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Doelen
2021-2025

• 8 procent meer woningen  

en bewoners

• 10.000 m² winkelvloeroppervlak 

transformeren

• Leegstand daalt naar 10 procent

• Aantal niet-winkels stijgt naar  

een aandeel van 25 procent

• De werkgelegenheid  

in centrum blijft op peil

• 5 vergroeningsprojecten  

in de openbare ruimte

• Bezoekerswaardering stijgt  

naar een 7,5

“Samen werken we aan de verschuiving van winkelstad naar een complete en comfortabele 
binnenstad, die economisch én sociaal vitaal is. Zo creëren we een aantrekkelijke en toegankelijke 
verblijfsplek die mensen verbindt, met volop mogelijkheden om te ontmoeten en te beleven. 
Een binnenstad voor Veenendalers en voor bewoners en toeristen uit de omliggende regio!”,  
aldus wethouder Dylan Lochtenberg.

De foto’s op deze kaart laten zien wat we onder andere inmiddels al gerealiseerd 
hebben. De cijfers met bijbehorende tekst geven aan waar we de komende tijd  
nog mee aan de slag gaan. 

Vitale Binnenstad

Meer weten, vragen of ideeën?  
Neem contact op met programmamanager Aarnoud Aarnoudse via 

aarnoud.aarnoudse@veenendaal.nl of 06 45 81 64 13.

Goed georganiseerde binnenstad
Samen zijn we verantwoordelijk voor een  
economisch en sociaal vitaal centrum

    Verlenging BIZ met ondernemers en  

 vastgoedeigenaren 

   Gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren,  

cultuur, warenmarkt en horeca werken samen  

in de Stuurgroep Vitale Binnenstad

   Realisatie Bureau Binnenstad

Innovatieve binnenstad
Een slimmere binnenstad die aantrekkelijker  
is voor bezoekers en klaar voor de toekomst

   Winkelstad Veenendaal digitaal

 9   Lichtfontein Horecaplein

Groene en duurzame binnenstad
Meer ruimte voor levend en beleefbaar groen  
en water, én minder en ander energieverbruik

 7   Vergroenen Raadhuisplein

 8   Nieuwe Duivenweide

      Stimuleren gevelgroen

Toegankelijke binnenstad
Ruimte bieden aan alle (verkeers)gebruikers 
en -functies, zonder dat zij elkaar in de weg zitten 

 6  Extra overdekte fietsenstalling

   Duurzame distributie

Complete Binnenstad
Versterking van de diversiteit in aanbod, 
zowel in sectoren als qua evenementen

1 Transformatie van Tuinstraat naar woonstraat

2 Upgrade gebied Markt

3  Locatie Stadsstrand

4 Onderzoek toekomst theater

 Centrale aanpak acquisitie

5 Afronding Brouwerspoort

Legenda
      Ontwikkelgebieden 6     Straten              Bebouwing
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