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Programma

19:30 uur Welkom door nieuwe (!) wethouder

19:40 uur Terugblik proces en opbrengsten tot nu toe en vervolg

20:00 uur Reacties, aanvullingen en tips: rondje langs posters
* individueel of in tweetallen

21:00 uur Rondje highlights en afsluiting



Bijeenkomst 1 | Deelgebieden

De omgevingsvisie werkt 
gebiedsgericht. De voorgestelde 
gebieden vertonen samenhang is 
kernkwaliteiten en maatschappelijke 
opgaven.  De kaart geeft niet aan waar 
iets wel of niet mag, hij geeft aan aan 
welke kwaliteiten en opgaven een 
initiatief in dat gebied een bijdrage 
moet leveren. 

Dit is geen bestemmingsplan, 
bestaande rechten op perceelsniveau
worden gerespecteerd.



Voor elk deelgebied hebben we 
onderscheiden:

1. Kernkwaliteiten 
Wat is ons DNA? Waaraan 
hechten we waarde? Wat willen 
we koesteren?

2. Maatschappelijke opgaven
Waar moeten we aan werken? 
Wat willen we ontwikkelen?

Per deelgebied worden in de 
omgevingsvisie de kwaliteiten en 
opgaven omschreven en 
verbeeld. Dit wordt de kern van 
de omgevingsvisie.



Toegevoegd: waar komen de opgaven vandaan?

Bestaand beleid

Wettelijke 
verplichtingen

Trends

Feiten en cijfers



Bijeenkomst 2: suggesties voor initiatieven

Concrete initiatieven maken de 
visie. Een initiatief is wenselijk als 
het een bijdrage levert aan 
behoud of versterking van de 
kernkwaliteiten en aan één of 
meer maatschappelijke opgaven.

Er zijn al mooie initiatieven 
aangeleverd, vooral voor de 
dorpen, voor de andere 
deelgebieden is nog volop 
ruimte voor inspirerende ideeën! 



Bijeenkomst 2: tips voor gemeente en initiatiefnemers

 

Opgave Rol initiatiefnemer Rol gemeente  

Voorbereiden Een goede 

voorbereiding is 
het halve werk 

Bekijk of er voor het realiseren van het 

initiatief een omgevingsvergunning nodig 
is. Het is goed om je in de procedure te 

verdiepen om misverstanden en dubbel 
werk te voorkomen. Verdiep je in plannen 
en regels van overheden. Deze maken 

initiatieven op sommige plekken 
makkelijker te realiseren dan op andere. 

 

Wegwijzen naar relevante 

bronnen en procedures 

 

Bijdragen aan 
opgaven 

Initiatieven leveren 
een bijdrage aan de 

opgaven in een 
deelgebied 
  

Benoem de opgaven waaraan het initiatief 
een bijdrage levert en maak inzichtelijk 

waar de bijdrage uit bestaat. 

Adviseren over 
mogelijkheden 

 

Bijdragen aan 

kernkwaliteiten 

Initiatieven leveren 

een bijdrage aan de 
kernkwaliteiten van 

een deelgebied 

Kijk goed naar het gebied waar het 

initiatief een plekje moet krijgen. Kijk ook 
naar de wijdere omgeving. Benoem de 

kernkwaliteiten die met het initiatief  
behouden of versterkt kunnen worden. 
Breng ook de knelpunten in beeld en 

beschrijf hoe het initiatief een bijdrage 
levert aan het wegnemen ervan. 

 

Adviseren over 

mogelijkheden 
Toegang bieden tot 

inspirerende voorbeelden 
Toegang bieden tot 
netwerk van specialisten  

 

Communiceren Draagvlak zorgt 
voor een haalbaar 

initiatief 

Betrek inwoners en organisaties die te 
maken krijgen met het initiatief van begin 

tot eind. Maak inzichtelijk hoe het initiatief 
inspeelt op hun wensen en zorgen. 
 

Toegang bieden tot 
netwerken en platforms 

van bewoners en 
organisaties 

 

 

 

Tips: 
• Denk mee over hoe iets kan, borg 

wel als gemeente je neutrale 
positie

• Gemeente geef zelf het goede 
voorbeeld als initiatiefnemer

• Zorg voor verbindingen met 
bijvoorbeeld provincie

• Stel een buurtregisseur in

• Verdiep je in de plek en de 
omstandigheden

• Overleg ter plaatse van het 
initiatief / de initiatiefnemer

• Communiceer als gemeente over 
geslaagde participatie en stel een 
handreiking op

Tip: Meld initiatief 
tijdig bij gemeente!

Tip: Ga tijdig in 
gesprek, overval 
omwonenden niet!

De omgevingsvisie vraagt een 
andere manier van werken van 
gemeente en initiatiefnemers.

Initiatiefnemers krijgen meer 
verantwoordelijkheid in de 
voorbereiding, onderzoek en 
communicatie. 

De gemeente faciliteert vanuit 
een “ja mits” houding. Mits 
betekent ‘bijdragen aan 
kernkwaliteiten en opgaven’.



Beeld van het eindproduct

Digitaal plan | Website

Perspectief van initiatiefnemer
Via doorklikken alles bij de hand: 

• Kernkwaliteiten en opgaven
• Relevante wet- en regelgeving
• Plannen regio en provincie
• Sectoraal beleid
• Projecten, bestaand en nieuw
• Links naar …

Ik heb een initiatief 
op deze locatie

PEEL PIONIEREN

 Kernkwaliteiten
 Opgaven
 Wetten, regels, 

beleid
 Projecten in de 

buurt



 Eerste proeve omgevingsvisie (jul – sep); vierde ontwerpavond (sep)

 Botsproeven simulatie: kunnen we uit de voeten met de visie? Concrete 

initiatieven ‘toetsen’ aan de concept visie. Ervaringen opdoen met  

initiatiefnemers, medewerkers, bestuurders, raadsleden (okt)

 Publieksbijeenkomst: mogelijkheid voor alle inwoners om kennis te 

nemen van de concept visie en daarop te reageren (nov)

 Rondje langs de velden: in gesprek met buurgemeenten en 

ketenpartners over de concept visie (nov)

 Definitief concept omgevingsvisie, inspraak + besluitvorming (dec – feb)

Vervolg



Rondje langs de tafels!



Omgevingsvisie@asten.nl

Vragen of nabranders

mailto:Omgevingsvisie@asten.nl

