
VAN OMARMEN NAAR

TRECHTEREN

Commissiebijeenkomst 7 maart 2019



ROL VAN DE RAAD IN DIT STADIUM

• Uitgangspunt: we betrekken de samenleving, maar uiteindelijk worden de 
keuzes gemaakt door de raad.

• Raad meenemen in proces zodat zij later in het traject keuzes kunnen 
maken

• Raad geeft richting mee gedurende proces



PROGRAMMA VANAVOND

• Opfrissen: Omgevingsvisie, wat is dat ook alweer?

• Proces tot nu toe

• Uitkomst expertsessies: van thema's naar opgaven

• Op weg naar keuzes: trechteren van de opgaven



OMGEVINGSVISIE

• Strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke 

leefomgeving.

• Ambities en beleidsdoelen met betrekking tot alle terreinen van 

de fysieke leefomgeving.

• Eén samenhangende omgevingsvisie voor het hele grondgebied

Wat voor gemeente zijn we (A), wat voor gemeente willen we zijn (B) 

en hoe komen we daar (van A naar B) ?



4. Leidende 
principes voor 
samenwerking

3. Trends en 
ontwikkeling-

en

6. Visie op de 
belangrijkste 

opgaven

2. Feiten 
en cijfers

TOEKOMSTVISIE OUDE IJSSELSTREEK





TOTSTANDKOMINGSPROCES TOT NU TOE

• 100+ gesprekken

• Bestaande visies en beleid

• Terugkomavonden 

• Omarming thema’s door de gemeenteraad (fase 1)

• Opgaven en mogelijke keuzes in beeld brengen in expertsessies (fase 2)



ONTWIKKELING THEMA’S: 14 juni 2018

Wonen
Economie & 

Ondernemerschap

Voorzieningen

Identiteit



ONTWIKKELING THEMA’S: 18 oktober 2018

Economische ontwikkelingen

Bedrijvigheid & 
Bereikbaarheid

Identiteit

Detailhandel

DRU industrieparkDuurzaamheid

Leefbare en veilige buurt

Positieve gezondheid

(Grensoverschrijdende) samenwerking

Voorzieningen

Vrijetijdseconomie
Het lege vel

Plattelandsontwikkeling

Wonen



ONTWIKKELING THEMA’S: Drie expertsessies

Economische ontwikkelingen

Bedrijvigheid & 
Bereikbaarheid

Detailhandel

DRU industrieparkDuurzaamheid

Leefbare en veilige buurt

Positieve gezondheid

(Grensoverschrijdende) samenwerking

Voorzieningen

Vrijetijdseconomie

Regionaal 
Economische 
ontwikkelingen

Gezond samen leven

Plattelandsontwikkeling

Wonen

Identiteit

Het lege vel



ONTWIKKELING THEMA’S: Uitkomsten expertsessies

11

22

33

44

55

66

77

88

99

Naoberschap is wat ons bindt: we staan klaar voor onze naasten als dat nodig is. De 
gemeente stimuleert naoberschap op een manier die past bij onze eigentijdse gemeente.

De gemeente is er voor alle inwoners en stimuleert gemeenschapszin.

De gemeente zet zich in voor samenwerking met en tussen agrarische bedrijven die 
samen een circulair sluitend landbouwsysteemonderhouden.

De gemeente zet aan tot actie en inspireert inwoners tot positieve gezondheidskeuzes.

De gemeente, inwoners en organisaties zetten hun schouders onder de 
energietransitie en maken gewaagde keuzes om voorloper te zijn in de regio.

De gemeente zet in op het vergroten van de kwaliteit van leven door 
gebiedsgerichte versterking van de landschapskwaliteit.

Het versterken van de positie van OIJS als dé regio voor smart industry in Oost-NL.

Wonen en zorg: inspelen op de veranderingen in de demografie.

Nog komende opgaven.



ONTWIKKELING THEMA’S: Uitkomsten expertsessies

Regionaal 
Economische 
ontwikkelingen

Gezond samen leven

Plattelandsontwikkeling

Identiteit

Het lege vel

11

22

33

44

5566

77
88

99





Fase 3 – het besluitvormingsproces

• Vandaag: trechteren (commissie)

• 15 april: dilemma’s en keuzes op tafel (commissie)

• 9 mei: keuzes maken (commissie)

• 27 juni: besluitvorming (gemeenteraad)

• juli/augustus: vrijgave voor inspraak

• september: vaststelling EERSTE VERSIE toekomstvisie



Vragen?



Trechteren
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