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→ Gebruikskwaliteit van
groen in en tussen wijken
vergroten

→ Recreëren in het
buitengebied én ecologisch
sterke natuur zoneren

→ Circulaire landbouw

“In 2040 zijn onze wijken nog 
groener en sporten we volop 
in de natuur om ons heen.”

Groene gemeente

→ Uitgebreider netwerk van openbaar
vervoersmiddelen

→ Kwalitatief hoogwaardige fietsroutes
→ Innovatief en schoon

autoverkeerInclusieve gemeente

“In 2040 ga ik met de lightrail 
naar Eindhoven.”

Bereikbare gemeente

→ Volop activiteiten en
ontmoetingsplekken

→ Actief verenigingsleven
→ Veldhoven bekend om sterk sociaal

netwerk

“In 2040 doet iedereen mee!”

Inclusieve gemeente

→ Maatregelen voor het
duurzaam opwekken van
energie kwalitatief en
kleinschalig inpassen

→ Groen City Centrum symbool
voor hernieuwde aandacht
voor natuur, duurzaamheid
en gezondheid

Duurzame gemeente

→ Veelzijdigheid aan lokaal én regionaal
opererende bedrijven

→ City Centrum is place to be
→ Dorpskernen behouden

“Ik zie mijzelf in 2040 al op 
een terrasje zitten in City 

Centrum, dat is dan echt een 
bruisend hart.”

Werkende gemeente

→ Gevarieerd woningaanbod
→ Woningen voor kleine huishoudens en gezinnen
→ Collectieve, duurzame en flexibele woonconcepten
→ City Centrum en werklocaties zijn stadser
→ Dorpse sfeer en karakter in de historische kernen

Woongemeente

VELDHOVEN 2040



Dromen van inwoners voor de toekomst van Veldhoven De gemeente Veldhoven werkt aan de omgevingsvisie. Dit is een langetermijnvisie 
voor de leefomgeving, die verwoordt wat voor gemeente we willen zijn en hoe we goed 
kunnen inspelen op ontwikkelingen die in de fysieke leefomgeving op ons af komen. 
Om tot de omgevingsvisie te komen beginnen we met het schetsen van een beeld van 
de gewenste toekomst: wat voor een gemeente willen we in 2040 zijn? Wat zijn onze 
ambities en dromen? Deze dromen vormen het vertrekpunt van de volgende fasen in 
het proces, waarin we ze confronteren met bestaand beleid en uiteindelijk vertalen in 
een ruimtelijke strategie en visie op uitvoering en samenwerking.

In dit dromendocument zijn de meest genoemde elementen uit de verschillende 
dromen van circa 50 inwoners en ondernemers van onze gemeente opgeschreven 
die de deelnemers op 20 februari 2020 ‘s avonds in het Sondervick College hebben 
geformuleerd. Daarnaast vindt u op pagina 3 de inzendingen van Veldhovense jeugd die 
hebben meegedaan aan de prijsvraag over de toekomst van Veldhoven. 

De dromen zijn gegroepeerd in 6 thema’s, welke de deelnemers tijdens het atelier de 
volgende prioritering gaven:
→ De groene gemeente Veldhoven
→ De duurzame gemeente Veldhoven
→ De woongemeente Veldhoven
→ De bereikbare gemeente Veldhoven
→ De inclusieve gemeente Veldhoven
→ De werkende gemeente Veldhoven

Wat maakt de gemeente Veldhoven uniek? 
Dat was de eerste vraag die aan de inwoners werd gesteld tijdens het droomatelier op 
20 februari. Veel inwoners ontlenen hun identiteit niet zozeer aan het feit dat ze inwoner 
zijn van Veldhoven maar bijvoorbeeld als inwoner van Veldhoven-dorp, Meerveldhoven, 
Zeelst en Oerle. Het meest unieke en verbindende element van Veldhoven was volgens de 
meeste aanwezigen het dorpse karakter in combinatie met stadse voorzieningen als uniek 
kenmerk van de gemeente. ‘We profiteren optimaal van de ligging tussen het landelijke 
en stedelijke gebied’. Ook waarderen inwoners het groen; de bossen en het buitengebied 
direct rondom Veldhoven. Dit vinden de inwoners over het algemeen de mooiste plekken 
van de gemeente. Ook is Veldhoven een ondernemende gemeente, met veel (ruimte 
voor) initiatief en ontwikkeling.  Minder waardeert men de drukte, het vliegveld en de 
verouderde industrieterreinen. 

Groene gemeente

Woongemeente

Duurzame gemeente

In 2040...
... is Veldhoven, net als nu, een groene gemeente met veel groen dichtbij de mensen. Dat 
begint met het groen in en tussen de wijken; de huidige groenstructuur blijft behouden en 
wordt kwalitatief versterkt. Er is veel aandacht voor biodiversiteit en de vele grasvelden 
zijn deels ingeruild voor meer begroeiing, wandelpaden en groen om te verblijven. In 
dit diverse groen wordt ook bewogen; gesport en gespeeld omdat de openbare ruimte 
daarvoor is ingericht. Het water is zichtbaar beter benut, door de wateropgave en 
klimaatopgave hier te combineren. In 2040 is het buitengebied van grote waarde voor 
Veldhoven. Het buitengebied is niet verder bebouwd, en nog beter toegankelijk gemaakt 
voor wandelen en fietsen: de oude wandelstructuren zijn hersteld en er zijn voldoende 
bankjes om van het groen en buiten zijn te kunnen genieten. Ook is de ecologische 
kwaliteit versterkt. Er zijn zones aangewezen waar de natuur of de recreatie voorrang 
krijgt. De actieve boeren hebben de ruimte gekregen voor nieuwe verdienmodellen en 
circulaire landbouw.

In 2040...
... is Veldhoven sterk verduurzaamd. Dit heeft er mede voor gezorgd dat jongeren en 
jongvolwassenen relatief vaak in de gemeente blijven wonen. Energie wordt op een 
duurzame manier opgewekt, zowel lokaal als in de regio. Binnen Veldhoven gebeurt dit 
betaalbaar, kleinschalig en slim ingepast, denk aan zonnepanelen op de daken en op 
grote parkeerterreinen, slim gebruik van restwarmte en de transformatie van een aantal 
industrieterreinen naar kleine lokale energiehubs. De inwoners profiteren op verschillende 
manieren van de verduurzaming, de meesten zijn bijvoorbeeld aangesloten bij of zijn 
een aandeelhouder van een lokale of regionale energiecoöperatie. Naast dat we in 
Veldhoven en de regio onze energie op een duurzame manier opwekken werken we aan 
energiebesparing en -opslag. Dit doen we door onze woningen en kantoren te isoleren, 
en onze  bedrijfs-/productieprocessen te optimaliseren. Daarnaast verplaatsen inwoners 
van Veldhoven zich in 2040 op een andere, duurzamere, manier, bijvoorbeeld met het ov, 
de fiets of elektrisch vervoer. Deze duurzame keuzes maken de inwoners van Veldhoven 
omdat ze zich bewust zijn van de impact op onze kwaliteit van leven. Ook is Veldhoven 
klimaatbestendig; we hebben veel meer groen in de gemeente. Een groene infrastructuur; 
verbindingszones, zowel in de openbare ruimte als op gebouwen. Opvallend is de 
vergroening van het City Centrum: het groene centrum is een icoon en staat symbool voor 
de hernieuwde aandacht voor natuur, duurzaamheid en gezond leven. 

In 2040...
…  is er voor iedereen in Veldhoven een goede, betaalbare woning dichtbij voorzieningen. 
In Veldhoven is het prettig wonen, het woningaanbod is gevarieerd en er is 
voldoende doorstroming binnen de wijken. Nieuwe collectieve, duurzame en flexibele 
woonconcepten dragen hieraan bij. Voor ouderen en andere kleine huishoudens zijn 
er nieuwe woningen toegevoegd, dichtbij voorzieningen. De wijken zijn gemengd en er 
zijn ontmoetingsplekken, zoals gezamenlijke volks- of moestuinen. De wijken en oude 
dorpskernen blijven dorps en groen van karakter. Het buitengebied is vrijgehouden van 
nieuwe woningbouw. Toch is er wel flink gebouwd tot 2040; met name op een aantal 
meer stedelijke plekken. Zo is het City Centrum opgewaardeerd; we vinden er meer 
hoogbouw, woningen, horeca en voorzieningen. Hier voelt het stadser, net als op een 
aantal getransformeerde werklocaties zoals De Run. Hier zijn nieuwe gemengde woon-
werkmilieus ontstaan, vergelijkbaar met Strijp-S in Eindhoven.

Werkende gemeente

Inclusieve gemeente

Bereikbare gemeente

In 2040...
… is Veldhoven nog steeds een echte ondernemende gemeente. De bedrijvigheid is in de 
toekomst verder ontwikkeld, er is voldoende werkgelegenheid voor iedereen. In de high-
tech en biotech, maar ook in andere sectoren die minder kennisintensief zijn. Meer dan 
in 2020 wordt de economie van Veldhoven bepaald door een veelzijdigheid aan lokaal en 
regionaal opererende bedrijven. ASML is verder gegroeid en nog steeds een wereldspeler 
van formaat. Er is veel werkgelegenheid voor de mensen uit de gemeente én de regio, 
waardoor iedereen in Veldhoven mee kan doen. Het woon-werkverkeer is in goede banen 
geleid; fietsen door Veldhoven is veiliger en er is ingezet op slimme mobiliteitsconcepten, 
waardoor er minder auto’s voor de woningen, winkels en kantoren nodig zijn. Het City 
Centrum is levendig en groen en er is meer ruimte gekomen voor andere functies; er 
wordt gewoond, gesport, verzorgd en gecreëerd. Het centrum is geworden van een place 
to buy, naar een place to be. In de oude dorpskernen en wijken van Veldhoven gaat men 
voor de dagelijkse voorzieningen naar de winkel en mensen kunnen elkaar hier ook nog 
steeds ontmoeten. 

In 2040...
… doet iedereen in de gemeente Veldhoven nog steeds mee. Inwoners van alle leeftijden, 
inkomens en achtergronden zijn welkom in Veldhoven en kunnen hier wonen. Ook in 
nieuwe collectieve en gemengde woonvormen- en zorgvoorzieningen. In alle wijken van 
Veldhoven voelen inwoners zich verbonden met elkaar en zijn er volop activiteiten en 
ontmoetingsplekken. Voorbeelden hiervan zijn een fitnesstuin, hardloopcircuits, ruimte 
om te barbecuen in de wijk. De nabijheid en bereikbaarheid van voldoende voorzieningen 
speelt een belangrijke rol, maar ook een actief verenigingsleven. Veldhoven staat in de 
wijde regio bekend als een gemeente waar wordt omgekeken naar elkaar: de gemeente 
blinkt uit in goed georganiseerde mantelzorg en vrijwilligerswerk. Het is goed leven in 
Veldhoven. 

In 2040...
... is de gemeente Veldhoven in de regio koploper op het gebied van duurzame mobiliteit. 
Niet alleen het openbaar vervoer (OV) is in 2040 een reëel alternatief voor de auto,  er 
is ook een ruim aanbod aan slimme mobiliteitsconcepten, zoals vraaggestuurd vervoer. 
Het OV is uitgebreid en rijdt frequenter; er is gekozen voor nieuwe oplossingen zoals 
een light rail naar Eindhoven en Tilburg. De fietser is belangrijker dan de automobilist. 
Er zijn kwalitatief hoogwaardige fietsroutes aangelegd, waar gewone en elektrische 
fietsen veilig kunnen rijden en de fietser zich snel kan verplaatsen. Het is fijn en gezond 
om te fietsen, mede omdat het gebied rondom de fietspaden is vergroend. Zo is de 
bereikbaarheid op orde;wijken en bedrijventerreinen zijn goed te bereiken, ook al worden 
de bedrijventerreinen nog intensiever gebruikt dan voorheen. Ondanks de veranderingen 
is er nog steeds ruimte voor inmiddels schone auto’s. Deze zijn elektrisch of rijden 
op waterstof, en kunnen gemakkelijk gebruikt worden. Wel is er iets gedaan aan de 
bezorgbusjes; zo worden pakketjes steeds vaker bezorgd met drones of kunnen de 
inwoners de pakketjes afhalen bij een distributiepunt aan de rand van de wijk. 

Wat maakt wonen in de gemeente 
Veldhoven voor u uniek?



Wat vindt de jeugd? 
De omgevingsvisie gaat over de toekomst van Veldhoven; en juist de jeugd is de 
toekomst van Veldhoven. We zijn benieuwd hoe de jeugd tegen de toekomst van 
Veldhoven aankijkt, het gaat immers over vraagstukken die hun toekomst bepalen. 
Daarom is er voor zowel de kinderen van het basisonderwijs als voor de jongeren van 
het voortgezet onderwijs een wedstrijd uitgezet met de vraag om hun droomplekje in 
Veldhoven in 2040 te beschrijven. Hieruit destilleren we wat zij belangrijk vinden en 
waar we nu al rekening mee moeten houden. Daarnaast geven de straatinterviews een 
beeld van wat de jeugd belangrijk vindt in Veldhoven. 

Inzendingen 
basisonderwijs Inzendingen

voortgezet onderwijs

Onze droomplek in Veldhoven is een pretpark, het pretpark staat in teken van het 
natuur. Dat houdt in veel bomen en verschillende natuur gebieden, bijvoorbeeld: 

een ijsvlakten woestijn en jungle. De attracties staan ook in teken van de natuur en 
zijn geschikt voor het thema, de attracties zijn voor groot en klein. In het pretpark 

zitten er ook leuke eettentjes die zijn leuk aangekleed en passen bij het thema, in het 
restaurant kan je gezonden maar ook ongezonde dingen kopen de gezonde dingen 

zijn ook vaak goedkoper. In het park lopen er ook grote knuffeldieren rond (mascottes) 
waarmee de kinderen op de foto kunnen.  Het pretpark is niet al te duur kinderen zijn 
goedkoper dan ouderen mensen. Van tevoren moet je wel reserveren zodat het park 
niet te vol wordt, het park is namelijk niet heel groot. Je dier is van harte welkom, die 

wordt daar goed verzorgd en kan spelen met veel anderen dieren in een groot verblijf. 
Naast het prtpark zit ook een verblijf, je kan daar verblijven in houten hutjes. Natuurlijk 
wel in het bos (de hutjes zijn waterdicht).  De naam van het pretpark is: happy nature, 

onze slogan is: never happy without nature.   
- Lola, Megan en Nena -

Wij hebben het plan om een okapi park te 
maken okapi’s zijm mooie dieren die as in 
1960 zijn ontdekt in het dichtbegroeide Kapi 
bos in Congo. 

- Sven en Kayne -

Plan voor een duurzame woonwijk:
- Minder en duurzamer verkeer
- Veel bomen en gras
- Groene bushokjes
- Groene daken of zonnepanelen
- Gasloos

Plan voor een duurzaam park:
- Veel bomen
- Bankjes van gerecycled plastic
- Zonnepanelen in speeltuin
- Wip wekt energie op

Straatinterviews Veldhoven 2040

“Mijn droombeeld: in 2040... 

... is het centrum interessanter voor de jeugd.” 

... draait alles op zonnepanelen.” 

... wordt het openbaar vervoer meer gebruikt.” 

... liggen de voorzieningen centraler.” 

... is Veldhoven nog steeds zo gezellig.” 

... zijn er voldoende woningen.” 

“Als ik de baas zou zijn van Veldhoven dan... 
... zou ik meer investeren in de jeugd.”
... maak ik de huizen goedkoper.”
... zou ik startende ondernemers helpen.” 
... zou ik zorgen dat Veldhoven toegankelijker is.” 
... zou ik investeren in activiteiten die mensen 
betrekken.” ... zou het stadscentrum bruisen.” 
... reizen ouderen gratis ov.” 
... blijft Veldhoven ook voor de Veldhovenaren.” 



Groen en natuur

Anders

Wonen en woonomgeving

Economie en werkgelegenheid

Inclusiviteit

Mobiliteit en bereikbaarheid

Klimaatadaptatie en energietransitie

Veldhoven is ...

Prioritering van grote opgaven

Dromen voor Veldhoven 2040

brainport

dorps

voorzieningen

modern en ambitieus

werkgelegenheid

verenigingsleven

gezellig

zelfstandig
saamhorigheid afwisselend

aantrekkelijk

wonen en werken

verstedelijkt en groen

Innovatie

stadse voorzieningen

Stadspark 
aan de rand

Hoogwaardige 
en kwalitatieve 

bedrijven- 
terreinen

Identiteit van de 
kerkdorpen blijft

Lightrail 
netwerk

Betaalbare 
woningen 
voor alle 

leeftijdsgroepen

Goed wonen in 
groene wijken

Hoogbouw in het 
centrum

Meer 
woningen 
en groen

Natuurbad

Meer fiets- en 
wandelpaden, 
minder auto’s

Bedrijvigheid en 
stadskarakter

23 Raads- en collegeleden hebben een enquête ingevuld over de toekomst van Veldhoven. Enkele vragen die voorbij kwamen: wat 
zijn unieke kenmerken van Veldhoven die we moeten behouden? Wat zijn hun dromen voor Veldhoven? Welke opgaven moeten in de 
omgevingsvisie prioriteit krijgen? Hieronder vindt u een greep uit de uitkomsten. 

Dromen van college en raad 

Duurzame (openbare) vervoerssystemen 
voor iedereen op elk moment en plek

Ontwikkeling danwel herstel van natuur- en 
bosgebieden moet alle ruimte en prioriteit krijgen

Meer groen in de buurt, dat uitnodigt om elkaar te 
ontmoeten en te bewegen is een belangrijk doel

Alle mogelijke locaties voor duurzame energie 
(zonne- en windenergie) moeten worden benut

In elke wijk voldoende laadpalen zodat iedereen 
kan overstappen op een elektrische auto

80% van de woningen zijn in 2040 minimaal 
energieneutraal, liefst zelfs energieleverend

Veldhoven heeft betere en snellere verbindingen 
met de omliggende dorpen en steden

Ruimte creëren voor snelfietsroutes heeft meer 
prioriteit dan wegen voor autoverkeer en parkeren

Meer ruimte creëren voor 
bedrijven en/of bedrijventerreinen

Meer ruimte voor en investeren 
in kunst en cultuur

Meer ruimte creëren voor sport en recreatie

Versterking van de biodiversiteit is een belangrijk 
afwegingskader  bij elke nieuwe ontwikkeling

Inzetten op het ontwikkelen van nieuwe winkelcentra: 
van place to buy naar place to be (winkelen, wonen, 
werken, verblijven)

Instandhouden en indien nodig uitbreiden 
van maatschappelijke voorzieningen

Creëren van meer gemengde woon-werkmilieus

Elke wijk moet zijn eigen ontmoetingsplek hebben

Veldhoven is een stad met een paar dorpse 
elementen

Uitbreiden is niet wenselijk: enkel nog op de 
bestaande uitbreidingslocatie Zilverackers
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