Uitnodiging bijeenkomst Omgevingsvisie Bommelerwaard op 16 maart, 19.30 uur
(locatie Dorpshuis Gelre’s End in Hedel)
Hoe ziet de Bommelerwaard er over 20 jaar uit? Hoe zorgen we dat de Bommelerwaard nu en in de toekomst een
aantrekkelijke omgeving blijft om in te wonen, werken, winkelen en recreëren? En welke rol spelen de gemeenten
in deze toekomst? Hierover willen wij graag met u in gesprek. De Bommelerwaard is van ons allemaal. En de
omgevingsvisie gaat over uw omgeving. Denk daarom mee! Wij nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst op
maandag 16 maart om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in Dorpshuis Gelre’s End aan de Molendijk 1, 5321 GG
in Hedel.
De antwoorden helpen ons bij het maken van de omgevingsvisie. Dit is het plan waarin wij de keuzes voor de
toekomst vastleggen. Deze keuzes gaan bijvoorbeeld over bereikbaarheid, gezondheid, landschap, openbare
ruimte, wonen, economie en voorzieningen. De omgevingsvisie beschrijft wat we met elkaar belangrijk vinden,
zodat we ons prettig voelen in de omgeving waarin we verblijven.

Uw omgeving over 20 jaar
We maken de omgevingsvisie in verschillende fasen. De eerste fase is het ophalen van het toekomstbeeld. Dat
gebeurt op verschillende manieren. We ontvingen al honderden ansichtkaarten retour en tijdens de
straatgesprekken in de verschillende kernen hebben wij veel inwoners gesproken. Ook op het digitale platform
wordt volop meegedacht. Nu sluiten we de eerste fase af met deze inloopbijeenkomst .

Inloopbijeenkomst
Ter afsluiting van deze eerste fase op weg naar een omgevingsvisie organiseren wij een inloopbijeenkomst. Tijdens
deze bijeenkomst kunt u met ons in gesprek over de thema’s:

Klimaat, duurzaamheid en landschap

Wonen, woonomgeving en voorzieningen

Leefbaarheid, gezondheid en welzijn

Landbouw, economie en toerisme.
U bent van harte welkom op:
Datum: maandag 16 maart 2020
Locatie: Dorpshuis Gelre’s End, Molendijk 1, 5321 GG in Hedel
Tijd: 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Gezamenlijke start om 19.30 uur, later binnenlopen is ook mogelijk.

Hoe verder?
Uw inbreng draagt bij aan een beeld van de toekomst van de Bommelerwaard. Wij gaan met dit toekomstbeeld aan
de slag en komen hiermee bij u terug. Daar komt een omgevingsvisie uit voort, die naar verwachting eind 2020 in
concept gereed is. Daarna stellen de gemeenteraden de visie vast.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het kernteam Omgevingsvisie Bommelerwaard via
omgevingsvisie@bommelerwaard.nl.
U leest meer over de Omgevingsvisie Bommelerwaard op www.toekomstbommelerwaard.nl.

