
Veenendaal
Welkom in de meest ideale woonstad



Dit is Veenendaal

Dit is Veenendaal. De stad waar plaats is 

voor ondernemers, voor winkelliefhebbers, 

voor sportievelingen, voor natuurgenieters en 

voor cultuurminnaars. Of je hier nu komt om 

te wonen of te werken, in Veenendaal zijn alle 

voorzieningen dichtbij.

Groen, centraal gelegen, een aantrekkelijk 

ondernemersklimaat en een prachtig winkelhart. Het zijn 

slechts enkele zaken die onze stad kenmerken. Met ruim 

67.000 inwoners is Veenendaal een compacte stad met 

een dorps karakter. Een plaats waar je snel nieuwe mensen 

leert kennen, maar waar ook een groot en divers aanbod is 

van winkels, horeca, sport, cultuur en evenementen.

Zowel binnen als vlak buiten Veenendaal kun je letterlijk 

alle kanten op. Pak de fiets naar de Utrechtse Heuvelrug, 

rijd in een mum van tijd via de A12 naar Utrecht, of stap in 

de Intercity om binnen 20 minuten in Arnhem te zijn.

Wonen in Veenendaal is wonen in een gemeente 

die graag naar je luistert en met je meedenkt. Met jouw 

ideeën en jouw plannen, zodat we samen Veenendaal nog 

mooier en aantrekkelijker kunnen maken. Niet alleen voor 

inwoners, maar ook voor ondernemers en bedrijven.

Want wie je ook bent en waar je ook vandaan komt,

 in onze stad is plaats voor iedereen.

Dit is Veenendaal. Een plek om te komen en te blijven.



Woonstad 
Veenendaal Bereikbaar Veenendaal

Vanuit Veenendaal kun je letterlijk alle kanten op. Met 

een directe aansluiting op de A12 zit je in mum van tijd 

op de snelweg. Pak je liever het ov? Met maar liefst 3 

treinstations en diverse buslijnen, is er altijd een goede 

verbinding met omliggende steden. Zo ben je met de 

intercity vanaf Veenendaal-De Klomp in slechts 20 

minuten in Utrecht of Arnhem.

Gevarieerd wonen
Veenendalers wonen in gemêleerde wijken tussen de 

gevarieerde natuur van de Veluwe en de Utrechtse 

Heuvelrug. Er is een scala aan wijken van alle leeftijden, 

met woningen in alle prijsklassen. Ben je op zoek naar een 

nieuwbouwhuis of heb je de wens voor een eigen kavel? 

Neem dan eens een kijkje in Veenendaal-oost 

(www.veenendaaloost.nl), grenzend aan natuurgebied 

‘De Groene Grens’.

Veenendaal fietsstad
In 2020 kreeg Veenendaal de titel Fietsstad 2020! Door 

de compacte opzet en de goede infrastructuur is alles 

in korte tijd met de fiets te bereiken. Veenendaal is dan 

ook fietsstad bij uitstek en daar komen jaarlijks nieuwe 

voorzieningen bij.

Wonen in Veenendaal is wonen in een stad, maar 

dan met het gevoel van een hechte dorpsstructuur. 

Met ruim 67.000 inwoners is het de derde stad van de 

provincie Utrecht. Een centraal gelegen plek, waar 

niet alleen alle voorzieningen dichtbij zijn, maar 

ook de gevarieerde natuur van de Veluwe en 

de Utrechtse Heuvelrug.

Kortom, Veenendaal is niet alleen een plaats van komen en 
gaan, maar vooral ook een plaats om te komen en blijven. 

Meer weten?
Neem dan eens een kijkje op 

www.ditisveenendaal.nl 



Plaats voor
iedereen

Meer Veenendaal?
Benieuwd naar wat de gemeente Veenendaal 

voor jou kan doen? Kijk op www.veenendaal.nl

Als gemeente Veenendaal maken wij graag plaats 

voor jou. Voor jouw ideeën, over de wijk waarin 

je woont of werkt. Voor ondernemerschap en 

vernieuwing. Maar ook voor elkaar, met ruimte 

voor initiatief en dialoog. Samen creëren we een 

plaats die voor jou aantrekkelijk is.

Plaats voor elkaar
In Veenendaal geloven we dat inwoners en de gemeente 

elkaar nodig hebben. En bij het maken van nieuwe 

plannen is de mening van bewoners belangrijk. Met 

waardevolle ideeën over de dingen die hen raken. Maar 

ook met kennis, energie en menskracht. Samen maken we 

Veenendaal sterker. Daarom willen wij minder overheid en 

meer partner zijn. Dicht bij onze inwoners, ondernemers 

en bezoekers, met volop ruimte voor dialoog.

Plaats voor ondernemers
Veenendaal is al eeuwen een plaats voor ondernemers. 

Vroeger stonden we bekend om onze wol- en 

sigarenfabrieken. Tegenwoordig zijn we een aantrekkelijke 

plek voor branches in de dienstverlening, ICT, transport, 

Retail en maakindustrie. 

Samen met verschillende partners zorgt de gemeente 

Veenendaal ervoor om het ondernemen in Veenendaal 

aantrekkelijk te maken en te houden.

Plaats voor de toekomst
In Veenendaal willen we duurzaam denken en doen. Zoals 

vaker de fiets pakken, zuiniger omgaan met energie, 

overgaan op duurzame energiebronnen en meer rekening 

houden met de natuur. Zo blijft Veenendaal ook voor de 

toekomst een prachtige plaats om te wonen en te werken. 

Plaats voor jou
Benieuwd naar wat de gemeente Veenendaal voor jou kan 

doen? Kijk op www.veenendaal.nl om te zien wat we voor 

elkaar kunnen betekenen.

Een prachtige
plaats
om te wonen
en te werken.



Met een enorm en gevarieerd aanbod van winkels en horeca, is het in Midden-Nederland 
nergens zo leuk winkelen als in Veenendaal. Of je nu op zoek bent naar een cadeautje, 
een nieuwe outfit of een lekker kopje koffie; in Winkelstad Veenendaal vind je altijd
wat je zoekt!

Winkelhart van de regio 
Met meer dan 300 winkels en horeca, waarvan 150 

ondergebracht in overdekte winkelcentra, kun je met recht 

zeggen dat het winkelhart van Veenendaal veel te bieden 

heeft. De binnenstad kent veel bekende winkelketens, maar 

heeft ook een ruim aanbod aan bijzondere speciaalzaken. 

Niet zo gek dus dat Veenendaal in de regio als de prettigste 

winkelstad van de provincie Utrecht wordt gezien!

Horeca
Van tapas tot sushi en van smoothie tot bagel. Of je nu 

gezellig een kopje koffie wilt drinken of ergens uitgebreid 

wilt lunchen, in het centrum van Veenendaal zit je altijd 

goed! Geniet op de diverse zonnige terrassen of schuif 

binnen aan bij één van de vele eettentjes.

Vers op de markt
Op zoek naar ambachtelijk en vers? Wekelijks op 

dinsdagochtend en de gehele zaterdag is er markt en 

zijn er zo’n 50 vaste kramen. Van vis en kaas tot kleding 

en bloemen. Voor elk wat wils!

Bereikbaarheid en parkeren
Vanaf de A12 is de moderne en complete binnenstad 

binnen 10 minuten bereikbaar. En parkeren? Dat doe je in 

Veenendaal voordelig met een maximaal dagtarief van €6,-* 

(zaterdag €7,50). *wijzigingen voorbehouden.

Meer Winkelstad?
Kijk voor meer informatie op: 

www.winkelstadveenendaal.nl

Winkelstad 
Veenendaal



Veenendaal
sportstad

Veenendaal is een sportstad en daar zijn we trots op! Met meer dan zestig 
sportverenigingen en verschillende sportaanbieders is er voor iedereen 
wat te vinden. Of je nu naar Veenendaal komt met sportende kinderen of 
zelf graag aan je conditie werkt, in Veenendaal vind jij jouw sport. Het 
enige dat je hoeft te doen is op de fiets stappen en binnen tien minuten ben 
je op jouw favoriete sportlocatie!

Dichtbij de natuur
Ga jij graag de natuur in? De groenrijke omgeving van Veenendaal is perfect voor 

outdoor sporten, zoals hardlopen, mountainbiken en wielrennen. Of je nu kiest 

voor de Utrechtse Heuvelrug, Kwintelooijen of een mooie route door de Betuwe, 

vanuit Veenendaal kun je op sportief gebied letterlijk alle kanten op!  

Meer sport?
Benieuwd naar het hele sportaanbod? 
Kijk op: www.sportserviceveenendaal.nl

Kopje onder 

Centraal gelegen in Veenendaal ligt zwembad de Vallei. Een gezinszwembad met activiteiten voor jong en oud. 

Wil je gezellig met jouw kind(eren) komen zwemmen, van de glijbanen glijden, trainen of in beweging blijven? 

Zwembad De Vallei beschikt over verschillende baden waar jij terecht kunt. Van aquasport tot banenzwemmen 

en van recreatief zwemmen tot speciale disco-zwemavonden voor kinderen.

Evenementen
Ook wat sportieve evenementen betreft zit je in Veenendaal goed. Jaarlijks worden er tal van sportactiviteiten 

georganiseerd voor jong en oud. Zoals de City Run, polsstokhoogspringen in de binnenstad, de Nieuwjaarsduik en 

Veenendaal on Ice. Daarnaast staat onze stad natuurlijk bekend om de wielerklassieker Veenendaal-Veenendaal 

en de Triathlon Veenendaal.

In Veenendaal 
kun je op sportief 
gebied letterlijk 
alle kanten op! 

 



Groenregio
Veenendaal

Eén van de mooiste dingen van Veenendaal is de 
prachtige regio waarin zij zich bevindt. Gelegen op 
de rand van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse 
Vallei is in de omgeving veel te ontdekken. Zo sta je 
binnen enkele minuten in het grootste bos van de 
Randstad, bezoek je in nabije omgeving meer dan 
honderd kastelen en buitenplaatsen en geniet je van 
eindeloze fiets- en wandelroutes.

Opladen in de natuur
Wie graag tot rust komt in de natuur, kan in de omgeving 

van Veenendaal zijn of haar hart ophalen. Net buiten 

Veenendaal vind je het Nationaal Park Utrechtse 

Heuvelrug. Hier wandel of fiets je langs kastelen, rivieren, 

eeuwenoude bossen, zandverstuivingen en uitgestrekte 

heidevelden. Een oase van rust op een steenworp afstand.

Vanuit 
Veenendaal-
Oost stap 
je letterlijk 
vanuit de 
voordeur de 
natuur in! Of wat dacht je van de Groene Grens? 

Het natuurgebied op de grens van de gemeenten 

Veenendaal en Ede, met diverse zeldzame plantensoorten 

en vele vogelsoorten. Vanuit Veenendaal-oost stap je 

letterlijk vanuit de voordeur de natuur in!

Beleef de historie
Meer weten over de cultuur en rijke historie van de 

omgeving? Bezoek dan de musea en kastelen op de 

Heuvelrug. De locaties liggen op korte afstand van elkaar, 

dus ideaal om per fiets vanuit Veenendaal te bezoeken. 

Op pad met kinderen? In diverse kastelen en musea 

worden educatieve speurtochten en workshops 

aangeboden. Leuk en leerzaam!

Meer ontdekken?
Kijk op www.opdeheuvelrug.nl of breng 

een bezoek aan de VVV in de Cultuurfabriek



Cultureel 
Veenendaal

Een plek om te komen en te blijven

Meer ontdekken?
Kijk dan op www.maakveenendaal.nl, 
hét culturele platform van Veenendaal.

In Veenendaal is ontzettend veel te doen en beleven op 
het gebied van cultuur. Van theater tot muziekschool 
en van kunstroute tot festival. Cultureel Veenendaal 
bruist voor jong en oud!

Altijd wat te beleven
Zomer of winter, op cultureel vlak hoef je je in Veenendaal 

nooit te vervelen. Of je nu op zaterdagavond naar 

een voorstelling in theater Lampegiet gaat of op 

zondagmiddag geniet van livemuziek in een café tijdens 

de Lazy Sunday sessions; in Veenendaal is altijd wat te 

beleven. Van de buitenbios op het stadsstrand tot één 

van de vele festivals en evenementen die georganiseerd 

worden voor jong en oud.  

Altijd wat te doen
Ook voor de inwoners van Veenendaal die zelf aan cultuur 

willen doen is er van alles mogelijk. 

Zo kun je dans-, theater- of muzieklessen volgen bij 

De Muzen en Creative Arts School Elevate. 

Daarnaast zijn er tal van andere dansscholen en 

toneelgroepen in Veenendaal actief en heeft Veenendaal 

een rijk verenigingsleven met koren, harmonieën 

en fanfares. Maar ook de beeldende kunsten zijn 

goed vertegenwoordigd met onder andere teken- of 

beeldhouwlessen.   

Cultuurfabriek
Midden in het centrum op het Kees Stipplein vind je de 

Cultuurfabriek. Hierin bevinden zich de bibliotheek, het 

museum en de historische vereniging van Veenendaal, 

maar kun je ook kunst lenen bij de kunstuitleen of je 

inschrijven voor cursussen bij de Volksuniversiteit. 



Veenendaal 
heeft een rijk 
en gevarieerd 
bedrijfsleven
Centraal gelegen langs de A12, met branches 
in de dienstverlening, ICT, transport, Retail 
en maakindustrie, is het een aantrekkelijke 
vestigingsplek voor tal van ondernemers en 
bedrijven.

Ondernemend 
Veenendaal

Een aantrekkelijke 
vestigingsplek voor tal 
van ondernemers & bedrijven

Een plek om te komen en te blijven

Meer ontdekken?
Meer weten over de bedrijfssamenstelling van 

Veenendaal? Kijk op www.boveenendaal.nl 

Samen werken en ondernemen
Veenendaal is een ondernemende gemeente met zeven 

bedrijventerreinen die goed onderhouden en uitstekend 

bereikbaar zijn. Via vijf Coöperatieve Verenigingen regelen 

de ondernemers zelf allerlei praktische zaken en worden 

aanmerkelijke voordelen behaald door zaken collectief te 

regelen. Daarnaast is er een parkmanager die de kwaliteit 

van het terrein bewaakt en de spin in het web is tussen 

bedrijven en gemeente.

Gunstig ondernemersklimaat
De Gemeente Veenendaal, Bedrijvenkring Ondernemend 

Veenendaal en Stichting Winkelstad Veenendaal trekken 

samen op om het ondernemen in Veenendaal aantrekkelijk 

te maken en te houden. Met een actief team Economie, 

een parkmanager en een binnenstadsmanager, is er 

altijd ruimte voor vragen.  Daarnaast geeft Stichting 

Ondernemersfonds Veenendaal een financiële impuls 

aan nieuwe ontwikkelingen. Samen zorgen zij voor een 

aangenaam vestigingsklimaat voor ondernemers. 

BOV
Als ondernemende gemeente kent Veenendaal ook 

een actieve bedrijvenkring. Met ruim 700 aangesloten 

bedrijven is Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal 

(BOV) een krachtig collectief, dat zich inzet voor een 

gezond economisch klimaat en gezien wordt als een 

belangrijke gesprekspartner in zowel Veenendaal als 

Regio Foodvalley. 

Naast de belangenbehartiging biedt de BOV jaarlijks 

een gevarieerd aanbod aan bijeenkomsten: van de 

feestelijke Haringparty tot kleinschalige workshop of 

lunchbijeenkomsten met bekende sprekers.



Colofon
Deze woonbrochure is een uitgave van

Gemeente Veenendaal

Winkelstad Veenendaal

Sportservice Veenendaal

Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal

MAAK Veenendaal  

RBT Heuvelrug en Vallei

    

   

Uitvoering en productie: FC De Moeren

De beste creatieve bureaus in Veenendaal 

samengevoegd tot één alliantie.

Welkom.
op de heuvelrug.nl



www.ditisveenendaal.nl


