
Update Omgevingsvisie 
1 juli raadscommissie Dinkelland 



Agenda 

 Wat vragen we de samenleving 

 Inhoud 

 Opzet avonden 

 Rol gemeenteraden 

 Aanvullende sporen 

 



Wat vragen we aan de samenleving 
hoofdlijn 

 

 

  Koesteren wat er goed gaat, doorgaan op eerdere 

geboekte resultaten 

 Deze benoemen en laten weten dat we die helder 

voor ogen hebben 

 Benoemen van de ambities op hoofdlijnen van 

Dinkelland dan wel van Tubbergen 

 Kaders wel benoemen, niet door laten beperken 

 Bevragen op twee voorname hoofditems 

voortkomend uit ontwikkelingen en trends die nog 

onvoldoende zijn besproken 

 

 



Wat vragen we aan de samenleving 
Inhoud 

 

 

 
Twee hoofditems 

 

 Hoe ziet ons buitengebied er 

uit in 2030 ? 

 

 Hoe houden we de kernen 

leefbaar en gezond in 2030 ? 

 

 



Hoe gaan we naar buiten 
Opzet avonden 

 We organiseren 2 avonden in elke gemeente, op 

verschillende plekken* 

 We doen dorpen en buitengebied samen op een avond 

 Uitnodiging gericht en breed (gericht > Mijn 

Dorp/Dinkelland en organisaties/verenigingen),  (breed 

> huis aan huis krant en social media) 

 Stellingen aan tafels bespreken en afsluiten met 

stickeren van voorkeuren op posters 

 

 * Bereid om met kernen in gesprek te gaan, bij 

voorkeur gezamenlijk en kernoverstijgend 

 Behoefte polsen in MijnDinkelland en bij bijeenkomsten 



Hoe gaan we naar buiten 
Status participatie 

• Iedereen mag zeggen wat 

hij/zij vindt  

• Gemeenteraden nemen input 

mee in afweging 

• In die afweging zullen zij ook 

het algemeen belang en 

andere beleidsvelden 

meenemen 



Rol Gemeenteraden 
Avonden 

Discussietafels, praten met de Stellingenmat 

• Raadsleden zijn aanwezig 
• Raadsleden zijn luisterend oor 
• Raadsleden doen mee in gesprekken 
 
 



Rol Gemeenteraden 
Geheel proces 

Opstarten en 
team vormen 

Analyseren en 
verkennen 

Opschalen 
verbinden 

vormen 

Terugleggen 
verfijnen 

vastleggen 

Projectgroep 
 
Stuurgroep 
 
 
 
 
 
Gemeente 
raden 

 
Naar buiten toe 

 

Externe 
bijeen 
Komsten 
 
 
 
 
 
Gemeente 
raden 

Start 
project-
groep 
 
 
 
 
Dag van de 
Omgevings-
visie 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente 
raden 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente 
raden 



Aanvullende sporen 

 Project op scholen 

 In overleg met T.C.C. de Thij 

 

 Projectwebsite 

 Informatie 

 Stellingen 

 Open reactie mogelijkheid 

 



Tijdbalk 

 Oktober avonden 

 

 Projectwebsite september actief  

 

 Project op scholen, november 2019, afhankelijk van 

scholen 



Meer informatie 

 
• www.vng.nl/omgevingswet   
• https://vng.nl/invoering-omgevingswet-

menu-voor-raadsleden  
• www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl     
• www.omgevingswetportaal.nl    
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