
Week van de omgevingsvisie woensdag 13 januari 2021

Wellicht denkt u: hé, hier heb ik eerder iets over gelezen! Dat klopt, 

3 weken geleden stond hier een groot artikel over de Omgevingswet 

en de omgevingsvisie. Onderaan deze pagina vatten wij dit kort voor 

u samen. Het hele artikel kunt u teruglezen op 

www.h-i-ambacht.nl/omgevingsvisie. 

Van vrijdag 5 februari tot en met zaterdag 13 februari is de Ambachtse Week 
van de omgevingsvisie. We zetten dan de eerste stappen om samen met u 
de omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht te maken. Hierin beschrijven 
we hoe we in 2050 de schaarse ruimte om ons heen willen gebruiken. Wat 
vindt u waardevol en belangrijk? Wat moet blijven zoals het is? En waar ziet 
u kansen voor verbetering? 

Op drie momenten kunt u aangeven wat u belangrijk vindt voor onze gemeente, uw wijk, buurt 
of straat. Het eerste moment noemen we de Week van de omgevingsvisie. 

Nederland kent heel veel wetten 
en regels voor onze eigen directe 
leefomgeving, oftewel voor de 
ruimte om ons heen. Een inge-
wikkeld geheel waarin bijna nie-
mand meer de weg kan vinden en 
nieuwe ontwikkelingen onnodig 
lang duren. Daarom komt de Om-
gevingswet, die al deze wetten en 
regels bundelt. Dat is veel over-
zichtelijker!

• Op 1 januari 2022 treedt de 
nieuwe Omgevingswet in wer-
king;

• deze wet gaat over zaken 
als ruimtelijke ontwikkeling, 
wonen, mobiliteit, milieu, na-
tuur, water en gezondheid; 

• we zijn al begonnen met 
de voorbereidingen voor 
de invoering van de wet; 
we zijn nu bezig een omge-
vingsvisie voor de hele ge-
meente op te stellen.

Wat is de omgevingsvisie?
In de omgevingsvisie beschrijven 
we wat we willen bereiken, zoals 
het verbeteren van mobiliteit, het 
behoud van aantrekkelijk groen of 
een woningbouwopgave. En er is 
ook ruimte voor opgaven zoals de 

energietransitie en duurzaamheid, 
of wensen zoals meer buitenruim-
te voor beweging en ontspanning 
of om voedsel te verbouwen. Met 
andere woorden: het doel van de 
omgevingsvisie is ervoor zorgen 
dat Hendrik-Ido-Ambacht in 2050 
een leefbaarder, gezonder, veiliger, 
toekomstbestendiger en duurza-
mer dorp met betrokken inwoners 
is. Het is het strategisch plan voor 
onze fysieke leefomgeving, de 
ruimte om ons heen. 

Achtergrondinformatie

Wat is de Omgevingswet?

In de Week van de omgevingsvisie draait het 
om uw inbreng als inwoner! Dat kan via de 
Wijkprikker, een digitale tool. Wij organiseren 
deze week ook (online) bijeenkomsten met 
buurgemeenten, de Veiligheidsregio, de GGD, 
de VAO en de detailhandelsraad. Ook zij kun-
nen hun inbreng leveren via de Wijkprikker.  

Wijkprikker
Vanaf 5 februari kunt u op deze digitale kaart 
een plek prikken, een thema kiezen waar u 
wat over wilt vertellen en kort benoemen wat 
hier speelt. Ook kunt u andere reacties ‘liken’ 
of erop reageren: zo krijgen we met elkaar in 
beeld wat al goed gaat en waar we dingen 
kunnen verbeteren. Deze kansen en knelpun-
ten zijn een belangrijke basis voor de nieu-

we omgevingsvisie. U kunt deze Wijkprikker 
vanaf uw bank invullen op een mobiel, tablet 
of laptop. 

Om u op weg te helpen met de Wijkprikker 
kunt u meedoen aan twee digitale ‘inloop’-
momenten. We leggen dan uit hoe de tool 
werkt en u kunt vrijblijvend uw vragen stel-
len. We maken gebruik van MS Teams.

Op de markt? 
Als de coronamaatregelen in februari het toe-
laten, kunt u ons ook ‘live’ tegenkomen op 
bijvoorbeeld de markt of bij de Ridderhal. 
Dan kunt u met ons (op anderhalve meter 
afstand) in gesprek en vullen we samen de 
Wijkprikker in. 

Week van de omgevingsvisie 
5 – 13 februari 

Programma
woensdag 3 februari bekendmaking link naar de Wijkprikker

vrijdag 5 februari start week van de omgevingsvisie

maandag 8 februari digitale ‘inloop’ Wijkprikker (12.00-13.00 uur)

donderdag 11 februari digitale ‘inloop’ Wijkprikker (19.30-20.30 uur)

Reserveer de data alvast in uw agenda! 
Wij hopen u (digitaal) te verwelkomen! 

Op 3 februari maken we op deze pagina het definitieve programma en de 

links naar de Wijkprikker en de digitale inloopmomenten bekend. 

Kijk op www. h-i-ambacht.nl/omgevingsvisie 
of houd onze social media kanalen en 
deze gemeentepagina in de gaten!

Meer weten?

In de Wijkprikker onderscheiden we de bovenstaande 7 deelgebieden. 

Doorkijkje vervolg

april tweede participatiemoment (de ‘Ontmoetingen’)
mei derde participatiemoment (de ‘Slotontmoeting’)
juni – november overleg ketenpartners, maken van keuzes 
 en schrijven omgevingsvisie
december vaststelling omgevingsvisie door 
 de gemeenteraad

DOE
MEE!


