FASE 1. VERKENNING: ‘ PROCESKADER EN ANSICHTKAART’
Doel: benoemen identitieit en hoofdopgaven voor de omgevingsvisie van de kernen en buitengebied van Heumen
Werkzaamheden: inventarisareren beleid, gebiedsanalyse (kwaliteiten en kenmerken, zwakke plekken), benoemen trends en ontwikkelingen
JANUARI

GEMEENTE
kernteam

BESTUUR
raad en college

TIJDLIJN

FEBRUARI

MAART

JUNI/JULI

MEI

Vaststellingsbesluit
raad proceskader
Omgevingsvisie

Startgesprek raad
Informeren over proceskader Omgevingsvisie 6 februari 2020

Startoverleg: bespreken
procesvoorstel en stakeholdersanalyse, vastleggen
afspraken

APRIL

Werksessie
Vormgeven Ansichtkaart + opgaven
Interviewsessies
sociale domein t.b.v.
opgaven van invloed
op fysieke domein

PRODUCTEN
werkzaamheden

PARTICIPATIE

STAKEHOLDERS

STAPPEN

Stakeholdersanalyse

Werksessie reflectie
Ansichtkaart + opgaven

Lijst van benodigde
gegevens en beleidsstukken
Procesvoorstel
Omgevingsvisie
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Resultaat:

Inventarisatie en analyse
gebied en beleid=
‘Ansichtkaart’ +
hoofdopgaven benoemen
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‘Ansichtkaart’ + hoofdopgaven + gebiedsindelingen
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FASE 2. OPGAVEN EN AMBITIES: ‘KOERSDOCUMENT’
Doel: benoemen ambities van de hoofdopgaven, formuleren eventuele deelopgaven, integrale afwegingen maken om koers te bepalen
Werkzaamheden: thematische toekomstvarianten( b.v. landbouw, natuur, recreatie etc.), confrontatie varianten, integraal koersdocument
AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

PRODUCTEN
werkzaamheden
STAPPEN

DECEMBER
3 DECEMBER
Beeldvormende raad:
gesprek over dilemma’s en schuurpunten.

KERNTEAM
25 augustus
doel:
bespreken conceptversie scenario’s
kansen en schuurpun-

KERNTEAM doel:
bespreken dillema’s,
schuurpunten en
vraagpunten aan de
raadsbijeenkomst

WERKSESSIE
8 september
doel : integrale scenario’s voorleggen, kansen
en schuurpunten gewenste aanpassingen of
extra scenario?

PARTICIPATIE

GEMEENTE
kernteam

BESTUUR
raad en college

TIJDLIJN

STAKEHOLDERS

INWONERS

WERKSESSIE
doel: integrale scenario’s
voorleggen, kansen en
schuurpunten benoemen
vanuit specifieke thema’s
en deelgebieden
ambities voor de gewenste
koers formuleren

DIGITAAL ENQUÊTE
Doel: informeren en
raadplegen over dillema’s en schuurpunten.
Keuzes voorleggen om
voorkeuren te peilen

Memo met ambities,
beslis- en vraagpunten
voor de raad
plus resultaten raadpleging inwoners

Integrale scenario’s ontwikkelen
benoemen ambities, kansen en
schuurpunten
voor hele gemeente en de deelgebieden
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FASE 2. OPGAVEN EN AMBITIES: ‘KOERSDOCUMENT’
Doel: benoemen ambities van de hoofdopgaven, formuleren eventuele deelopgaven, integrale afwegingen maken om koers te bepalen
Werkzaamheden: thematische toekomstvarianten( b.v. landbouw, natuur, recreatie etc.), confrontatie varianten, integraal koersdocument
2021

JANUARI

FEBRUARI
Beeldvormende
raad
koersdocument

MAART

APRIL 2021
Vaststellen raad
koersdocument

KERNTEAM doel:
bespreken concept
koersdocument en
vastleggen te verwerken aanpassingen

STAKEHOLDERS
WERKSESSIE
informeren over concept
koersdocument
reacties verzamelen en
bundelen t.b.v. beeldvormende raad

Concept
Koersdocument
opstellen

Vastgesteld
koersdocument
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FASE 3. ‘OMGEVINGSVISIE’
Doel: opstellen omgevingsvisie van de kernen en buitengebied van Heumen
Werkzaamheden: rapportage en kaartbeelden integrale omgevingsvisie
MEI

JUNI

GEMEENTE
kernteam

BESTUUR
raad en college

TIJDLIJN

JUNI

AUGUSTUS

OKTOBER

SEPTEMBER

Informeren raad
Ontwerp Omgevingsvisie

NOVEMBER 2021
Vaststellen
Omgevingsvisie:

Overleg
Bespreken wijze
van verwerken
opmerkingen

Overleg doel:
bespreken concept
visie en vastleggen
aanpassingen

STAKEHOLDERS + REGIO

PRODUCTEN
werkzaamheden

PARTICIPATIE

Informeren en verzamelen opmerkingen

STAPPEN

INWONERS
Informeren en verzamelen opmerkingen

Concept Ontwerp
Omgevingsvisie
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Definitieve
Omgevingsvisie

Ontwerp
Omgevingsvisie
ter visie legging
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Omgevingsvisie
vastgesteld
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