


Programma

1. Welkom

2. Waarom een Omgevingsvisie?

3. Omgevingsvisie: wat is het? 

4. Hoe pakken we het aan?

5. Resultaten enquête (algemeen)

6. Uiteen in groepjes per kern



Waarom een Omgevingsvisie?

• Nieuwe wetgeving: De Omgevingswet



Bedoelingen van de Omgevingswet

• Memorie van Toelichting: 
‘Bestuurders en ambtenaren hebben de wil om 
de fysieke leefomgeving integraal te benaderen, 
ze tonen geen risicomijdend gedrag, ze laten 
ruimte voor privaat initiatief en ze passen de 
participatieve aanpak toe’

• Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’



Ruimte geven aan privaat initiatief

Nieuw is dat de Omgevingswet 

meer ruimte wil geven aan 

initiatieven uit de 

samenleving 

= ruimte geven

Nieuw is dat van inwoners een 

sterke betrokkenheid en 

eigen initiatief worden 

verwacht 

= ruimte nemen



Omgevingsvisie

Omgevingsplan

Programma

Ambities en visie lange 

termijn (opgaven)

Beleid, uitwerking en uitvoering ambities

Regels bestaande situatie

Huidige beeld 

(waarden & kwaliteiten)

Ruimte voor ontwikkeling



Omgevingsvisie: wat is het?

• Koers op hoofdlijnen voor de fysieke leefomgeving

• Toetsingskader voor initiatieven

1. Waarden (wat zijn onze kwaliteiten?)

Hoe kunnen deze waarden versterkt worden?

2. Opgaven (welke opgaven komen er op ons af?)

Waar moeten we aan werken?



Halderbergse aanpak

September 2020

• Omgevingsagenda vastgesteld door de 

gemeenteraad

• Basis voor de opzet van de omgevingsvisie, nog 

niet compleet en onderhevig aan ontwikkelingen

• Uitnodiging om met elkaar hierover het gesprek 

aan te gaan



Omgevingsvisie: wat is het? 

▪ Maak je samen met de samenleving

▪ Is integraal (in samenhang bekeken)

▪ Kijkt ver vooruit

▪ Omvat (tenminste) de fysieke 

leefomgeving



Halderbergse aanpak

Maak je samen met de samenleving

Door op verschillende momenten met 

de samenleving in gesprek te gaan via 

een enquête/bijeenkomsten

• Digitale enquête (12 mei – 9 juni)

• Gesprek samenstichtingen (17 juni)

• Kernbijeenkomsten (21 en 29 juni)

• Bijeenkomst buitengebied (5 juli)

• Terugkoppeling stakeholders (22 juli)

www.omgevingsvisiehalderberge.nl

http://www.omgevingsvisiehalderberge.nl/


Halderbergse aanpak

Is integraal

Onderwerpen in samenhang bekijken

• Niet per se per thema, maar juist wat 

er in een bepaald gebied aan 

belangen zijn (een gebied kan ook de 

gehele gemeente zijn)

• Deelgebieden gedefinieerd voor deze 

visie



Deelgebieden waardenkaart in concept



Halderbergse aanpak

Kijkt ver vooruit

Focus op de komende 10 jaar

• Dit betekent niet dat er 10 jaar niets 

met deze visie gedaan wordt, juist 

een dynamisch document

• Uitgewerkt op hoofdlijnen, 

uitwerking vindt plaats in een 

programma en omgevingsplan



Halderbergse aanpak

Omvat de fysieke leefomgeving

Breed insteken (ook sociaal domein)



Halderbergse aanpak

• Opgaven

• gebaseerd op bestaand vastgesteld beleid (waar 

participatie op is toegepast)

• vooral invullen met ketenpartners en 

beleidsmedewerkers (GGD, Waterschap,  

woningbouwcoöperatie, etc)

• Waarden

• gebaseerd op ‘zachtere waarden’ 

• vormgeven met inwoners (wat vinden zij 

belangrijk om te behouden en/of te versterken)



Halderbergse aanpak

• Mei: digitale enquête

• Juni: kernbijeenkomsten, in gesprek over enquête

• Juli: kernvisie uitwerken en voorleggen

• Augustus: concept omgevingsvisie uitwerken

• Najaar: ter inzage leggen (open voor zienswijzen)

• Begin 2022: vaststelling omgevingsvisie door raad



Enquêteresultaten algemeen

• Madelon en Liz van bureau BügelHajema nemen 

ons mee in de enquêteresultaten

• Eerst algemene deel, daarna in groepjes uiteen

• Sluiten af in groepjes, mochten er nog 

vragen/opmerkingen zijn: schriftelijk naar 

gemeente@halderberge.nl o.v.v. omgevingsvisie

mailto:gemeente@halderberge.nl




Enquete  
 
• Doel enquete:  

• Wat vinden inwoners/ondernemers belangrijk (waarden + opgaven)? 
• Kloppen de beschrijvingen in de omgevingsagenda? 
  

• Opbouw enquete: 
• Algemene vragen 
• Reactie op waarden en ambities omgevingsagenda 
• Reactie op waarden en opgaven voor deelgebieden omgevingsagenda 

 
• Breed onder de aandacht gebracht. 
• 239 reacties 

 
• Enquête was van 12 mei tot 9 juni in te vullen 



Waar woont of onderneemt u? 
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Leeftijd 
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1. LANDSCHAP; groen en divers landschap 
• Landschap, natuur, agrarisch ondernemen, recreatie(parken) 
• Versterken van de natuur, incl. de natuurbeleving voor toeristen 
• Overgang van klei naar zand (polderlandschap en bosgebied) 
 

2. WONEN; prettig wonen 
• 5 kernen met ieder een eigen identiteit 
• Prettig, veilig en gezond wonen 
• Toekomstbestendig en levensloopbestendig woonaanbod 
• Leefbaarheid is goed door o.a. het voorzieningenaanbod 
 

3. DORPSGEVOEL; betrokkenheid en samenwerking 
• Kleinschalig, actieve en betrokken gemeenschappen en verenigingen 
• Iedereen kent elkaar en werkt samen 
• Iedereen kan meedoen en elkaar gemakkelijk ontmoeten 
• Bedrijven wordt gevraagd maatschappelijk verantwoord te ondernemen 
 

 

 



 
4. VESTIGINGSKLIMAAT; aantrekkelijk door centrale ligging 

• Goed bereikbaar over weg, water, spoor en lucht 
• Aandacht voor de (langzame) verkeersverbindingen tussen de kernen 
• Stimuleren van zich te voet of per fiets te verplaatsen 
 

5.    HISTORIE; bijzonder cultureel erfgoed 
• Halderberge kent een rijke cultuurhistorie 
• De historische bebouwing maakt Halderberge uniek en is aantrekkelijk voor toeristen 
 

6.     TOEKOMST; duurzame omgeving 
• Gemeente werkt samen met haar inwoners, bedrijven en partners aan een duurzame en 

klimaatbestendige omgeving (energietransitie en de klimaatadaptatie) 
• Milieuaspecten goed houden (geluid, geur, luchtkwaliteit) 

 

 



Aanvullingen - veel wordt genoemd: 
• Betaalbare woning – starterswoningen 
• Groen/natuur ook in de kernen 

behouden/ontwikkelen (en goed 
onderhouden) 

• Verkeersveiligheid 
• Meer aandacht voor de kleine kernen 
• Voorzieningenniveau in stand 

houden/verbeteren 
 
• Let op spanningsveld tussen landschap en 

vestigingsklimaat, tussen welzijn en welvaart 
• Let op spanningsveld verduurzaming en het 

plaatsen van windmolens en zonnevelden 
 

 

Reactie op algemene waarden  
en ambities Omgevingsagenda  
 Landschap: Groen en divers landschap 

 

Wonen: Prettig wonen 
 

Dorpsgevoel: Betrokkenheid en samenwerking 
 

Vestigingsklimaat: aantrekkelijk door centrale ligging 

Historie: bijzonder cultureel erfgoed 

Toekomst: duurzame omgeving 



1. Wilt u nog iets toevoegen/benadrukken over de 
waarden en ambities voor de gemeente als geheel? 

2. Ga naar www.mentimeter.com 

3. gebruik de code: 53248706 

 

 

 

  

 

http://www.mentimeter.com/


Belangrijkste onderwerpen voor de gemeente 
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Aan welk onderwerp moet de gemeente volgens u extra 
aandacht geven?(Kies hier uw top 3) 

Responses



1. Herkent u deze opgaven voor Hoeven of Oud Gastel? 

2. Ga naar www.mentimeter.com 

3. gebruik de code: 53248706 

 

 

 

  

 

http://www.mentimeter.com/
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OMGEVINGSAGENDA 
 
• Hechte gemeenschap 

• Betrokken 
• Gemoedelijk 
• Zorg voor elkaar 
• Samenstichting is actief 

• Actief verenigingsleven 
• Mooie, gevarieerde landelijke en bosrijke omgeving 
• Rust en groen 
• Diversiteit aan bebouwing (zonder hoogbouw) 
• Bijzonder element: rijksmonument Bovendonk 
• Goed voorzieningenniveau 

• Brede school ‘Uniek’ 
• Diverse speelvoorzieningen 
• Sportvoorzieningen 
• Winkels 
• Eetgelegenheden 
• Centrum 

 

AANVULLINGEN ENQUETE 
- 37 reacties: merendeel herkent zich in de waarden- 
 
• Bijzonder element: kerk 
• Pagnevaart: uitloopgebied/recreatie-gebied Hoeven 
 

 





OMGEVINGSAGENDA 
 
• Ontwikkeling centrum  

• Ontwikkeling dorpshuis in de R.K. kerk 
• Diverse woningbouwprojecten 

• Klimaatadaptatie 
• Vervangen riolering 
• Zoeken naar waterberging 

• Ontwikkeling Bovendonksestraat 
• Diverse woningbouwprojecten 

• Grote vraag naar woningen (incl. voorzien in 
parkeerbehoefte) 

• Inrichten van nieuwe groenlocaties (met meer 
speelvoorzieningen) 

• Ontwikkeling en behoud Rijksmonument 
Bovendonk 

 
 

AANVULLINGEN ENQUETE 
- 37 reacties: merendeel herkent zich in de opgaven- 
 
• Richten op toerisme/recreatie ook op 

campings/kamerverhuur 
• Uitstraling in Sint Janstraat 
• Stimuleren/faciliteren van winkels 
• Aandacht voor het drukke verkeer (o.a. N640) 
• Aandacht voor groenbeheer/aanplant van bomen 
• Kans voor bouwen op grote percelen 
• Bovendonk – aantrekkelijker als wandelpark 
• Behoefte aan woningen voor starters  
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OMGEVINGSAGENDA 
 
• Hechte gemeenschap 

• Saamhorigheid 
• Actieve inwoners/veel vrijwilligers 
• Gemoedelijk 
• Letten goed op elkaar 

• Relatief veel en actieve verenigingen 
• Fijn wonen in een mooie omgeving 
• Veel groen 
• Goed bereikbaar door de ligging aan de A17 
• Voorzieningenniveau 

• Nieuwe schoolgebouwen 
• Sportaccommodaties,  o.a. zwembad 
• Culturele voorzieningen 
• Speelbos 
• Goede openbaar vervoer verbinding 

• Klein bedrijventerrein (Klaverweide) 
 

 

AANVULLINGEN ENQUETE 
- 36 reacties: merendeel herkent zich in de waarden- 
 
• Bijzondere elementen: Kerk, Mastboomhuis 
• ‘De Gastelse sfeer’ 
• Compact dorp 
• Behoud historie van het dorp 
 
 

 









OMGEVINGSAGENDA 
 
• Ontwikkeling van het centrum 

• Woningbouwprojecten (Linde-Joannes) 
• Aanpak van het centrumgebied (Markt 

e.o.) 
• Aanpak/verplaatsing van het busstation 

naar de rand van het dorp 
• Verschillende woningbouwlocaties 
• Klimaatadaptatie 

• Zoeken naar meer ruimte voor 
groen/(oppervlakte)water 

• Nieuwe ontwikkelingen moeten 
klimaatbestending worden uitgevoerd 

• Recreatief verbinden Oud Gastel met 
buitengebied 

• Opwaarderen en verduurzamen bedrijventerrein 
 

 
 

 

AANVULLINGEN ENQUETE 
- 36 reacties: merendeel herkent zich in de opgaven- 

 
• Zorg dat ook de oude wijken aantrekkelijk blijven 
• Borchwerf II/bedrijven niet verder laten oprukken 

naar Oud-Gastel + verbeteren kwaliteit (groener) 
• Entree vanuit zuiden mooier maken 
• Aandacht voor groenbeheer 
• Meer kwalitatieve speelruimte voor jeugd 
• Betaalbaarheid van de woningen/woningen voor de 

jeugd (starterswoningen) 
• Fietsroutes opwaarderen, groene fietsroute 

sportpark-centrum 
• Door groei: 

• Hoe om te gaan met de grotere drukte – 
verkeer en centrum? 

• Hoe kan het sportpark groeien? 
• School wordt/is te klein 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 


