
 

Omgevingsvisie: denk mee over de toekomst van jouw wijk en dorp 

De Omgevingswet treedt 1 juli 2022 in werking. Een van de instrumenten van de 
Omgevingswet is de omgevingsvisie. Iedere gemeente is verplicht om een visie te 
maken voor de toekomst van de stad. Samen met inwoners, ondernemers, 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en medewerkers van 
overheden en uitvoeringsorganisaties werken we aan de omgevingsvisie. 

 
Wethouder Roy Geers: “De omgevingsvisie geeft richting hoe de gemeente zich kan 
ontwikkelen in de toekomst. Het gaat dan om een diversiteit van thema’s zoals 
wonen, verkeer, veiligheid en gezondheid. En ook economie, energie en 
klimaatadaptatie krijgen een plek in de omgevingsvisie. We willen graag van inwoners 
weten hoe zij de toekomst zien. Zij kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden. Deze 
input nemen we mee in het hele traject van de omgevingsvisie.” 

 
 
 
 

Van https://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie 

https://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie


 
 

Bekijk de inspiratievideo op YouTube 

Participatie met inwoners 
Halverwege 2020 zijn we gestart met het uitzetten van een vragenlijst onder de 
inwoners van onze gemeente. We hebben per wijk inwoners gevraagd naar hun 
mening over de wijk waar ze in wonen. We deden dit door middel van een vragenlijst, 
waarin we ze vroegen naar wat zij belangrijk vinden in de wijk en hoe ze de toekomst 
van onze stad zien. In de vragenlijst werden er vragen gesteld over onderwerpen zoals 
groen, veiligheid, voorzieningen en bereikbaarheid.  

In verschillende fases zijn we alle wijken van de stad doorgegaan en inmiddels hebben 
we alle informatie verzameld en verwerkt.  

Bedankt voor alle reacties! 

 
Alle wijken van de gemeente zijn we langs geweest met de vragenlijst voor de input 
voor de gebiedsvisies. 

Er zijn een hele hoop reacties geweest en hier zijn we erg blij mee! We vinden het 
belangrijk dat inwoners kunnen meedenken over de plek waar ze wonen. Alle 
resultaten van de ingevulde vragenlijsten, hebben we verwerkt in een rapport en in 
infographics. Deze zijn beide te vinden onderaan deze pagina.   

  

Relatie met Economisch Perspectief Brede Binnenstad 
| Visie en actieplan 
In maart 2021 is het Economisch Perspectief Brede Binnenstad vastgesteld. Deze 
visie is opgesteld om duidelijkheid te bieden over hoe de gemeente van plan is om de 
binnenstad ook over tien jaar nog economisch gezond te laten zijn. Er zijn concrete 
doelen geschetst en er is een actieplan gemaakt. Je kan meer lezen over de visie 
Economisch Perspectief Brede Binnenstad op de website van Ondernemen in Den 
Bosch. 

https://www.youtube.com/watch?v=n0r7JsMUhE8
https://www.ondernemenindenbosch.nl/actueel/economisch-perspectief-brede-binnenstad
https://www.ondernemenindenbosch.nl/actueel/economisch-perspectief-brede-binnenstad
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/_processed_/c/c/csm_Omgevingsvisie_3de_en_4de_tranche_40be01cf44.jpg


Voor de Omgevingsvisie zal onder andere deze visie gebruikt worden als input. Deze 
visie zal gebruikt worden om vanuit een economisch perspectief input te leveren. 
Daarnaast zijn er vanzelfsprekend ook nog andere visies en beleidstukken die als 
bouwsteen gebruikt zullen worden voor het opstellen van de gehele Omgevingsvisie. 

 
 

 

Omgevingsvisie: waar staan we nu? 
De gemeenteraad heeft in september 2018 de Startnotitie omgevingsvisie 
(pdf) goedgekeurd. 
In december 2018 is het Plan van Aanpak voor de omgevingsvisie (pdf) goedgekeurd. 
Het Participatieplan voor het Koersdocument van de omgevingsvisie (pdf) is in het 
college B&W vastgesteld. 
De gemeenteraad is via een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld. 
Het participatieplan (pdf) voor de gebiedsvisies is ook goedgekeurd. 
Participatie voor de gebiedsvisies is gedaan en afgerond. 

 
 
1. het Koersdeel 
2. het thematische beleid 
3. de gebiedsvisies 

  

1. Wat is het Koersdeel? 

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingswet/180118_Startnotitie_omgevingsvisie.pdf
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingswet/180118_Startnotitie_omgevingsvisie.pdf
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingswet/Plan_van_aanpak_Omgevingsvisie.pdf
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingswet/participatieplan_Koersdocument_Omgevingsvisie_II.pdf
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingsvisie/Omgevingsvisie_participatieplan_1e_en_2e_tranche_gebiedsvisies.pdf
https://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie#c3718
https://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie#c3720
https://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie#c3721


Het Koersdeel is een document waarin voor de lange termijn de belangrijkste punten 
voor de fysieke leefomgeving staan beschreven (2050). In het najaar van 2019 
startten we met de participatie voor het Koersdeel. 

Van september 2019 t/m december 2019 hebben we gesprekken gevoerd met: 

1. Ketenpartners / overheden; 
2. Strategische partners binnen de gemeente. 
3. De gezamenlijke bewonersraden/ Jongerenambassadeurs 

Samen met partners die betrokken zijn bij de kwaliteit van de omgeving wilden we het 
goede gesprek hebben.  We wilden hen de ruimte geven om te participeren. Met 
communicatie zetten we in op een goede informatievoorziening. We willen komen tot 
kwaliteit in het plan en tot een goede balans van wensen en belangen. Daarnaast 
leggen we en verstevigen we de band met belangrijke partners in de gemeente en in 
de regio. 

  

2. Wat is thematisch beleid? 

In het thematisch beleid staat per onderwerp wat kan en mag in de leefomgeving. De 
bestaande beleidsstukken nemen we mee als “bouwstenen” voor de omgevingsvisie. 

  

3. Wat is een gebiedsvisie? 

De omgevingsvisie bestaat ook uit een visie per wijk. Deze noemen we gebiedsvisies. 
In de gebiedsvisies kunnen we specifieker op gebieden ingaan en daar ophalen wat de 
specifieke kracht en aandachtspunten voor de ontwikkeling van deze wijken is. We 
maken voor alle wijken van de gemeente een gebiedsvisie. 

Een gebiedsvisie vormt een globaal kader voor de ontwikkeling van een wijk. Een 
gebiedsvisie bevat uitgangspunten die uiteindelijk meegenomen kunnen worden in 
het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat alle juridische regels over de fysieke 
leefomgeving die de gemeente stelt. 

 

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Actueel/Projecten/Omgevingsvisie/omgevingsvisie_kaart.png


Vragen of meer informatie?  
Vul het digitale contactformulier in. Liever telefonisch? Bel dan het algemene nummer 
van de gemeente via (073) 615 51 55 en vraag naar de projectleider Piet Elfring. 

Wil je meer weten over de Omgevingswet? Bekijk dan de pagina van de 
Omgevingswet. 
Meer informatie over de nieuwe wet vind je op de website Aan de slag met de 
Omgevingswet. 
Benieuwd naar de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)? Bekijk deze video. 

  

 

https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/scGCC09.aspx?urlPM=2489B064-5056-9322-36FCA5B4C23B99FC
https://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingswet
https://www.s-hertogenbosch.nl/omgevingswet
https://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=VlP05ahPsJ8
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