
OMGEVINGSVISIE NEDER-BETUWE
De post van de burgemeester, een terugkoppeling van uw inbreng



OPZET AVOND
woensdag 16 november 19.30-22.00 uur

1. Opening

2. Omgevingsvisie wat is dat?

3. De ansichten: de trots en de verbeterpunten

4. Uitleg over het deel na de pauze

Pauze

4. Werksessie over de input

5. Afsluiting en vooruitblik naar vervolg





Toekomstvisie onder de Omgevingswet

Op hoofdlijnen

Leefomgeving & leefbaarheid

1 OMGEVINGSVISIE WAT IS DAT?

http://nl.freepik.com/iconen-gratis/verrekijker-silhouet-vooraanzicht_746064.htm
http://nl.freepik.com/iconen-gratis/verrekijker-silhouet-vooraanzicht_746064.htm
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid7J3WqqvKAhVIJw4KHVd4BuEQjRwIBw&url=http://nl.freepik.com/iconen-gratis/kapstok_805849.htm&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNGiS2kPm7AyTYD4J3QhEC_5oqSJNQ&ust=1452930655698079
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid7J3WqqvKAhVIJw4KHVd4BuEQjRwIBw&url=http://nl.freepik.com/iconen-gratis/kapstok_805849.htm&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNGiS2kPm7AyTYD4J3QhEC_5oqSJNQ&ust=1452930655698079
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDhZHWq6vKAhVC8Q4KHfprBigQjRwIBw&url=http://www.ruimtexmilieu.nl/thema-s&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNGcYVQpDTf9oTmNa-E-haBTC2vPig&ust=1452930862239158
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDhZHWq6vKAhVC8Q4KHfprBigQjRwIBw&url=http://www.ruimtexmilieu.nl/thema-s&bvm=bv.112064104,d.ZWU&psig=AFQjCNGcYVQpDTf9oTmNa-E-haBTC2vPig&ust=1452930862239158


Ja mits / afwegingsdeel

1 OMGEVINGSVISIE 
Waar gaat het om?

De trots van Neder-

Betuwe

Visie / 

uitvoeringsdeel

Het zou nog beter zijn 

als…



1 OMGEVINGSVISIE 
Wat zou er in kunnen staan?

Visie / uitvoeringsdeel Ja mits / afwegingsdeel

Voorbeeld uit een andere 

gemeente:

Visie:

We willen de openbare ruimte 

beter toegankelijk maken voor 

mensen met een beperking

Uitvoering:

We starten met een pilot waarin 

we samen met de doelgroep 

kijken naar de inrichting van een 

belangrijke route tussen 

woonlocatie en voorzieningen



1 OMGEVINGSVISIE 
Wat zou er in kunnen staan?

Visie / uitvoeringsdeel Ja mits / afwegingsdeel

Soms zijn er plannen die 

belangrijk zijn voor onze 

gemeente en die toch struikelen 

over regels, hoe kan dat anders 

?

Een rollenspel



2 DE ANSICHTEN

De trots van…

Het zou nog beter zijn als…



Nieuwbouw Casterhoven, veel woningbouw

Fietspaden, A15, centrale ligging

Saamhorig, maatschappelijk betrokken, 

onderlinge verbonden, actief

Uiterwaarden, groene omgeving, landelijk, natuurlijk Kesteren



Laanboomteelt, bomendorp, groene omgeving

Laanboomteelt, veel groen Christelijk dorp, zondagsrust

Goed 

ondernemerschap 

en -klimaat, brede 

middenstand

Opheusden



Stevig verenigingsleven: Oranje-, sport-, dorpsvereniging

Hechte gemeenschap: sociaal, betrokken, 

Corsovereniging
Dorpshuis, gezellig dorp, prima wonen

Karakteristiek dorp, met uitstraling, kasteel

Echteld



Natuur, mooie omgeving, goede wandel- en fietsmogelijkheden

Fijn, rustig wonen, gezellig, mooi, klein dorp
Jaarlijkse rommelmarkt, dorpshuis, rijk 

verenigingsleven, veel vrijwilligers

IJzendoorn



Dorpshuis, bereikbaarheid

Dorpse sfeer, uitstraling, rust

Mooie omgeving, uiterwaarden, natuur, de Waal, 

Verenigingen: 

Oranje- en 

sportvereniging, 

vrijwilligers

Oktoberfeest, activiteiten

Ochten



Uiterwaarden, buitengebied
Voorzieningen, scholen, 

winkels, bibliotheek

Bereikbaarheid, A15, 

rondweg

Veelzijdige werkgelegenheid

Verenigingsleven, bogenfeest, activiteiten, sociale samenhang, 

zorg voor elkaar

Dodewaard



Boom-

kwekerijenStation 

Kesteren

Locatie 

land-

huizen

Passende 

woning-

bouw

Tweede

Wereld-

oorlog



2 DE ANSICHTEN - TROTS
Herkent u dit beeld?



2. DE ANSICHTEN - ACTIE
Het zou nog beter zijn als..

Voor  de gehele gemeente 9 rubrieken

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)



SCORES PER CATEGORIE PER KERN

DODE-

WAARD
OCHTENKESTERE

N

OPHEUS-

DEN
ECHTELD IJZEN-

DOORN



WAT OVERAL VAAK IS GENOEMD

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)



WAT SPECIFIEK BIJ KERNEN

IS GENOEMD

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)

vooral Echteld, Ochten, IJzendoorn

vooral Echteld en Dodewaard

vooral Ochten en Dodewaard

vooral IJzendoorn en Kesteren



3 NA DE PAUZE
We gaan hierover graag in gesprek 

2 gespreksrondes 3 aandachtsgebieden

1 2 3Wonen, 

voorzieningen, 

verblijfskwaliteit

Openbare 

ruimte/groen, 

bereikbaarheid

Gemeente/

samenleving, 

overlast

Zes gesprekstafels met gespreksleider 



Eerste tafelgesprek:

 Eerst de punten die zijn ingebracht

 Aanvullingen, verduidelijkingen van u

 Wat kan de overheid doen en wat kan u doen?

 Vraag: wilt u zich actief verbinden aan een van de  onderwerpen?

Vervolggesprek met de tweede groep:

 Eerst dat wat de vorige groep heeft verwoord

 Aanvullingen van u

 Vraag: wilt u zich actief verbinden aan een van de  onderwerpen ?

3 NA DE PAUZE
Hoe gaat zo’n gesprek?



Centrale gespreksleider loopt langs alle tafels voor 

korte pitch per tafel

3 NA DE PAUZE
En aan het eind



VOOR DE DISCUSSIE
in korte tijd kan er veel veranderen



MAURICE EN SONJA IN 1995

Jij denkt dus dat het 

leven er over 10 jaar 

totaal anders uit zal 

zien?



MAURICE EN SONJA IN 1995

Je bedoelt toch niet 

dat je gewoon vanuit 

je luie stoel een bank 

kan uitzoeken????



MAURICE EN SONJA IN 1995

En hoe betaal je dan?



DENK NIET ALLEEN VANUIT NU MAAR OOK 

RICHTING DE TOEKOMST



MEER OUDEREN DIE LANGER THUIS BLIJVEN

stelt nieuwe eisen aan leven en wonen



KLIMAATVERANDERING VRAAGT ACTIE

Klimaatverandering:

grotere kans op

Wateroverlast/-tekort , hittestress en 

overstromingen



NOODZAAK BESPARING EN 

HERNIEUWBARE ENERGIE

Eindigheid fossiele 

brandstoffen en noodzaak 

besparing en omschakeling 

naar hernieuwbare energie 

i.v.m. de 

klimaatproblematiek



AAN TAFEL



We gaan in gesprek met instellingen en organisaties

De input van dat gesprek, de ansichten en deze avond 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

5 WAT KUNT U NA DEZE AVOND 

VERWACHTEN ?


