
Basisdraaiboek bijeenkomsten met wijkraden, organisaties en groepen 
 
Ultrakorte versie (30 min) 
00:00 – 00:07  Welkom en presentatie aanpak dialoog A12 Zone 
00:07 – 00:10   Korte feitelijke vragen over aanpak 
00:10 – 00:20  Invullen formulieren 
00:20 – 00:30  Bekijken ingevulde formulieren en benoemen belangrijkste punten 
 
Lange versie (90 min) 
00:00 – 00:05  Welkom door Tertium 
00:05 – 00:15  Presentatie achtergrond door gemeente 
00:15 – 00:20  Q&A 
00:20 – 00:40  Vraag: Kansen / zorgen / ideeën toekomst A12-zone 
00:40 – 01:10  Vraag: 4 doelstellingen 
01:10 – 01:20  Samenvatting punten 
01:20 – 01:30  Afronding, kaarten schrijven en einde 
 

0. Op het scherm basisslide 

 
SLIDE: Toekomst van de A12 Zone / In gesprek over een kansrijke plek 
 
 

1. Welkom door gespreksleider Tertium (2 tot 5 min) 

 
SLIDE: IN GESPREK OVER EEN KANSRIJKE PLEK 

• Welkom. Dank voor de uitnodiging hier te mogen komen. Mijn naam is…  

• Tertium is gevraagd door de gemeente Nieuwegein om een “maatschappelijk 
gesprek” te voeren over de toekomst van de A12-zone 

• Zometeen zal [ikzelf / Lotte Barrance] kort iets zeggen over de aanleiding 

• Daarna hebben wij een aantal vragen aan jullie 
 

1. Presentatie door Tertium (korte/kleine bijeenkomsten) of gemeente (lange / grote 
bijeenkomsten) – (5 tot 10 min) 

 
SLIDE: AANLEIDING 

• De regio Utrecht zal komende jaren verder groeien. Tussen 2020 en 2040 zijn er 
ongeveer 80.000 nieuwe arbeidsplaatsen, 4.000 hectare nieuw natuur- en 
recreatiegebied en 125.000 nieuwe woningen nodig. 

• De ring rond Utrecht (Figuur 1) is een van de meest geschikte gebieden voor nieuwe 
woningen, bedrijven en natuur- en recreatiegebied 

• A12-zone maakt daarvan onderdeel uit 

• De A12-zone bestaat uit delen van gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Houten. Voor 
Nieuwegein zijn dat de Galecopperzoom, de tramremise, de westelijke rand van de 
Liesbosch en Laagraven Oost.  

 
 



SLIDE: WAAROM? 

• Als we het hebben over de toekomst van de A12 zone gaat het om de lange termijn: 
de uitvoering zal pas op zijn vroegst na 2030 starten 

• De gemeente Nieuwegein wil nu weten van haar inwoners wat voor hen belangrijk is. 
Die informatie kan ze gebruiken in de gesprekken met buurgemeentes, provincie en 
rijk 

 
 
SLIDE: WAT STAAT VAST 

• De gemeente Nieuwegein heeft 4 doelen geformuleerd. De ontwikkelingen in de A12 
zone moeten zorgen voor: 

o nieuwe woon/werkgebieden 
o betere bereikbaarheid van Nieuwegein 
o parklandschap Laagraven Oost verbeteren 
o een gezonde en duurzame manier van leven 

• Dit is dus heel algemeen, er staat nog veel open. 
 
 
 
SLIDE: WAT GAAN WE DOEN? 

• Stap 1: Luisteren 
o Interviews 
o Documentaire 
o Gesprekken met organisaties en wijkraden 

• Stap 2: In gesprek 
o Meerdere grotere bijeenkomsten voor inwoners Nieuwegein 

• Stap 3: Verslag “Nieuwegeiners aan het woord” 
 
 

2. Aanpak workshop-gedeelte    

 
Optie 1: Lange bijeenkomsten met veel deelnemers: alle deelnemers krijgen een stapeltje 
post-its (bv geel voor kansen, groen voor zorgen, oranje voor ideeën) die ze kunnen invullen 
en opplakken op flipover. 
 
Optie 2: Kortere bijeenkomsten met veel deelnemers: alle deelnemers schrijven voor zichzelf 
een antwoord op de voorbedrukte hand-out. Daarna bespreken we het plenair. 
 
Optie 3: Kleine groepen: deelnemers denken even na en noemen dan hun bijdrage, er 
ontstaat meteen een gesprek. 
 
 

3. Wat zou de A12-zone kunnen beteken voor [wijk of organisatie]?    

 
Vul in op hand-out / flipover / post-its:  

• Kansen  

• Zorgen  



• Ideeën 
Gespreksleider haalt op, vat punten samen, vraagt waar nodig toelichting om een goed 
beeld te krijgen van de meningen 
 
 

4. Wat voor ideeën hebben jullie bij de uitgangspunten van de gemeente? 

 
Vul in op hand-out / flipover / post-its:  

• De ontwikkelingen in de A12-zone moet nieuwe woon/werkgebieden opleveren. 
Waar heeft Nieuwegein behoefte aan? [kansen / zorgen / ideeën] 

• De ontwikkelingen in de A12 zone moeten Nieuwegein beter bereikbaar maken. Wat 
is daarbij uw idee? [kansen / zorgen / ideeën] 

• De ontwikkelingen in de A12 zone moeten parklandschap Laagraven Oost 
verbeteren. Wat is daarbij uw idee? [kansen / zorgen / ideeën] 

• De ontwikkelingen in de A12 zone moeten bijdragen aan een gezonde en duurzeme 
manier van leven. Wat is daarbij uw idee [kansen / zorgen / ideeën] 

 
Gespreksleider haalt op, vat punten samen, vraagt waar nodig toelichting om een goed 
beeld te krijgen van de meningen. 

5. Bepalen van de belangrijkste punten  

  
Gespreksleider bekijkt de opgehaalde informatie en benoemt samen met deelnemers 

• De belangrijkste punten waarover overeenstemming bestaat (kansen en zorgen) 

• De belangrijkste punten waarover geen overeenstemming bestaat maar waarover 
verder gesproken moet worden met elkaar 

• Andere opvallende ideeën die meegenomen moeten worden 
 
 

6. Afsluiting  

 

• Postcard invullen: waarop mensen kunnen aangeven wat voor hen belangrijkste 
aandachtspunt is, wat willen ze meegeven aan het gemeentebestuur?  

• Uitleg vervolg 

• SLIDE: website en nieuwsbrief aanmelden 

• Materialen verzamelen, kunt u laten liggen op tafel 

• Bedanken 
 


