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AGENDA

groep

 Omgevingsvisie en veranderende rollen

 De grote opgaven

 Waarden van Neder Betuwe; basis voor afweging 

initiatieven

 Trends en ontwikkelingen; basis voor acties

 Interactief deel

 Gezamenlijke afsluiting



Ja mits / afwegingsdeel

OMGEVINGSVISIE

Visie / 

uitvoeringsdeel

De trots van Neder-

Betuwe

Het zou nog beter zijn 

als…



OMGEVINGSWET VERANDERENDE 

ROLLEN
de gemeente zorgt voor de basis

Zorgt voor : 

Gezond en veilig 

Bereikbaar & toegankelijk



DE GROTE OPGAVEN VOOR ONS ALLEMAAL
geënt op de bijeenkomst met medewerkers gemeente en bewoners

HOE WONEN EN 

LEVEN WE SAMEN

HOE VERDIENEN 

WE ONS BROOD

WAT LATEN WE NA

Klimaatbestendig

Energieneutraal

Biodivers

Circulair

Voldoende passende 

woningen

Iedereen onder dak

Verbondenheid

Zorg voor elkaar

Plek om te ontmoeten

Betekenis in de regio

Duurzame economische 

ontwikkeling

Een zinvolle bijdrage 

voor iedereen

Gezond en veilig 

Bereikbaar & toegankelijk



DE GROTE OPGAVEN VOOR ONS ALLEMAAL
geënt op de bijeenkomst met medewerkers gemeente

WAT ?

WAT ?

WAT ?

WAT ?

Passend bij waarden
 Ruimtelijk, nu en in historisch 

perspectief

 Milieukundig

 Sociaal

HOE ?



WAARDEN VAN NEDER-BETUWE

WELKE WAARDEN MOETEN WE KOESTEREN

De trots van…

We kregen op de 900 ansichten veel input 

voor de dorpen

Een voorbeeld voor de waarden in de dorpen



Uiterwaarden, buitengebied
Voorzieningen, scholen, 

winkels, bibliotheek

Bereikbaarheid, A15, 

rondweg

Veelzijdige werkgelegenheid

Verenigingsleven, bogenfeest, activiteiten, sociale samenhang, 

zorg voor elkaar

Dodewaard



NB ook het project schatkist van Neder-Betuwe wordt in de Omgevingsvisie geïntegreerd

WAARDEN VAN NEDER-BETUWE

WELKE WAARDEN MOETEN WE KOESTEREN



WAT VINDT U VAN DE WAARDEN



TRENDS EN ONTWIKKELINGEN



TREND 1 GEZONDHEID

Belang van een omgeving die aanleiding 

geeft voor gezonde keuzes



TREND 2 TOENAME FIETSRECREATIE

Fietsen wordt steeds populairder



TREND 3 TOENAME WONINGBEHOEFTE

Relatief grote gezinnen en veel kinderen 

Behoefte aan woningen

Uit de ansichten blijkt een brede behoefte  

(starters, ouderen, gezinnen)



TREND 4 BEHOEFTE HUISVESTING 

ARBEIDSMIGRANTEN

Veel arbeidsmigranten zoeken een plek om 

te wonen



TREND 5 SOCIALE SAMENHANG EN 

VERZUILING
Aan de ene kant een hechte sociale 

samenhang maar ook moeilijk te 

overbruggen verschillen



TREND 6 KLIMAAT EN ENERGIE

Klimaatverandering  bedreigt 

onze leefwereld. We streven 

naar max. 1,5 graden 

opwarming, maar die limiet is al 

bijna gepasseerd

Als we zo doorgaan 

overschrijden we de kritische 

grens van 2 graden



TREND 6 KLIMAAT
Klimaatverandering  grotere kans 

op

wateroverlast , hittestress en 

overstromingen



TREND 6 ENERGIE

Eindigheid fossiele brandstoffen en 

noodzaak besparing en omschakeling naar 

hernieuwbare energie



TREND 7 BIODIVERSITEIT

Een bloeiende en zich ontwikkelende 

laanbomenteelt maar ook het 

belang van een groene omgeving waarin 

veel planten en dieren kunnen huizen
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KLOPT DIT BEELD VOOR U ?
Aanvullingen van uw kant voor ontwikkelingen en trends

groep



Trends &

ontwikkelingen

gezondheid

fietsrecreatie

woningbehoefte

sociale samenhang 

& verzuiling

huisvesting 

arbeidsmigranten

klimaat

energie

biodiversiteit

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



WELKE ACTIE(S) VINDT U NODIG?

groep







Welke actie zou 

u willen 

agenderen?

Hoe zou de 

gemeente 

kunnen helpen 

?
Wie is nodig ?

Fietsen 

stimuleren

Doorfiets-

verbindingen

Initiatiefnemer 

grondeigenaren

Belanghebben-

den

Faciliteren of 

trekken en 

uitvoeren Koppelkansen

Klimaat & 

energie



Vanuit uw expertise en uw betrokkenheid bij Neder-Betuwe 

AANVULLINGEN OP DE 

WAARDENKAART

ACTIE(S) DIE U NODIG VINDT

Daarna tafelgesprekken buitengebied en dorpen

Waarin we nader op uw acties ingaan

Afsluiting met pitch per tafel

Individueel > tafels > plenair 



De input van u en van de ansichten werken we uit:

 Afwegingskader: welke planinitiatieven ontvangen we graag omdat ze waarde 

toevoegen en aansluiten bij de trots, hoe gaat een afweging in zijn werk 

vanuit een Ja-mits houding? 

 Kernvisie: wat gaan we doen

• Als overheid

• In samenwerking met de samenleving 

De raad is ook bezig met een visie (planning voor zomer) 

Dit wordt een van de bouwstenen voor de omgevingsvisie

Eind 2019 komen we bij u terug met een concept Omgevingsvisie

Wilt u op de hoogte blijven kijk dan op de gemeentelijke website

WAT KUNT U NA DEZE AVOND VERWACHTEN 

?



EINDE

Individueel 



EERDER BENOEMDE KANSEN 

CULTUURHISTORIE

Individueel 



Boom-

kwekerijenStation 

Kesteren

Locatie 

land-

huizen

Passende 

woning-

bouw

Tweede

Wereld-

oorlog



Dijken-

landschap

Kern-

centrale

Linie-

dijken

Uiter-

waarden

Natuur rivier-delta



INGEBRACHTE ACTIES ANSICHTEN

Individueel 



ACTIES VANUIT DE ANSICHTEN 

Voorzieningen

Gemeente/samenleving

Woningvoorraad

Openbare ruimte/groen (in de kernen)

Afval 

Bereikbaarheid (verkeer en vervoer en digitaal)

Samenleving (hoe leven we met elkaar)

Overlast

Verblijfskwaliteit (landschap en recreatie)

topitems


