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 Woningmarkt in balans 
Doel van de opgave is het verhogen van het tempo van de bouw van nieuwe woningen en samen  met 
corporaties en marktpartijen de uitdaging aan te gaan om invulling te geven aan onze ambities. Het maken van 
een  forse inhaalslag in het middenhuursegment, het op peil brengen van de sociale woningvoorraad en bijv. 
duurzaamheid. Een meer evenwichtige verdeling van woningen in verschillende typen en  prijscategorieën in 
de stad. 

 

• Restant opgave: Leidsche Rijn 8.450 woningen,  
                         Vleuten-De Meern 1.350 woningen 
 

• Programma bijsturing: verdichting/functies mixen 
 

• Bijzondere woonconcepten:  tenders ouderenhuisvesting en doelgroep beschermd thuis (gemengde 
doelgroepen), Place2bU, Skaeve Huse 



Haarrijn 
• Circa 650 woningen aan de plas en een bedrijventerrein aan de A2 

 
 

 
 



Leidsche Rijn Centrum en 
Leeuwesteyn 

1. Leidsche Rijn Centrum: circa 5.000 woningen. Het grootste deel daarvan zijn appartementen en een 
klein deel eengezinswoningen.  

2. Leeuwesteyn: 1.100 huur- en koopwoningen in verschillende prijscategorieën.  

 
 
 



Rijnvliet, Groenewoud, Papendorp 
Noord en Strijkviertel 

1. Rijnvliet : ongeveer 1.000 woningen, voornamelijk laagbouw en twee-onder-een-kapwoningen.  
2. Groenewoud: circa 1.300 en 1.500 huur- en koopwoningen. 
3. Papendorp Noord: mogelijkheden voor een combinatie van kantoren en woningen wordt 

onderzocht. Bandbreedte 1.000 – 1.250 woningen. 
4. Strijkviertel wordt een bedrijventerrein, circa 19 ha uitgeefbaar. 
 

 
 

    1.    
 



 Werk voor Iedereen 
Doel van de opgave is de focus te leggen op kansrijke marktgroepen die potentie hebben voor toekomstige 
duurzame werkgelegenheid, bijv. zorg, bouw en techniek. Inzetbaarheid van mensen en in een investeringsklimaat, 
vestigingsklimaat, onderwijsagenda en werkgeversafspraken die dat ondersteunen.  
 

• Toekomstbestendige werklocaties 
• Kantoren bij OV knooppunten 

 
• Bedrijventerreinen: Vraag>aanbod, nu nog 30 ha beschikbaar  
• Strijkviertel: circulair 
• maakbedrijven 
• Koppeling werk/onderwijs, bijv. praktijkonderwijs Strijkviertel 

 
• Creatieve bedrijvigheid: Cultuuras Leidsche Rijn Centrum 
 



Groei noodzaakt tot nieuw mobiliteitsplan: mobiliteitstransitie nodig 

• Géén groei autoverkeer: modal shift van auto naar voetganger, fiets en OV 

• Alternatieven op orde: systeemsprong Fiets en OV 

• Van deur tot deur met de auto naar ketenreis via multimodale knooppunten 

• Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen, maar ook in bestaand stedelijk gebied  

Slim bestemmen: bouwen binnenstedelijk en bij OV-knooppunten 

• Van bezit naar gebruik (deelsystemen) 

• Parkeren: minder voor de deur, meer op afstand en 

van straat naar garage 

• Herinrichting openbare ruimte: minder blik, meer 30 

km/u, meer groen en spelen  
 



Mobiliteit in Leidsche Rijn  
 

1. In onderzoek: 
- Mobiliteitshub Hooggelegen (P+R) 

2. Gedrag: 
- MAAS pilot Leidsche Rijn 

3. Beleidsontwikkeling 
a) Parkeervisie  

I. Parkeernormen 
II. parkeren op afstand 
III. Procedure invoering betaald 

parkeren 
b) SRSRSB 2040: nieuw mobiliteitsplan 



Mobiliteitshub XL 



Ecotransferium: 
Actief voor een betere 

bereikbaarheid 



• Wensen ophalen, knelpunten aanpakken 
 

• ‘Linking pin’ naar Provincie,  Gemeente en 
‘GoedopWeg’ & regelen van subsidies 
 

• Innovatieve mobiliteitsdiensten realiseren 
 

• Promotie & kennis delen 
 
• Individueel mobiliteitsadvies geven 

‘Makelen, schakelen en realiseren’ 



• ‘Last mile’ oplossing 
 

• Lancering: 10 december 2018 
 

• 15 locaties, 50 fietsen 
 

• Enorm succes! 
• Okt 2019: >1000 ritten 
• 475 actieve gebruikers 
• Ca 45 ritten / weekdag  
• > 7500 ritten in totaal 
 

• Aanmelden via 
www.ecotransferium.nl/pickupbike 

Beschikbaar maken van gratis 
deelfietsen 

Okt 2019: 1000 ritten 
> 1000 ritten 

Dec  18          Jan 19         Feb 19           Mrt 19          Apr 19         Mei 19         Juni  19         Juli  19     Aug  19         Sept 19       Nov 19



Verbeteren infrastructuur voor de fiets 



Verbeteren van het OV 

• Wensen ophalen routes, 
haltes & aansluitingen 
 

• ‘Linking pin’ naar Expertise 
team OV van de Provincie 
Utrecht voor nieuwe 
dienstregeling 
 

• Informatie makkelijk 
toegankelijk voor werknemers 
maken via Infographic  



Onze ambitie: U nog actiever betrekken 

• Individuele bedrijfsgesprekken 
 
• Fietsambassadeurs 

 
• Mobiliteitspanel: regelmatig sonderen van 

behoeften, meningen, ideeën en feedback: 
• Files & werkzaamheden? 
• Parkeren? 
• Fiscale regelingen, subsidies? 
• Leasefietsen? 
• Poolauto’s?  
• Anders… 

 
Meld je aan via info@ecotransferium.nl 
 

mailto:info@ecotransferium.nl


Werkgeversbenadering 

Midden Nederland 2019 - 2021 



GOEDOPWEG: bereikbaarheid en 
leefbaarheid regio Utrecht 



GOEDOPWEG: bereikbaarheid en 
leefbaarheid regio Utrecht 



GOEDOPWEG: 3 sporen gericht op 
resultaat 

1. Minder hinder 
2. Smart Mobility  
3. Werkgeversbenadering en logistiek/ 
     Doelgroepgerichte aanpak 



Goedopweg zet activiteiten U15 
voort. Met een stevige ambitie. 

 

10% van de werknemers in de regio 
Utrecht maakt in de spits een andere 
keuze:  

ander vervoermiddel,  
andere tijd,  
andere route,  
of reist niet.  

 
 
 

Werkgeversbenadering: vervolg 
op U15 



Stelling 

Veranderen is 
als verkoop. 

 



Aanbod creëert 
niet persé 
vraag. 



Wat is dan de 
strategie? 



De les bij Nike 
 
“Demand 
creation” 
Vraagcreatie > 
aanbod 



Elke vergelijking 
gaat mank 

Duurzame mobiliteit 
verkoopt zichzelf 
natuurlijk. 
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