
Omgevingsvisie donderdag 8 april 2021

Deze week start de tweede participatieronde voor de omgevings-
visie. Tijdens de digitale Ontmoetingen zetten we de vervolgstap-
pen om samen met u de omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht 
verdere invulling te geven. Deze visie beschrijft wat wij met elkaar 
belangrijk vinden in onze leefomgeving.

Wij willen graag van u weten hoe 
u de toekomst van de gemeente
voor u ziet. Dit doen we aan de
hand van de volgende thema’s:

• Wonen en vrije tijd
• Ambacht en ondernemen
• Typisch Ambacht
• Gezond en veilig leven
• Omgaan met

klimaatverandering
• Groen en blauw

Wat gebeurt er als we onderne-
mers meer ruimte geven? Willen 
we meer veilige fietspaden of ge-

ven we de auto meer ruimte? Of 
willen we meer natuur en recre-
atie? Het gaat om de vraag hoe 
Ambacht er over 20 jaar uit moet 
zien. De komende tijd zoeken we 
antwoorden op die vraag, samen 
met u: de inwoners, ondernemers, 
instellingen en iedereen die zich 
betrokken voelt in Ambacht!

Denkt u met ons mee? 
Meld u dan aan voor één of beide 
Ontmoetingen!
• Dinsdag 20 april 2021

19.30 tot 21.30:
digitale Ontmoeting 1

• Donderdag 29 april 2021
19.30 tot 21.30:
digitale Ontmoeting 2

• Dinsdag 25 mei 2021
19.30 tot 22.00:
Slotontmoeting (locatie n.t.b.)

U kunt uzelf nu al aanmelden via de 
QR-code of onderstaande link! www. 
eventbrite.nl/d/online/hendrik-ido-ambacht/

Week van de Omgevingsvisie
Van vrijdag 5 tot en met zaterdag 
13 februari was het de Week van 
de Omgevingsvisie. Tijdens deze 
eerste participatieronde hebben 
we de eerste stappen gezet om sa-
men met u de omgevingsvisie voor 
Hendrik-Ido-Ambacht te maken. 

Online Wijkprikker
In de Week van de Omgevingsvisie 
heeft u op het online participatie-
platform Wijkprikker kunnen laten 
weten wat u belangrijk vindt om  

fijn te kunnen wonen en leven in 
onze gemeente.

Hier is bijvoorbeeld uitgekomen 
dat veel inwoners trots zijn op het 
groene, verzorgde en dorpse ka-
rakter. Als punten voor verbeterin-
gen is aangegeven dat er aandacht 
moet blijven voor de woonwijken 
en er gezocht moet worden naar 
oplossingen voor milieu- en par-
keerproblemen. Gebiedsgericht zijn 
er uiteenlopende reacties opge-
haald die we gaan verdiepen in de 
Ontmoetingen.

Komt u ook naar de Ontmoetingen? 

Terugblik

In de aanloop naar de ontmoetingen 
zullen wij elke week (soms meerdere) 
stellingen posten op onze sociale 
media, afwisselend tussen Instagram, 
Twitter en Facebook. Stellingen zo-
als:

• “Er zijn voldoende woningen
voor starters, doorstromers en
senioren in onze gemeente.”

• "Ambacht moet groener
worden, ook als dit ten koste
gaat van bijvoorbeeld
parkeerplaatsen."

• “Ik wil meer zelf initiatief ne-
men en mij meer inzetten voor
mijn eigen buurt.”

• "Ik voel mij thuis in
Ambacht."

Zo kunt u voorafgaand aan de ont-
moetingen al met ons meedenken 
en uw mening geven. Dit kan op ver-
schillende manieren: u kunt online 
een reactie plaatsen bij de berichten, 
maar het is ook mogelijk om per e-
mail (omgevingsvisie@h-i-ambacht.nl) 
te reageren. 

Stellingen

Vervolg
juni - september maken van keuzes en 

           schrijven omgevingsvisie

september - november de formele zienswijzeprocedure

december vaststelling omgevingsvisie 

door de gemeenteraad

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

Meer weten?

Toelichting omgevingsvisie

De omgevingsvisie is één van de ‘instrumenten’ voor de nieuwe Omge-
vingswet, die op 1 januari 2022 in werking treedt. Vanaf dan werkt de 
omgevingsvisie als hèt strategisch afwegingskader bij nieuwe plannen, 
ontwikkelingen, initiatieven en vraagstukken voor de buitenruimte.

De omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht beschrijft hoe we willen 
dat onze gemeente er uitziet. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen 
en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over ver-
grijzing, bereikbaarheid, winkelaanbod, gezondheid, veiligheid en duur-
zaamheid. In de omgevingsvisie kijken we dus niet alleen naar de echte 
(fysieke) leefomgeving. We kijken ook naar sociale onderwerpen die in 
de gemeente spelen. In de omgevingsvisie schrijven we op hoe wij wil-
len dat Hendrik-Ido-Ambacht er in 2040 uitziet. De omgevingsvisie is, als 
de Omgevingswet in werking treedt, één van de kerninstrumenten van 
de gemeente. Gemeenten zijn volgens de Omgevingswet verplicht om 
een omgevingsvisie te maken.

DOE
MEE!
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Kijk op www. 
h-i-ambacht.nl/
omgevingsvisie

Ik voel mij thuis in Ambacht.
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