Gemeente werkt verder aan Omgevingsvisie Asten
We gaan weer aan de slag!
Onlangs informeerden wij jullie over de doorstart van onze Omgevingsvisie. De bedoeling was om een
digitale bijeenkomst te organiseren op 27 mei a.s. Binnen de onlangs bekend gemaakte nieuwe
richtlijnen van het kabinet en RIVM wordt het evenwel weer mogelijk om (onder voorwaarden) fysieke
bijeenkomsten te organiseren. Afgelopen week hebben we de deelnemers aan het traject gevraagd
waar hun voorkeur naar uitgaat, een digitale of fysieke bijeenkomst. Uit deze peiling blijkt dat een
ruime meerderheid de voorkeur geeft aan een fysieke bijeenkomst.
Volgende bijeenkomst op 24 juni in De Klepel
Gelet op de uitslag van de peiling kiezen we ervoor het proces voort te zetten met een fysieke
bijeenkomst. Uiteraard nemen we hierbij alle verplichte maatregelen in acht. De bijeenkomst vindt
plaats op 24 juni a.s. in De Klepel, van 19:30 tot uiterlijk 22:30 uur. Dit betekent dat de eerder
aangekondigde digitale bijeenkomst op 27 mei a.s. niet doorgaat.
Om ook aan de deelnemers die een fysieke bijeenkomst niet zien zitten de gelegenheid te bieden om
hun bijdrage te blijven leveren, organiseren we aanvullend ook een digitale bijeenkomst. Deze staat
gepland op 25 juni a.s. van 19:00 tot 21:00 uur.
Doorstart met bespreking alle verzamelde informatie en raamwerk omgevingsvisie
Om een goede doorstart te kunnen maken, beginnen we met een bespreking van alle informatie en
input die we tot nu toe hebben verzameld. In de bijeenkomst bespreken we de gebiedsindeling, de
kernkwaliteiten van de gebieden en de rolverdeling tussen initiatiefnemers en gemeente. Ook de
verzamelde ideeën voor concrete initiatieven komen aan bod. Ook bespreken we een raamwerk voor
de omgevingsvisie. Per onderdeel bevat dit raamwerk een toelichting op wat er uiteindelijk in komt te
staan.
Na de zomer maken we de visie af
De zomerperiode gebruiken we om een concept omgevingsvisie op te stellen. Dat concept bespreken
we in een volgende bijeenkomst die medio september zal plaatsvinden. De reacties die we dan
verzamelen verwerken we in een eindconcept. Dat wordt vervolgens ter inzage gelegd, zodat iedereen
erop kan reageren. De reacties worden weer verwerkt en vervolgens kan de besluitvorming
plaatsvinden. Begin 2021 zal de gemeenteraad een besluit neemt over de Omgevingsvisie Asten.
Graag aanmelden voor bijeenkomst
Om ons goed voor te bereiden op de bijeenkomsten vragen we je om je uiterlijk 1 juni a.s. aan te
melden door te mailen naar omgevingsvisie@asten.nl. Geef daarbij aan of je naar de fysieke of de
digitale bijeenkomst komt. Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Stefan
Olschewsky via telefoon 0493 671 212 of email s.olschewsky@asten.nl.
We zien ernaar uit om samen met jullie weer aan de slag te gaan!

