De omgevingsvisie?
De gemeente Veldhoven werkt het komende
jaar aan de omgevingsvisie. Dit is een
langetermijnvisie voor de hele fysieke
leefomgeving van de gemeente Veldhoven. De
omgevingsvisie beschrijft de huidige kwaliteiten
en de toekomstige ontwikkeling van de gemeente
tot 2040 en is een belangrijke manier voor
de gemeenteraad om te sturen. We werken
toe naar een ontwerp-omgevingsvisie begin
2021. Naar verwachting stelt de gemeenteraad
de omgevingsvisie in het eerste kwartaal
van 2021 vast. Zo’n belangrijk stuk maken
we natuurlijk samen met onze inwoners,
ondernemers, ketenpartners (bijv. waterschap,
omgevingsdienst, GGD en regionale overheden
etc.) en maatschappelijke organisaties
(woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen,
etc.).

Contactgegevens
Nieuwsgierig naar dit proces of vragen over het
verloop ervan? Neem dan contact op met Marjo
Yücesan (omgevingsvisie@veldhoven.nl).

In 4 stappen naar de
omgevingsvisie!
We onderscheiden 4 stappen om tot de
omgevingsvisie te komen: dromen, denken,
durven en doen.
1. In de eerste fase - de droomfase - verkennen
we de toekomst en gaan we op zoek naar
de dromen die leven in Veldhoven. We
onderzoeken de belangrijkste trends en
ontwikkelingen die we op ons af zien komen
en verkennen wat we als gemeente belangrijk
vinden.
2. De tweede fase is de denkfase. In deze fase
gaan we de droombeelden confronteren
met de trends en ontwikkelingen en met het
bestaande beleid. We formuleren zogenaamde
kernopgaven; de belangrijkste uitdagingen
waar de gemeente voor staat.
3. In de derde fase bepalen we samen met de
gemeenteraad de ontwikkelrichting voor
de gemeente Veldhoven, en brengen we dit
ruimtelijk in beeld. Daarnaast onderzoeken we
in deze fase wat de rol van de gemeente en de
bewoners is in verschillende opgaven.
4. In de vierde fase maken we de uiteindelijke
omgevingsvisie. We streven naar een compact
en beeldende omgevingsvisie die verbindt en
uitnodigt. Zo willen we de gemeente Veldhoven
nog een stukje mooier te maken!
Het processchema op de volgende pagina
verbeeldt de verschillende activiteiten en
producten per fase.

Hoe betrekken we u?
Bewoners en partners: Komend jaar hebben we
de kennis van bewoners en ketenpartners hard
nodig. We zullen iedereen geregeld informeren,
maar willen ook graag hun advies. Dit doen we
in zogenaamde Ateliers 2040. Een vaste groep
bewoners zal daar samen met ketenpartners,
maatschappelijke organisaties en beleidsteams
werken aan de omgevingsvisie. Tijdens de Ateliers
2040 dromen we over de toekomst van Veldhoven
en maken we samen plannen.
Interne organisatie: De omgevingsvisie raakt
aan veel verschillende (beleids)thema’s zoals
wonen, duurzaamheid, voorzieningen, maar ook
het sociale domein, gezondheid en veiligheid
komen aan bod. We vinden het belangrijk om de
ambtenaren onderdeel te maken van het proces,
daarom hebben ze een belangrijke rol in het
proces. We organiseren een beleidsschouw en
vragen ze door het jaar heen geregeld naar hun
kennis en kunde.
College en raad: Een omgevingsvisie is een
belangrijk document voor de gemeenteraad en
het college van burgemeester en wethouders.
Zij zullen daarom gedurende het proces
geïnformeerd en actief betrokken worden,
bijvoorbeeld in interactieve werksessies. Elke fase
sluiten we af met een of meerdere producten die
informatief of besluitvormend aan de raad worden
voorgelegd. Uiteindelijk zal de gemeenteraad de
omgevingsvisie vaststellen.
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