10 Actiepunten voor de toekomst
van Vinexwijken
1

Werk samen aan gedeelde opgave
De tijd van de grote projectontwikkelaars is voorbij, particuliere initiatieven zijn in
opkomst. Maar gemeenten moeten de regie voeren en zorg dragen voor een diverse
en toegankelijke Vinexwijk.

2

Zorg voor doorstroming
Zorg dat woningen en voorzieningen in Vinexwijken niet alleen aansluiten bij de wensen
van gezinnen met jonge kinderen, maar ook bij die van alleenstaanden, ouderen en
tieners.

3

Blijf investeren in goede verbindingen
Vinexbewoners zijn aan hun auto’s gehecht, dat leidt tot files en parkeerproblemen.
Zorg voor voldoende toegangswegen, maar bied ook alternatieven, zoals snelle
fietspaden, goede ov-verbindingen en autodelen.

4

Bied ruimte voor zzp-ers
De Vinexwijk is allang geen plek meer om alleen te wonen, er wordt steeds meer
gewerkt. Bied ruimte voor bedrijven aan huis en benut het netwerk en de betrokkenheid
van ondernemers bij hun buurt.

5

Maak voldoende ontmoetingsplekken
Maak als gemeente ruimte voor ontmoetingsplekken, maar vul ze niet allemaal zelf in.
Laat ruimte voor ondernemers en bewoners die een eigen winkel, markt, vereniging of
groenproject op willen zetten.

6

Stimuleer betrokkenheid
Vinexbewoners zijn vooral in de pioniersfase betrokken bij de buurt. Verleng
die betrokkenheid door bewoners verantwoordelijkheid te geven, niet via trage
inspraakprocedures, maar door eigen initiatieven te stimuleren.

7

Kies voor stedelijke ontwikkelingen
Vinexwijken zijn een contradictie: het zijn stadsuitbreidingen, maar het suburbane
woonmilieu overheerst nog. Maak een duidelijke keuze en accepteer stedelijke
ontwikkelingen met alle voor- en nadelen.

8

Voorkom monoculturele wijken
Voorkom dat Vinexwijken monoculturele enclaves worden. Blijf open staan voor
nieuwkomers (zoals statushouders) en bied ruimte aan etnisch ondernemerschap.

9

Zie wijken als onderdeel van netwerk
Vinexwijken zijn onderdeel van een stad en een regio, bewoners beperken zich niet
alleen tot hun wijk. Bekijk de ontwikkeling van Vinexwijken daarom met een stedelijke
en regionale blik.

10

Benut proeftuin voor nieuwe opgaven
Als meest actuele uitbreidingsgebieden, gebouwd met veel voorzieningen en diversiteit,
kunnen Vinexwijken bij uitstek dienen als proeftuin voor nieuwe opgaven van morgen.
Benut kansen op het gebied van duurzaamheid, migratie en technische innovaties.

