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_________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De planning en het proces rondom de 2e week van de Omgevingsvisie en de rol van de raad daarbij. 
 
Inleiding 
In week 50 (week van 7 t/m 11 december) vindt de 2e week van de Omgevingsvisie plaats. De 2e 
week van de Omgevingsvisie staat in het teken van de concept-omgevingsvisie. Dit is ook het 
moment waarop u als raad actief sturing geeft aan de omgevingsvisie. Het gaat over prioriteiten in 
de koers van de gemeente en in gebiedsgerichte uitwerkingen. Om u als raad de ruimte te geven 
deze richting te bepalen is afsluitend aan de 2e week van de omgevingsvisie een bijeenkomst voor 
de raad opgenomen.  
 
Deze 2e week van de Omgevingsvisie blijkt helaas nog niet in de agenda van de raad te zijn 
opgenomen. Het is belangrijk dat deze bijeenkomst plaatsvindt voor het einde van het jaar omdat in 
januari 2021 alle input wordt verwerkt om het concept ter besluitvorming aan te bieden aan de 
raad. Wanneer besluitvorming vertraagd kan de (concept) omgevingsvisie niet dienen input voor de 
voorjaarsnota en de financiële keuzes die daarin voor de lange termijn moeten worden gemaakt. 
 
Informatie 
Voorafgaand aan de, nog te plannen, bijeenkomst voor de raad vinden in de 2e week van de 
omgevingsvisie verschillende bijeenkomsten plaats met en voor ketenpartners, ondernemers, 
maatschappelijk middenveld en inwoners. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de inhoud van het 
concept gedeeld en getoetst. Net als de 1e week van de Omgevingsvisie, zijn de verschillende 
bijeenkomsten voor de raad beeldvormend.  Dit is conform het particpatieplan en zoals besproken 
met de raadswerkgroep.  
 
Vervolg 
Na de 2e week van de Omgevingsvisie zal met de ophaalde input het concept van de Omgevingsvisie 
worden afgerond. Dit concept zal voor besluitvorming aan de gemeenteraad worden vastgelegd. 
Naar verwachting maart/april 2021. Na besluitvorming zal de laatste fase van de Omgevingsvisie 
worden ingegaan, de vast te stellen Omgevingsvisie. 
 
Communicatie 
Participatie en dialoog, dus de betrokkenheid van stakeholders, vinden we in het kader van de 
Omgevingsvisie van wezenlijk belang. Daarom wordt een breed scala aan stakeholders, zowel intern 
als extern, bij de 2e week van de Omgevingsvisie betrokken. De uitnodiging om hieraan deel te 
nemen zal via de gebruikelijke kanalen (Goirles Belang, social media) worden gecommuniceerd. 



 
 
Bladnummer Datum 

2 23 november 2020 
 

 

Buiten zal met een mobiele tentoonstelling op een aantal binnen de Omgevingsvisie belangrijke 
plekken, extra aandacht voor deze week worden gevraagd. 
 
Bijlagen 
- 
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