
 

Agenda beeldvorming 1 Omgevingsvisie 
 
Datum                  : dinsdag 5 oktober 2021  

Aanvang : 20.00 uur 

 

Locatie : Schildkamp, Leerdamseweg 44, 4147BM Asperen 

   Zaal ‘onder de sterren’ 

 

Maximaal aantal deelnemers :  inwoners, raads-, burger- en collegeleden : 80 i.v.m. Corona 

Opgeven noodzakelijk via griffie@westbetuwe.nl  

 

Voorrondevoorzitter : Vic Bogerman 

Voorrondegriffier : Conny Smeekes 

Moderator : - 

 

Dit is een beleidsvormende beeldvormende vergadering. Deze vorm van beeldvormende vergadering is een 

voorbereiding op een beleidsplan of beleidsnotitie. Tijdens de beleidsvormende beeldvorming kan het college de 

raad meenemen in de keuzes die te maken zijn. En bevragen over de wensen en/of kaders die de raad mee wil 

geven in de uitwerking van het plan of de notitie. De raad nodigt inwoners, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties uit om tijdens deze bijeenkomsten aanwezig te zijn en mee te praten. De mate van participatie 

tijdens de beeldvorming hangt af van het participatietraject dat het college al heeft doorlopen in voorbereiding 

op het beleid.   

 

Tijd Onderwerp    Spreker(-s) 

 
20.00 uur   Opening en uitleg programma      Vic Bogerman, Voorzitter  
 
20.02-22.00   Omgevingsvisie   Janneke Rutgers en Sjors de Vries van bureau Ruimtevolk 
       En Remco Oldebesten (Regisseur Ruimtelijke Ontwikkeling WB) 
 

Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Het doel van deze wet is regelgeving over de 

fysieke leefomgeving te bundelen en te vereenvoudigen. Dit vraagt van gemeenten een aanpassing in haar manier 

van werken. Daarvoor krijgt de gemeente een aantal nieuwe instrumenten tot haar beschikking. Een van die 

instrumenten is de Omgevingsvisie. Deze visie bundelt de hoofdlijnen van het beleid over de fysieke leefomgeving 

en kijkt naar de doelen op de lange termijn.  

Op basis van de eerder vaststelde Nota van Uitgangspunten voor de Omgevingsvisie werken we aan de 

Omgevingsvisie 1.0 voor West Betuwe. Vanavond nemen we u mee in het proces tot nu toe. We presenteren de 

kernwaarden en strategische ambities die tot nu toe zijn geïnventariseerd. Hoe dat tot een toekomstverhaal voor 

West Betuwe leidt. En we gaan met u in gesprek over de vraagstukken en dilemma’s die naar voren komen. Tot 

slot informeren we u over de wijze waarop we toewerken naar een Omgevingsvisie 1.0 die we in februari 2022 ter 

vaststelling willen voorleggen. 

 

22.00 uur    Woord van dank en afsluiting       Vic Bogerman, Voorzitter  
 
Na afloop is er gelegenheid om na te praten. 

 

  

mailto:griffie@westbetuwe.nl

