20
Graaf Wichman 10, 1276 KB Huizen Postbus 5, 1270 AA Huizen
T 14 035 F (035) 528 14 15 E gemeente@huizen.nl www.huizen.nl

Per e-mail aan geadresseerde

Onderwerp: Uitnodiging stakeholdersbijeenkomsten Omgevingsvisie Huizen

Huizen: 19 november 2021

Beste heer, mevrouw,
De gemeente Huizen wil graag dat alle inwoners van Huizen fijn kunnen wonen, werken en
recreëren. Om hiervoor te zorgen, werken we onder andere aan een visie op de toekomst
van Huizen. Dit wordt de Omgevingsvisie, die we juridisch vertalen in het Omgevingsplan (de
vervanger van het bestemmingsplan).
Om meer en gerichte inbreng op te halen voor de Omgevingsvisie, nodigen wij u als
stakeholder graag van harte uit om deel te nemen aan de online avondbijeenkomsten
op 6 en 13 december.
Omgevingswet
Op 1 juli 2022 treedt de landelijke Omgevingswet in werking. De gemeente Huizen bereidt
zich voor zodat we 1 juli goed van start kunnen. In 2020 hebben we hiervoor de brede aftrap
gegeven met de enquête Toekomst van Huizen, waarin 4 scenario’s centraal stonden.
‘Huizen moet bruisen’ was het voorkeursscenario. Inmiddels staat de vervolg-enquête ‘Kleur
mee aan de toekomst van Huizen’ open.
De Omgevingswet schrijft voor dat iedere gemeente één Omgevingsvisie vaststelt.
De Omgevingsvisie komt in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen,
delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen. De Omgevingsvisie beschrijft waar we
samen voor staan en waar we in de toekomst naartoe willen. Het nodigt inwoners uit om het
initiatief te nemen. We toetsen en beoordelen deze initiatieven aan de hand van deze visie.

Gemeente Huizen
vervolgblad 2

Wij betrekken onze inwoners, ondernemers en Huizense organisaties en verenigingen
bij het opstellen van de Omgevingsvisie.
We vinden het belangrijk dat deze visie antwoord geeft op de opgaven en behoeften die u
signaleert. We benoemen graag samen met u de belangrijkste opgaven en hoofdlijnen voor
Huizen. Het kan daarbij gaan over alle onderwerpen die van belang zijn voor de (fysieke)
leefomgeving, zoals wonen, werken, groen, water, voorzieningen, cultuurhistorie,
bereikbaarheid, veiligheid, gezondheid en leefbaarheid. De Omgevingsvisie wordt voor een
belangrijk deel gebaseerd op bestaand beleid. We starten immers niet bij nul!
We nodigen u uit voor interactieve rondetafelgesprekken
We organiseren twee online avonden waarin koepelthema’s en deelgebieden centraal staan.
U mag meerdere personen uit uw organisatie aanmelden. Hierdoor kunt u als organisatie
toch bij meerdere gebieden en meerdere thema’s aansluiten. Wel vragen wij u vriendelijk per
gesprekstafel maximaal één vertegenwoordiger aan te melden. De avonden vinden plaats
van 19.00 uur tot 21.15 uur, op:
•

•

Maandag 6 december: Koepelthema’s: leefbaar en fijn wonen, economisch vitaal,
bereikbaar & toegankelijk, gezond & veilig, waardevol & aantrekkelijk en duurzaam,
energieneutraal & klimaatbestendig.
Maandag 13 december: Deelgebieden: Centrum, Schil West, Schil Oost, Kustzone en
Plaveen en het Buitengebied.

Vanwege de coronamaatregelen vinden de gesprekken digitaal plaats. Wilt u bij de
aanmelding een voorkeur uitspreken voor 1 of 2 thema’(‘s) én voor 1 (of 2) deelgebied(en)?
We maken van de tafelgesprekken een verslag op hoofdlijnen.
Hieronder is het schema van de avonden in tabelvorm weergegeven.
Programma over de Koepelthema’s op maandag 6 december:
Ronde 1: 19.00 – 20.00 uur
Ronde 2: 20.15 uur – 21.15 uur
Tafel Koepelthema
Tafel Koepelthema
1
Leefbaar en fijn wonen
1
Gezond & veilig
2
Economisch vitaal
2
Duurzaam, energieneutraal en
klimaatbestendig
3
Waardevol & aantrekkelijk
3
Bereikbaar en toegankelijk
Programma over de Deelgebieden op maandag 13 december:
Ronde 1: 19.00 – 20.00 uur
Ronde 2: 20.15 uur – 21.15 uur
Tafel Deelgebied
Tafel Deelgebied
1
Centrum Huizen
1
Kustzone en Plaveen
2
Schil West
2
Buitengebied
3
Schil Oost
3
Centrum Huizen
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U kunt zich tot en met 30 november aanmelden voor de bijeenkomsten!
Stuurt u dan een e-mail naar het e-mailadres: p.vuijk@huizen.nl
Vergeet u niet de volgende informatie te vermelden in uw e-mail? - Uw naam Organisatie - E-mailadres - Uw voorkeur voor datum en thema’s en/of deelgebieden.
Na aanmelding ontvangt u uiterlijk maandagochtend 6/13 december de bevestiging met een
linkje (MS Teams) om aan de digitale bijeenkomst(en) te kunnen deelnemen.
Na aanmelding krijgt u uiterlijk een week voor het gesprek de uitnodiging met daarin een link
naar de digitale bijeenkomst voor uw voorkeursthema en voorkeursgebied.
Uw inbreng gebruiken wij bij de uitwerking van de Omgevingsvisie. Ook de inbreng van
inwoners en ketenpartners verwerken wij hierin. Deze inbreng halen we op via andere
activiteiten, zoals een bijeenkomst met ketenpartners, een digitale enquête en (afhankelijk
van de coronamaatregelen) nog te houden straatinterviews.
De concept-Omgevingsvisie hopen wij u voor de zomer van 2022 toe te sturen. Daarna volgt
een formele inspraakprocedure en zal de raad vervolgens de Omgevingsvisie vaststellen.
Alvast heel hartelijk dank voor uw deelname en inbreng.
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