heeft zich op de streekproducten gericht en
verkoopt ook aan huis, er is meer ruimte voor
recreatie, voor werken in het buitengebied en
ook zijn er bijzondere vormen van wonen en
zorg ontstaan. Zoveel mogelijk is daarbij gebruik gemaakt van de bestaande erven. Het
landschap is met deze functieverschuiving
verder versterkt en herkenbaar gemaakt.

16

De economische structuurveranderingen in
de wereld hebben ook gevolgen gehad voor
Putten. De bedrijvigheid bestaat meer dan
ooit uit kleine dynamische bedrijven en veel
z.z.p.´ers. Deze bedrijven en mensen werNHQ VWHHGV PHHU LQ ÁH[LEHOH YHUEDQGHQ PHW
elkaar. Grootschalige fysieke bedrijventerreinen zijn minder nodig, de bestaande bedrijventerreinen zijn gerevitaliseerd en tot meer
parkachtige campusterreinen omgevormd. In
Putten zijn meerdere ondernemingsplekken
en ruimten door het dorp waar men elkaar kan
ontmoeten, kan werken en kan vergaderen.
In veel gevallen zijn deze ook gekoppeld aan
andere voorzieningen, zoals basisonderwijs
Op deze plekken zijn uiteraard de modernste communicatievoorzieningen aanwezig. Er
wordt actief een netwerk onderhouden van
Puttense ondernemers, zodat snel te zien is
waar kennis kan worden gedeeld en men gezamenlijk tot een krachtig aanbod of product
kan komen. Daarvoor zijn ook relaties gelegd
met regionale instellingen voor beroepsonderwijs, waaronder in Putten zelf. Een economie
dus met een sterke lokale grondslag, maar die
wel nationaal en waar kan internationaal opereert. De verbindingen van Putten met de buitenwereld zijn daarvoor geoptimaliseerd door
PLGGHO YDQ KHW YHUÀMQHQ YDQ GH EHVWDDQGH
structuren, het ontvlechten van verkeersstromen en het door maatwerk oplossen van (verkeers-)knelpunten. Er ligt nu een compleet en
ÀMQPD]LJURXWHQHWZHUN voor de verschillende
verkeersstromen zodat een ieder vlot en veilig
zijn weg kan vinden binnen de gemeente.

- toekomstvisie Putten -

Het is één van de verworvenheden die, tezamen met het prachtige landschap, het authentieke karakter en de vele activiteiten binnen
en net buiten de gemeente, Putten maken tot
een gewilde bestemming van mensen uit de
rest van het land. De Puttense recreatieve
sector heeft in de laatste vijftien jaar een
grote sprong vooruit gemaakt. Putten is binnen de Veluwe een herkenbaar product met
een eigen gezicht. De vele mogelijkheden en
bijzondere arrangementen hebben een grote
aantrekkingskracht op zowel toeristen die
verwend willen worden, als die actief willen
zijn. De lokale ondernemers hebben hiervoor
zelf de handen ineen geslagen en gebruik gemaakt van de unieke kansen die hun gezamenlijke aanbod biedt in relatie ook met directe
DWWUDFWLHV LQ GH RPJHYLQJ ]RDOV KHW 'ROÀQDrium, de stad Amersfoort en de vermaaksindustrie in de Flevopolder. Het leefbare en
levendige centrum in Putten met haar eigen
karakter is daarbinnen een belangrijk schakelen rustpunt en daarmee een logische uitvalsbasis voor elke bezoeker.
In 2030 is Putten nog altijd een hechte authentieke en zelfstandige gemeenschap waarin het bestuur dicht bij de mensen staat. Zij
ontleent haar (bestuurs-)kracht aan het uitgebreide netwerk van samenwerkingsverbanden tussen burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid en werkt
op een slimme manier samen met collega gemeenten in de regio.

- toekomstvisie Putten -
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De toekomstige Puttense samenleving
De toekomstige samenleving van Putten is gestoeld op een aantal thema’s die sterk naar
voren zijn gekomen in het discussiëren over
de toekomst van Putten. Het gaat om de volgende thema’s:
 een sociale vitale gemeenschap voor jong
en oud;
 een samenleving in een groene en gastvrije omgeving met ruimte voor rust en
dynamiek;
 een samenleving om je hele leven in te
kunnen wonen;
 een samenleving waarin ruimte is voor
creativiteit en innovatie.

4.1

Een sociaal vitale
samenleving voor jong
en oud

 Putten wil een sociaal vitale samenleving
zijn, waarin inwoners zich actief inzetten
voor elkaar, hun buurtschap, wijk of dorp.
In deze gemeenschap doet en telt iedereen, van jong tot oud, mee;
 In Putten sta je niet alleen. Inwoners die
kwetsbaar zijn en minder goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen rekenen op
goede ondersteuning. Uitgegaan wordt
van de vraag van de inwoner en zijn eigen
kracht en mogelijkheden;
 Jong en oud worden met elkaar verbonden. Er is ruimte voor vernieuwende initiatieven en zelfontplooiing;
 Er wordt kritisch gekeken naar het gemeentelijke voorzieningenniveau, waarbij
gekozen wordt voor kwaliteit boven kwantiteit.
Inwoners zetten zich actief in voor elkaar, hun
wijk of dorp
De Puttense samenleving is in sociaal opzicht
vitaal. De inwoners zetten zich actief in voor
elkaar en voor hun wijk of dorp. Er zijn vele
vrijwilligers en mantelzorgers, die we ook de
komende jaren hard nodig hebben. Onze vitale oudere inwoners leveren hieraan een belangrijke bijdrage met hun geestkracht, werkkracht en levenservaring.
Putten wil een gemeenschap zijn waarin iedereen, van jong tot oud, meedoet en meetelt.
Men voelt zich thuis in de gemeente Putten en
is daar trots op. Men heeft oog voor elkaar en
spreekt elkaar aan op elkaars gedrag.
Inwoners in een kwetsbare positie krijgen
goede ondersteuning
Er wordt uitgegaan van de eigen kracht en
zelfredzaamheid van de inwoners en hun sociale omgeving. Sommige inwoners die kwetsbaar zijn en minder goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben (tijdelijk) ondersteuning
nodig. Die steun moet worden verleend. Er
wordt uitgegaan van de vraag en de eigen
kracht en mogelijkheden van de inwoner. Ver-
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volgens wordt gekeken naar de mogelijkheden
voor hulp vanuit de eigen sociale omgeving.
Pas daarna komt professionele ondersteuning
in beeld.
Om dit te realiseren, moeten steunverlenende
organisaties goed samenwerken met elkaar en
met eventuele mantelzorgers. Meer nog dan
in het verleden wordt ingezet op samenwerking en netwerken. Met de toenemende zorgen welzijnvraag en de geleidelijke afname van
de vrijwilligersparticipatie, moet slim en snel
van elkaars netwerk gebruik kunnen worden
gemaakt. Men laat zien wat men doet en daar
kan snel tussen geschakeld worden waar nodig. De gemeente zorgt voor de organisatie
waarbinnen alle partijen elkaar snel kunnen
vinden.
Inwoners in een kwetsbare positie willen we in
eerste instantie vooral helpen met behulp van
algemene, voor iedereen toegankelijke voorzieningen. Daarnaast wordt in Putten ingezet op persoonlijke aandacht. Vereenzaming
wordt tegengegaan. Er is kennis en aandacht
voor de hulpbehoevenden en juist door deze
persoonlijke aandacht kan de zorg meer effectief zijn. In Putten staat men er niet alleen
voor.

voorbeeld winkels, pinautomaten, kleinschalige woonvoorzieningen en gezondheidszorg in
onze samenleving.
Focus van de gemeente
In lijn met het voorgaande zijn binnen dit
thema de belangrijkste focuspunten voor de
gemeente:
 het stimuleren van de zelfredzaamheid
van haar bewoners;
 het zorgen voor verbindingen (netwerken)
tussen kerken, maatschappelijke (zorg)organisaties en groeperingen;
 het behouden en versterken van de sociale
binding door hier in alle beleidsterreinen
rekening mee te houden (zodat mensen
eerder geneigd zijn om elkaar te helpen);
 het zorgen voor een vangnet voor die mensen waarbij de zelfredzaamheid in het gedrang komt;
 het laten prevaleren van kwaliteit van
voorzieningen boven kwantiteit.

Jong en oud worden met elkaar verbonden
Er wordt meer gebruik gemaakt van de daadkracht, ervaring en inventiviteit van oud en
jong. Ingezet wordt op initiatieven die hieraan een invulling geven en die ook zorgen voor
verbindingen tussen beide groepen. Daarbij
wordt alle ruimte gegeven voor creativiteit en
inventiviteit van zowel jong en oud om initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan een
vitale en sociale gemeenschap.
Heroverweging van het voorzieningenniveau
Het gemeentelijke voorzieningenniveau wordt
kritisch onder de loep genomen, waarbij wordt
bekeken wat anders kan. Daarbij gaat kwaliteit boven kwantiteit en wordt ingezet op het
stimuleren van een optimaal én multifunctioneel gebruik van de aanwezige voorzieningen.
Deze voorzieningen zijn goed bereikbaar zijn.
Het particulier initiatief is verantwoordelijk
voor de toereikende aanwezigheid van bij-
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4.2

Een samenleving in een
groene en gastvrije
omgeving met ruimte
voor rust en dynamiek

 Putten wordt gekenmerkt door een groen,
landelijk gebied met afwisselende landschapen.
 Putten kiest voor recreatie met kwaliteit
en met behoud van de identiteit. Daarbinnen is er veel te kiezen in Putten.
 Putten is goed bereikbaar en leefbaar.
 De openbare ruimte is van en voor iedereen.
Een groene, landelijk gebied met een afwisselend landschap
Putten is heel veel groen, maar ook aantrekkelijk blauw. Het groen is van de bossen, polders en landgoederen. Het blauw van de beken en randmeren. De kwaliteiten van deze
landschappen willen we behouden en waar
mogelijk versterken in onderlinge samenhang.
Het is één van de belangrijkste kwaliteiten
van het wonen en leven in Putten en waarom
bezoekers hier komen. Ook de cultuurhistorische waarden dragen hier aan bij. Deze worden behouden en waar nodig versterkt.
Recreatie met kwaliteit en met behoud van de
identiteit
In Putten is ruimte voor dag- en verblijfsrecreatie. Recreatie en toerisme zijn en blijven belangrijke economische groeisectoren in
Putten. De kwaliteit van de recreatie wordt
op een hoger peil gebracht. Rust, ruimte en
beleving zijn de kracht van het bosgebied en
de landgoederen. Langs de Randmeerkust is
meer ruimte voor dynamiek en spanning. In
het poldergebied is ruimte voor een verbreding van agrarische activiteiten, waaronder
recreatieve activiteiten. Er is aandacht voor
het verknopen van het toeristische aanbod in
Putten en de regio. In Putten kun je van alles
doen. In het centrum komt men samen. Dit
is het hart van toeristisch Putten. Gesteund
wordt op historie, kwaliteit, gastvrijheid en
een breed aanbod.

Putten is goed bereikbaar en leefbaar
Putten en haar buitengebied is goed bereikEDDUHQOHHIEDDU+HWÀHWVYHUNHHUGRRUEHZRners en toeristen wordt gestimuleerd. De verbindingen naar het NS-station en tussen het
bosgebied en de Randmeerkust worden verbeterd voor het langzaam verkeer.
Het oplossen van de verkeersdrukte en -onveiligheid die het gemotoriseerd op gezette
tijden veroorzaakt moet hoofdzakelijk in regionaal verband worden gevonden.
De openbare ruimte is van en voor iedereen
Beheer en onderhoud van de openbare ruimte
en het landschap doen we samen. Inwoners,
maatschappelijke partners en ondernemers
zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid
voor de eigen leefomgeving. Bij het beheer
letten we op de aspecten ‘schoon’, ‘heel’ en
‘veilig’.
De openbare ruimte is voor iedereen. Dit betekent dat iedereen er gebruik van moet kunnen maken. De openbare ruimte moet dus ook
zo veel mogelijk toegankelijk zijn voor inwoners met een beperking.
Focus van de gemeente
In lijn met het voorgaande zijn binnen dit
thema de belangrijkste focuspunten voor de
gemeente:
 het behouden en versterken van de landschappelijke variatie in Putten;
 het behouden en versterken van het (gevoel van) rust en ruimte als karakteristiek
in de gemeente;
 het behouden en versterken van het ‘eigene’ van Putten (traditie), maar met oog
voor de moderne verworvenheden;
 het behouden en versterken van de aantrekkelijkheid van het centrum als hart
van de gemeenschap en als uitvalsbasis
voor de bezoekers;
 het stimuleren van verbindingen binnen de
recreatieve sector ter versterking van de
uitstraling en beleving van Putten;
 het verbeteren van de langzaam verkeersverbindingen tussen bos, dorp, station en
randmeerkust.
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4.3

Een samenleving waarin
inwoners hun hele leven
kunnen wonen

 Putten heeft een samenleving waar mensen hun hele leven kunnen wonen.
 Huisvesting voor ouderen en starters krijgt
extra aandacht.
 Inwoners, maatschappelijke organisaties
en gemeentelijk bestuur zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor goede woonmogelijkheden.
 Putten wil een duurzame samenleving
zijn.
Wonen voor het leven
In Putten moet het mogelijk zijn voor wie dat
wil zijn of haar hele leven in onze samenleving te kunnen wonen. Dit vraagt om een combinatie van passende huisvesting, bereikbare
voorzieningen en een toegankelijke woonomgeving. De woonbehoefte verandert, mede
GRRUGHPRJUDÀVFKHYHUDQGHULQJHQ PHWQDPH
meer ouderen). Daarnaast hebben we te maken met verdunning van huishoudens (minder
personen per huis) en een afnemende groei
van de bevolking.
De mogelijkheden om via nieuwbouw hierop
in te spelen nemen af. Deze worden namelijk op hoofdlijnen door regionale afspraken
bepaald. We benutten de kansen die er voor
nieuwbouw zijn, maar meer dan ooit zal vooral naar de bestaande woningvoorraad moeten
worden gekeken om vraag en aanbod op elkaar aan te passen.
Daarom wordt meer accent gelegd op het
aanpassen van bestaande woningen. De invloed van het gemeentelijke bestuur en de
gemeentelijke organisatie is hierbij overigens
beperkt. Het overgrote deel van de woningvoorraad is particulier eigendom. De huurwoningen zijn in bezit van een woningcorporatie.

Extra aandacht voor huisvesting voor ouderen
en starters
De inwoners van Putten hebben verschillende woonwensen. Daarom is een meer divers
woningaanbod gewenst. Daarbij moet rekening worden gehouden met de toename van
het aantal oudere inwoners. Moderne technologie en media zijn te benutten om huisvesting geschikt te maken voor ouderen. Het huidige woningaanbod voor starters is beperkt,
met name door de dure bestaande woningvoorraad. Daarom wordt het realiseren van
betaalbare woningen voor deze doelgroep gestimuleerd.
Goede woonmogelijkheden zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners,
maatschappelijke organisaties en gemeentebestuur
Het realiseren van passende huisvesting zien
we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeentebestuur. We vergroten
het bewustzijn van onze inwoners dat zij zelf
meer initiatief en verantwoordelijkheid moeten nemen om dit te bereiken. Collectieve
initiatieven die in deze richting gaan, worden
zoveel mogelijk ondersteund. Nieuwbouwplannen worden in samenwerking met de woningcorporatie en particuliere bouwers ontwikkeld. Afstemming is noodzakelijk tussen
alle partijen om zo goed mogelijk te voorzien
in de toekomstige vraag. Daarbij is ook meer
UXLPWH QRGLJ YRRU ]HOÀQLWLDWLHI YDQ JURHSHQ
van) bewoners, zoals bijvoorbeeld Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
Een duurzame samenleving
Wij willen een duurzame samenleving zijn, om
een wereld achter te laten die ook voor toekomstige generaties leefbaar is. Kern is het
respectvol omgaan met mens, natuur en milieu. Hiervoor wordt ingezet op het stimuleren
van het gebruik van duurzame energiebronnen
in de gemeente. Slimme combinaties moeten
worden gezocht met bestaande productieprocessen en afvalstromen. Naast het gebruik van
bestaande bebouwing is ook in het buitengebied plaats voor duurzame energiebronnen,
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mits dit de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten niet onevenredig schaadt.
Focus van de gemeente
In lijn met het voorgaande zijn binnen dit
thema de belangrijkste focuspunten voor de
gemeente:
 het faciliteren van de inwoners om zo lang
mogelijk in de eigen woning te wonen;
 het afstemmen van het woningaanbod
op de behoefte binnen de gemeente. Er
wordt ruimte gelaten aan particuliere initiatieven;
 het afstemmen van de nieuwbouw op de
vraag vanuit de meest kwetsbare groeperingen;
 binnen het nieuwbouwprogramma wordt
ruimte gelaten voor eigen initiatieven
vanuit bewoners en organisaties;
 het handelen van de gemeente wordt getoetst/gemotiveerd vanuit het oogpunt
van een duurzame samenleving. Ook de
vraag van andere partijen wordt hieraan
getoetst.
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4.4

Een samenleving waarin
ruimte is voor creativiteit en innovatie

 Aan ondernemen in Putten wordt ruimte
JHERGHQ.OHLQVFKDOLJKHLGÁH[LELOLWHLWHQ
slimme combinaties van denken en doen
staan daarbij centraal.
 In Putten worden de krachten gebundeld.
Het Puttense product wordt in alle opzichten een kwaliteitsstempel.
 In Putten is een gevarieerd buitengebied
met ruimte voor boeren, burgers en toeristen.
Ruimte voor ondernemen
In Putten wordt gewoond én gewerkt. Het ondernemerschap wordt gestimuleerd en waar
nodig gefaciliteerd. Er is minder behoefte aan
grootschalige uitbreidingen van bedrijventerUHLQHQPDDUPHHUDDQHHQVOLPPHUHQÁH[Lbeler gebruik van de bestaande bedrijven en
gebouwen. Wonen en werken worden minder
gescheiden.
De krachten worden gebundeld
Detailhandel, bedrijfsleven, organisaties en
verenigingen in Putten gaan slimmer gebruik
maken van elkaars kennis en kunde. Kruisbestuiving en slimme combinaties zorgen voor
energie en daadkracht die aansluit op de Puttense moraal van hard werken.
Uiteindelijk moet dit leiden tot een ‘Puttense
PDQLHU YDQ ZHUNHQ· ZDDULQ ÁH[LEHO FUHDWLHI
en innovatief werkgevers en werknemers samen werken. Niet alleen binnen het bedrijfsleven, maar ook daarbuiten, zodat ook voorzieningen, detailhandel, verenigingen, etc.
KLHUYDQSURÀWHUHQ,Q3XWWHQRQGHUVWHXQWPHQ
elkaar en dat leidt uiteindelijk ook tot een
herkenbaar product naar buiten toe.

ruimte voor een (duurzame) ontwikkeling van
de landbouw, met name in het landbouwontwikkelingsgebied. Daarbuiten is ruimte voor
nevenactiviteiten. Combinaties met recreatie, zorg of energie worden aangemoedigd.
Voor bewoners en toeristen wordt ingezet
op een verdere ontsluiting en toegankelijkheid van het buitengebied. Bos en randmeer
worden sterker met elkaar verbonden. Voor
nieuwe woonvormen en aan het dorp verbonden activiteiten is ruimte in het buitengebied,
mits dit het agrarisch ondernemen niet in de
weg staat en geen negatief effect heeft op
cultuurhistorie en landschap.
Focus van de gemeente
In lijn met het voorgaande zijn binnen dit
thema de belangrijkste focuspunten voor de
gemeente:
 het behouden en versterken van de positie
van het MKB (o.a. revitaliseren bedrijventerreinen, slimme en passende bedrijfsruimten, digitale netwerken, e.d.);
 het ruimte bieden aan (kleinschalige) ondernemingsinitiatieven middels ontmoetingsruimten voor ondernemers;
 ruimte bieden aan een ondernemend buitengebied, waarin zowel agrarische bedrijven als andere (meer kleinschalige)
bedrijvigheid en maatschappelijke initiatieven een plaats hebben;
 KHWÁH[LEHOJHULFKWHQGDDGNUDFKWLJ¶PHHdenken’ met ondernemers die initiatieven
willen nemen die ten goede komen aan de
gewenste ontwikkeling van Putten;
 het verbinden ondernemers met elkaar en
van onderwijs en bedrijfsleven (het koppelen en stimuleren van doeners en denkers) om zo meer gebruik te maken van
elkaars mogelijkheden.

Een gevarieerd buitengebied
Ook in het buitengebied is ruimte voor creativiteit en innovatie. Dat geldt ten eerste voor
de agrarisch ondernemers. Nog altijd neemt
het aantal agrarische ondernemers af en is
sprake van een schaalvergroting. In Putten is

- toekomstvisie Putten -

25

De toekomstige rol en positie

van de gemeentelijke overheid
Van ‘doen’ naar ‘zorgen dat’
 De gemeente staat voor het uitvoeren van
wettelijke taken.
 De kernrol van de gemeente is het organiseren van de kracht en kennis die in de
samenleving aanwezig is.
 De gemeente is de ‘eerste overheid’.
 'H ÀQDQFLsOH PLGGHOHQ ZRUGHQ ]R HIÀFLent en effectief mogelijk ingezet.
 Het gemeentebestuur en de organisatie
voldoen aan kernkwaliteiten.
Wettelijk verplichte taken voeren wij uit
Onze kerntaak is het garanderen van de uitvoering van onze wettelijke taken.
Onze kernrol is het organiseren van de kracht
en kennis die in de samenleving aanwezig is
Onze rol zal steeds meer bestaan uit het organiseren van de kracht en kennis die in onze lokale gemeenschap aanwezig is. Doel is het benutten van deze kracht. Bovendien willen wij
inspelen op ontwikkelingen in en initiatieven
uit de gemeenschap. Het gemeentebestuur en
de ambtelijke organisatie zullen vooral vanuit
regie, partnerschap en samenwerking (gaan)
opereren. Het zelf uitvoeren van werkzaamheden wordt minder belangrijk. Het bestuur
en de ambtelijke organisatie moeten anticiperen op de kracht in de samenleving, omgevingsgericht zijn, maatwerk leveren en integraal, interactief en vraaggericht werken.
Binnen Putten is behoefte aan wat wel de drie
musketiers zijn genoemd: ‘trekkers’ die iets
initiëren en mensen enthousiast maken, de
‘verbinders’ die partijen en ideeën met elkaar weten te verbinden en de ‘duwers’ die
ervoor zorgen dat het proces niet stilstaat en
iedereen enthousiast blijft. De gemeente zal
steeds één van deze rollen spelen, afhankelijk
van de situatie.

De dienstverlening wordt meer persoonlijk en
zal meer projectmatig worden ingezet. De organisatie zal daardoor meer gaan kantelen en
gericht zijn op de vragen en de activiteiten in
de gemeenschap en minder vanuit de sectorale beleidsindeling van de overheid.
'HÀQDQFLsOHPLGGHOHQ]HWWHQZLM]RHIÀFLsQW
en effectief mogelijk in
Ons gemeentebestuur wordt de komende jaren geconfronteerd met bezuinigingen door
de rijksoverheid en met uitbreiding van het
takenpakket. De ambtelijke organisatie zal
HIÀFLsQW HIIHFWLHI HQ NRVWHQEHZXVW PRHWHQ
zijn. De gemeentelijke bureaucratie beperken we zoveel mogelijk. Onze maatregelen
en subsidies richten zich steeds meer op het
op gang helpen van initiatieven en activiteiten van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Uiteraard moeten deze
initiatieven en activiteiten passen binnen de
prioriteiten van ons gemeentelijk beleid. Subsidies krijgen vooral de functie van - tijdelijk
- ‘vliegwiel’ of ‘aanjager’.
Het gemeentebestuur en de organisatie voldoen aan kernkwaliteiten
De kerntaak en -rol van de gemeente vereisen
een verandering van de werkwijze, houding
en gedrag van gemeentebestuur en organisatie. Om dit te realiseren, hanteren we de volgende kernkwaliteiten:
Samenwerkingsgericht;
Oplossingsgericht;
Communicatief;
Inspelend op ontwikkelingen, creativiteit
en innovatie;
 (IÀFLsQWHIIHFWLHIHQNRVWHQEHZXVW
 Betrouwbaar.





De gemeente is de ‘eerste overheid’
Voor inwoners gaat de gemeentelijke overheid steeds meer functioneren als het startpunt voor contact met de gehele overheid. De
gemeente is het eerste aanspreekpunt. Deze
rol vergt goede automatisering en een andere
manier van werken en organiseren.
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De toekomstige rol en positie
van onze partners

Meer eigen verantwoordelijkheid, participatie
én vertrouwen
 wij verwachten van onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers
dat zij meer verantwoordelijkheid voor
zichzelf en voor elkaar nemen.
 wij geven onze inwoners, maatschappelijke
organisaties en ondernemers ruimte voor
participatie, inbreng én vertrouwen.
 wij gaan intensiever samenwerken met
andere gemeenten.
We doen een groter beroep op de verantwoordelijkheid van partners voor zichzelf en voor elkaar
We vragen onze inwoners, maatschappelijke
partners en ondernemers dat zij meer verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar
nemen. Dit vereist een andere houding en gedrag van onze partners. Deze keuze sluit aan
bij de toename van de mondigheid van onze
inwoners.
Partners krijgen ruimte voor participatie én
vertrouwen
We bieden onze partners meer ruimte voor
deelname aan door als gemeentelijke overheid open te staan voor hun initiatieven en
ideeën. We kiezen nadrukkelijk voor samenwerking en partnerschap, waarbij het geven
van vertrouwen vanzelfsprekend is. Daarnaast
zijn een heldere communicatie en het nakomen van afspraken van groot belang. De mogelijkheden die moderne media en nieuwe
technologieën bieden, gaan we zoveel mogelijk benutten.
We gaan intensiever samenwerken met andere gemeenten
We gaan nog meer intensieve vormen van samenwerking zoeken met buurgemeenten en
andere gemeenten in de regio. We richten ons
op kwaliteitsverbetering, het verminderen
van de kwetsbaarheid van onze kleine ambtelijke organisatie en op kostenreductie.
Gezamenlijk zijn we beter opgewassen tegen
de uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket en de bezuinigingen door de rijksoverheid. Bovendien kunnen we samen beter inspelen op de vergrijzing van onze bevolking.
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Verantwoording proces
Toekomstvisie Putten

Het project ‘Toekomstvisie Putten’ is in een
aantal fasen tot stand gekomen.
Opmaken van de agenda
Door middel van het houden van interviews
en discussieavonden met bestuur, gemeenteraad en ambtenaren is in eerste instantie een
agenda bepaald van onderwerpen die in de samenleving leven, vanuit het oog- en standpunt
van de gemeente.

Inspraak en overleg
Op basis van het voorgaande proces is de
Toekomstvisie Putten opgesteld. Deze wordt
neergelegd voor de inspraak. De inspraak start
met een informatieavond. Na het verwerken
van de inspraak- en overlegreacties zal de
Toekomstvisie Putten worden vastgesteld door
de gemeenteraad.

Het houden van Toekomstgesprekken
In deze fase is naar buiten toe getreden om
in contact te komen met bewoners, ondernemers en organisaties. Er is met elkaar gediscussieerd over de volgende vijf thema’s, die
voortkomen uit het opmaken van de agenda:






Wonen;
Werken;
Leven en Welzijn;
Vrije Tijd
Identiteit.

De Arenabijeenkomst
In de Arenabijeenkomst wordt voortgebouwd
op hetgeen in de Toekomstgesprekken naar
voren is gekomen. Om de keuzen voor de toekomst scherp neer te zetten, is het gedachtengoed van de Toekomstgesprekken vertaald
in een viertal scenario’s. Deze scenario’s zijn
sterk aangezette toekomstbeelden die één of
twee aspecten centraal stellen met het idee
om samen goed te kunnen bepalen wat de
kwaliteiten en knelpunten zijn van een dergelijk toekomstbeeld. Dit helpt vervolgens om
betere keuzen te maken voor de toekomst. De
volgende vier scenario’s zijn besproken:
1.
2.
3.
4.
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Kwikzilver - Jong en Oud;
Netwerk – Denken en Doen;
All-inclusive - Strand en Bos;
Enclave - Onafhankelijk en Zelfverzorgend.

- toekomstvisie Putten -

Scenario Kwikzilver

Scenario Netwerk

Scenario All-inclusive

Scenario Enclave
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