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Denkkracht Utrecht  
Denkkracht Utrecht (DKU) is een netwerk van 25        
Utrechtse young professionals. Zij hebben hart voor       
de publieke zaak en de ambitie om maatschappelijke,        
strategische en bestuurlijk-organisatorische   
vraagstukken te ‘kraken’. Denkkracht Utrecht     
mobiliseert en activeert denk- en doekracht van       
young professionals om een bijdrage te leveren aan        
het oplossen van publieke vraagstukken. De      
Denkkrachters zetten zich op vrijwillige basis in voor        
Denkkracht Utrecht.  
 
Met het netwerk van jonge academici worden onder andere zogeheten ‘Denkkrachtcentrales’           
(DKC’s) georganiseerd: dagen waarbij aan een maatschappelijk vraagstuk wordt gewerkt voor           
één of meerdere externe partners. Tijdens deze DKC’s probeert Denkkracht Utrecht via creatieve             
werkvormen innovatie en nieuwe perspectieven te stimuleren, en door het stellen van andere             
vragen te komen tot nieuwe antwoorden. Daarbij benut zij het multidisciplinaire karakter van het              
netwerk en de verschillende werkachtergronden maximaal: een jurist ziet niet alleen andere            
dingen dan een bestuurskundige of een filosoof; hij/zij kijkt echt op een andere manier naar               
vraagstukken. Ditzelfde geldt voor iemand die bij de provincie werkt ten opzichte van iemand die               
bij de vakbond, een groot adviesbureau of bij de universiteit werkt. Die verschillende             
perspectieven maakt Denkkracht Utrecht expliciet en zet zij in als kracht bij het zoeken naar               
nieuwe oplossingen. 
 

Denkkrachtcentrale 26 mei 2018 
Naar aanleiding van de nieuwe Omgevingswet is de gemeente Nieuwegein bezig met het 
opstellen van een Omgevingsvisie. Hiermee wil de gemeente richting geven aan haar plannen 
voor de inrichting van de openbare ruimte. Denkkracht Utrecht is gevraagd om hier een dag over 
mee te denken, onder de volgende vraag: 
 

Hoe maken we van Nieuwegein een toekomstbestendige stad? 
 
Het voorliggende adviesdocument is het verslag van deze DenkkrachtCentrale. Vanuit de           
gemeente Nieuwegein zijn bij de organisatie van de dag Dave van Loon, Susan Aardewijn en Sarah                
van der Werf betrokken. Vanuit Denkkracht Utrecht is de dag georganiseerd en begeleid door              
Anna Scheepers, Jules Damoiseaux en Anton Stam. 
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Dagprogramma/de dag in foto’s  
 
Introductie 
Nadat alle deelnemers zijn gearriveerd, wordt het 
vraagstuk van de dag toegelicht door Dave van 
Loon. Dave vertelt over de achtergrond van de 
gemeente Nieuwegein en de vragen waar ze voor 
staan. De Denkkrachters worden verdeeld in 4 
groepen, die allemaal met een deelvraag aan de slag 
zullen gaan: Maakstad, Woonstad, Autostad en 
Bruisende Stad. 

Stadssafari 
Omdat de meeste Denkkrachters niet veel weten 
over Nieuwegein, wordt in groepen een route door 
de stad gefietst om deze zo beter te leren kennen. 
Begeleid door Dave, Susan of Sarah fietst elke groep
door gebieden in Nieuwegein die relevant zijn voor 
de deelvraag waar ze over na zullen denken. Zo 
fietst de groep “woonstad” door oudere en 
nieuwere woonwijken en gaat de groep “bruisende 
stad” zowel naar het stadscentrum als naar de 
kernen Jutphaas en Vreeswijk. 

Brainstorm 
Na de lunch beginnen de groepen aan de 
daadwerkelijke brainstorm. In de eerste sessie gaan 
zij in op hun deelvraag aan de hand van 4 fictieve 
Nieuwegeiners die allemaal hun eigen belangen en 
interesses hebben ten aanzien van het onderwerp. 
Daarnaast verwerken ze de indrukken die ze tijdens 
de stadssafari hebben opgedaan. In de tweede 
sessie worden deze ideeën gebundeld tot een 
samenhangend voorstel. Tussendoor is nog een 
korte energizer waarin vliegtuigjes worden 
gevouwen die door de hal van het gemeentehuis 
naar beneden zeilen. 

Pitches 
De dag besluit met de pitches van elke groep in 
aanwezigheid van de burgemeester. De inhoud van 
deze pitches staat verderop uitgewerkt. Na de 
pitches is er nog een borrel waarin de dag wordt 
nabesproken. 
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De ideeën  
 

1. Nieuwegein Maakstad 
Om Nieuwegein duurzaam te laten ontwikkelen 
als maakstad, stelt deze groep voor een 
techcampus te ontwikkelen binnen de stad. Dit 
is een fysieke locatie waar onderwijs en 
bedrijven bij elkaar komen. 
 
Ten eerste zou de techcampus een aanvulling 
zijn op het gebied van onderwijs. Nieuwegein 
kent MBO-opleidingen, maar voor 
HBO-opleidingen moeten inwoners nu naar 
Utrecht reizen. Tegelijkertijd is het voor de HU 
een kans om een afdeling in Nieuwegein te 
ontwikkelen. 
 
Ten tweede zou de techcampus de bedrijvigheid in Nieuwegein meer bij elkaar kunnen brengen. 
Dit kan onder de slogan “Made in Nieuwegein”: in Utrecht wordt het bedacht, maar in 
Nieuwegein wordt het gemaakt. Startups kunnen zich vestigen op deze techcampus en elkaar 
versterken met hun ervaringen. 
 
Tot slot biedt de campus plaats aan NieuwMo. NieuwMo is een attractie voor kinderen uit 
Nieuwegein en omgeving, waar ze op een speelse manier (bv. zelf proefjes doen) in aanraking 
komen met techniek. 
 

2. Nieuwegein Woonstad 
Deze groep signaleert 
twee gebreken in 
Nieuwegein als het gaat 
om wonen. Ten eerste is 
er een tekort aan kleine, 
goedkope woningen. 
Nieuwegein biedt genoeg 
voor gezinnen en door- 
stromers, maar te weinig 
voor starters of ouderen 
die kleiner willen gaan 
wonen. Ten tweede is het 
straatbeeld leeg; men 
blijft veel binnen en 
verplaatst zich met de 
auto. Hierdoor lijkt de 
stad ongezellig. 
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De groep stelt voor om leegkomende gebieden in de stad op te vullen met flats waar wonen en 
werken wordt gecombineerd. Dit vergroot het aanbod aan kleine woonruimte, en door wat kleine 
winkeltjes onderin het gebouw te plaatsen ontstaat meer interactie op straat. Daarnaast kunnen 
de daken van deze flats “groen” worden ingericht, bijvoorbeeld met een daktuin. Ook hierdoor 
ontstaat interactie. 
 
Het straatbeeld kan ook groener. De parken kunnen uitnodigender worden ingericht, zodat er 
ook meer gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast moet de auto meer uit het straatbeeld 
verdwijnen, door bv. meer ondergrondse parkeerplaatsen aan te bieden en meer fietsstraten aan 
te leggen. 
 

3. Nieuwegein Autostad 
Als het gaat om mobiliteit 
adviseert deze groep de stad 
om de auto volledig te 
omarmen als hét 
vervoersmiddel van 
Nieuwegein.  
 
Hiervoor zou de stad moeten 
inzetten op de Nederlandse 
ambitie op de wereldwijde 
nummer 1 te zijn op het 
gebied van de elektrische en 
zelfrijdende auto. Voor die 
ontwikkeling hebben we 
testlocaties nodig, en 
hiervoor biedt Nieuwegein 
een uitgelezen mogelijkheid. Dit helpt de stad profileren als Smart Mobility Hub: het schept 
banen, vermindert uitstoot, vergroot de verkeersveiligheid, maakt de samenleving mobieler, en 
biedt kansen voor de distributiesector. 
 
De gemeente kan hier op meerdere manieren aan bijdragen: door in te zetten op nog meer 
duurzame energie, meer windmolens en zonnepanelen; door meer laadpunten te plaatsen voor 
elektrische auto’s; door een 5G netwerk te helpen ontwikkelen dat nodig is voor zelfrijdende 
auto’s. 
 
Het belangrijkste advies is: denk niet defensief over de hechte relatie tussen Nieuwegein en de 
auto, maar denk offensief en kijk naar de kansen die het biedt. 
 

4. Nieuwegein Bruisende Stad 
Tijdens de stadssafari viel deze groep het contrast op tussen het centrum van Nieuwegein en de 
wijken er omheen. Het centrum ziet er mooi uit en is levendig, hoewel het winkelaanbod vooral 
bestaat uit grote ketens. Daarentegen zijn er in de wijken veel meer lokale ondernemers, maar 
was het daar veel te rustig en waren de terrassen (voor zover aanwezig) leeg. Hierom luidt hun 
advies om minder focus te leggen op het stadscentrum, en meer op de wijken. 
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Om deze focus op de wijken een 
concrete invulling te geven kan de 
gemeente een jaarlijks evenement 
faciliteren: de Geinstrijd. Dit festival 
vindt elk jaar plaats in een andere 
wijk in Nieuwegein, waardoor de 
organiserende wijk zijn beste 
beentje voor wil zetten en 
voorgaande edities wil overtreffen. 
De invulling is aan de organisatie 
van elke afzonderlijke editie, maar 
gedacht kan worden aan 
concerten, ouderwetse spelletjes, 
waterevenementen, etc. Binnen 
het festival is plaats voor sport, 
cultuur, en creativiteit. 
 
De gemeente moet dit evenement dus niet zelf organiseren. Wel kan de gemeente een 
coördinator aanwijzen, die weer andere mensen vindt die het evenement daadwerkelijk op poten 
zetten. De gemeente kan uiteraard wel financiële ondersteuning bieden. 
 

Concluderend 
De dag leidde tot vier belangrijke aanbevelingen aan de gemeente: 

1. Ontwikkel Nieuwegein als Maakstad door een techcampus te ontwikkelen, die deze kant            
van Nieuwegein een duidelijk gezicht geeft en waar onderwijs en bedrijven bij elkaar             
komen; 

2. Maak van Nieuwegein een prettiger Woonstad door meer kleine woningen te ontwikkelen            
en de openbare ruimte zo in te richten dat interactie gestimuleerd wordt; 

3. Profileer Nieuwegein als duurzame Autostad door in te zetten op de Nederlandse            
ambities rond elektrisch rijden en zelfrijdende auto’s; 

4. Maak van Nieuwegein een Bruisende Stad door te investeren in de wijken, en inwoners              
een tastbare reden te geven om trots te zijn op hun woonplaats. 

 
In het algemeen slaagde de DKC er in de aanwezigen van de gemeente te verrassen met creatieve                 
ideeën met een verfrissende insteek. Sommige bekende discussies in Nieuwegein lijken soms niet             
veel verder te komen, en dan kan de blik van een buitenstaander een ander inzicht bieden en                 
laten zien dat er nog oplossingen mogelijk zijn waar nog niet aan was gedacht. 

 

Vervolg van de DKC 
Mocht u meer willen weten over de gepresenteerde ideeën of het programma van de dag, neem                
dan contact op met Denkkracht Utrecht (contact@denkkrachtutrecht.nl).  

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met stichting            
Denkkracht Utrecht via contact@denkkrachtutrecht.nl of kijk op www.denkkrachtutrecht.nl.  
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