Op weg naar één omgevingsvisie: toekomstbeelden elf tijdelijke Doetinchemse deelgebieden
komen samen
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties is de afgelopen maanden nagedacht over de vraag: ‘Hoe
moet uw werk-/leefomgeving er in de toekomst uitzien?’ In elf tijdelijke deelgebieden is en wordt voor een
deel nog steeds gekeken naar kansen, uitdagingen en knelpunten op het gebied van de fysieke leefomgeving.
Met de fysieke leefomgeving bedoelen we: alles wat in uw straat of wijk te vinden is aan bomen, gebouwen,
voorzieningen enzovoorts.
Vooral luisteren om tot één omgevingsvisie voor Doetinchem te komen
Tijdens tal van bijeenkomsten, gesprekken, fietssafari’s en interviews is een kapitaal aan meningen, wensen en
ideeën opgehaald. Voor ieder deelgebied wordt deze informatie in een rapport en kaartbeeld verwerkt: de
deelvisie. Doetinchem gebruikt deze opbrengst om tot één overkoepelende omgevingsvisie te komen.
Hoe gaat het nu verder?
De resultaten uit de verschillende deelgebieden verschijnen op deze website. De deelvisies zijn te vinden op de
grote kaart op de homepage en onder ‘documenten’. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau bespreekt de
gemeente de opbrengst. Passen de ideeën voor de toekomst al in het huidige beleid of vraagt het om
aanpassingen? Sluit het voldoende aan bij de ambities zoals recent door de gemeenteraad in het
Omgevingswet Koersdocument vastgelegd? En zijn de voorstellen voldoende stevig om de grote opgaven voor
de toekomst te tackelen? Ook kan het zijn dat voorstellen uit de verschillende deelgebieden met elkaar botsen
en dat we keuzes moeten maken.
Keuzes maken
De definitieve versies van de deelvisies gaan we niet meer veranderen. We vinden het belangrijk dat iedereen
die heeft bijgedragen aan de deelvisies zich blijft herkennen in de resultaten. Tegelijkertijd vormen de
deelvisies samen nog niet het eindbeeld voor de hele gemeente en hebben ze geen juridische status. Het zijn
bouwstenen voor de omgevingsvisie die uiteindelijk wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het is belangrijk
dat de visie uitvoerbaar is. Daarnaast moet duidelijk zijn wat de inwoners er aan hebben en wat ze zelf bij
kunnen dragen aan de realisatie ervan.
Om daar te komen, brengen we de resultaten van het werk in de deelgebieden letterlijk bij elkaar op één kaart.
We maken inzichtelijk hoe we afgewogen keuzes kunnen maken bij het opstellen van de gemeentebrede
omgevingsvisie. De kans is dan ook groot dat u niet alles van wat er op de kaart van uw deelgebied staat, terug
gaat zien in de gemeentebrede omgevingsvisie. Maar het kan ook zo zijn dat we u positief verrassen omdat uw
idee een grote rol krijgt.
Heb ik nog mogelijkheden om mijn mening te laten horen?
Het verwerken van de resultaten uit de deelgebieden tot één omgevingsvisie willen we samen met u doen. Het
blijft dus niet bij de interne analyse. Misschien heeft u de bijeenkomsten in de deelgebieden gemist of was u er
wel bij, maar wilt u reageren op de uitkomsten. We willen u zoveel mogelijk in staat stellen om mee te denken.
We nodigen u daarom nadrukkelijk uit om de rapporten en kaarten goed te bekijken en uw reactie te geven.
Dat kan door een mail te sturen naar omgevingswet@doetinchem.nl. We horen graag wat u er wel of niet aan
bevalt. Wij gebruiken die reacties om de vervolgstappen te maken richting de omgevingsvisie.
Stad en Land-debat
Na onze interne analyse en nadat we de reacties uit de samenleving te hebben verwerkt, vindt er in het najaar
van 2020 een debat plaats. We stellen alle inwoners in staat om het resultaat te bekijken, hierover te
discussiëren en nog één keer input te geven. Daarna wordt alles verwerkt tot een ontwerp omgevingsvisie die
in het voorjaar van 2021 ter inzage wordt gelegd. Via deze website blijft u op de hoogte van alle
ontwikkelingen.

