
Nieuwegein in 2040: 
een veilige, duurzame en gezonde stad 

Rustige, groene woonwijken 

Trots en zuinig op ons erfgoed 

Meer woningen 

Energieneutraal en klaar 
voor klimaatverandering 

Verbeterde bedrijventerreinen 

Winkels en scholen dichtbij 

Een veilig gevoel op straat 



 

In de Omgevingsvisie staat wat 
voor stad we in 2040 willen zijn. 

Samen met inwoners, partners en ondernemers 
werken we aan de toekomst van Nieuwegein. 
Benieuwd waar we met elkaar voor gaan? Ontdek 
het hier! 

Veiligheid 
Verandert er iets in een gebied of straat? Dan maken 
we deze plek gelijk veiliger. Denk aan overzichtelijke 
straten en genoeg verlichting. 

Erfgoed 
Nieuwegein is een stad van 50 jaar oud met 6.000 jaar 
historie. Hier zijn we trots op. We zijn zuinig op ons 
erfgoed en maken het beter zichtbaar. 

Klimaat 
In 2040 is Nieuwegein energieneutraal. We besparen 
energie, kiezen voor alternatief vervoer en duurzame 
energie. Bij veranderingen in de stad houden we 
rekening met extreem weer, zoals droogte, hitte en 
piekbuien. 

Wonen 
Nieuwegein heeft rustige, groene woonwijken en 
een levendig stadscentrum. We werken aan veilige, 
gezonde buurten met genoeg ruimte om elkaar te 
ontmoeten, te spelen en te ontspannen. 

We kiezen voor nieuwbouw in City en Rijnhuizen. 
Er is ook ruimte voor nieuwe woningen op 65 kleinere 
plekken. Op nieuwbouwlocaties vinden we voldoende 
ruimte voor groen belangrijk. 

Winkels en scholen 
We willen dat winkels en scholen voor iedereen in 
de buurt zijn. In de nieuwe woongebieden is daarom 
ruimte voor nieuwe supermarkten en basisscholen. 

Bedrijventerreinen 
We maken onze bedrijventerreinen veiliger en 
duurzamer. Door de terreinen slimmer in te richten 
komt er plek voor meer bedrijven. We zijn daarbij wel 
zuinig op het groen. 

Vervoer 
We verbeteren het netwerk van fietsroutes, ov-
verbindingen en autowegen. Ook pakken we 
knelpunten aan als die ontstaan door de groei van 
werkverkeer en het aantal inwoners. 

Meer weten? 
Vanaf 2018 hebben we deze omgevingsvisie stap voor stap opgebouwd. Samen met zoveel mogelijk 
inwoners, ondernemers en partners. Zo is de visie echt voor en door Nieuwegein. Bekijk de complete 
omgevingsvisie op nieuwegein.nl/omgevingsvisie. 

Heeft u een idee of plan voor Nieuwegein? 
Als gemeente denken we graag met u mee. Kijk in de omgevingsvisie op pagina 86 voor meer informatie. Of 
neem contact op via omgevingswet@nieuwegein.nl. 
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