De concept omgevingsvisie Asten is gereed
In de eerste helft van 2020 hebben we samen met inwoners en professionals gewerkt aan
bouwstenen voor de omgevingsvisie van de gemeente Asten. We bespraken de gebiedsindeling, de
kernkwaliteiten van de gebieden, de rolverdeling tussen initiatiefnemers en gemeente, mogelijke
initiatieven en de werking van een omgevingsvisie. Betrokken, boeiende en soms ook verhitte
discussies leverden mooie input op voor de omgevingsvisie. Al die input is nu verwerkt in een eerste
concept van de omgevingsvisie. Graag gaan we met jullie hierover in gesprek.
Volgende bijeenkomst op 7 oktober, fysiek in De Klepel (of digitaal)
De bespreking van de concept omgevingsvisie vindt plaats op 7 oktober a.s. Vooralsnog gaan we uit
van een fysieke bijeenkomst in De Klepel. Gezien de actuele ontwikkelingen rondom corona
bereiden we ons ook voor op een eventuele digitale variant.
De bijeenkomst vindt plaats in drie groepen. De eerste groep is van 19:30 tot 20:30 uur, de tweede
van 20:30 tot 21:30 uur en de derde van 21:30 tot 22:30 uur. Op deze manier kunnen we de
richtlijnen van het RIVM goed opvolgen, is er gelegenheid voor iedereen om zich te laten horen en
kunnen we zo nodig terugvallen op een digitale variant.
In de groepen bespreken we twee vragen: (1) wat vindt u van de (online) vorm van de
omgevingsvisie en (2) hebben we alle input op een goede manier verwerkt?
Op 1 oktober a.s. ontvangen jullie van ons de link naar de online omgevingsvisie zodat u zich kunt
voorbereiden op de bijeenkomst. Je krijgt dan ook te horen in welke groep je bent ingedeeld. Eerder
ontvingen jullie al het verzameldocument met een samenvatting van de resultaten van de
bijeenkomsten tot nu toe.
In het vierde kwartaal werken we aan het vervolmaken van de visie
De omgevingsvisie is nog niet af. De komende periode staat in het teken van het bespreken,
doorleven en vervolmaken. De bijeenkomst op 7 oktober a.s. is de eerste stap daarin. Daarna gaan
we zogenaamde botsproeven houden: we houden fictieve initiatieven tegen de visie om te zien of
de visie houvast biedt, zowel voor een initiatiefnemer als voor de gemeente. Ook gaan we in gesprek
met een aantal specifieke stakeholders over de concept omgevingsvisie en houden we een brede
bijeenkomst voor alle inwoners. Al deze reacties en input 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 nemen over de Omgevingsvisie Asten.
Graag aanmelden voor bijeenkomst
Ter voorbereiding op de bijeenkomst vragen we je om je voor 30 september a.s. aan te melden door
te mailen naar omgevingsvisie@asten.nl. Geef daarbij aan naar welk tijdstip je voorkeur uitgaat (19:30
uur, 20:30 uur of 21:30 uur). Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Stefan
Olschewsky via telefoon 0493 671212 of e-mail s.olschewsky@asten.nl
We zijn benieuwd naar jullie reacties op de conceptvisie. Graag tot 7 oktober!

