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De omgevingsvisie

Vanuit het Rijk komt er nieuwe wetgeving. Dat heet de Omgevingswet. Deze wet vraagt onder andere van gemeenten om uiterlijk op 1 januari 2024 een Omgevingsvisie af te hebben.
Deze visie vervangt de Structuurvisie. In dit document zegt de gemeente over vijf thema’s
hoe het zich wil ontwikkelen. Deze thema’s zijn:
• Wonen en leven
• Verkeer
• Economie
• Duurzaamheid
• Veiligheid en Gezondheid
Dit doen we op het niveau van de hele gemeente (koersdocument) en ingezoomd op
wijkniveau (gebiedsvisies).
We vinden het belangrijk om hierover samen met inwoners, bedrijven, organisaties en instanties na te denken. Met elkaar kunnen we kijken hoe we wonen en leven, verkeer, economie, duurzaamheid en veiligheid en gezondheid in 2040 zien. Daarom willen we daar op
12 december aanstaande met u over in gesprek. We zullen dan ook iets meer vertellen over
het vervolg.
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Denkend aan ’s-Hertogenbosch, denk ik aan?
Wat koestert u in uw eigen woon/leefomgeving?
Wat vindt u minder positief aan uw woon/leefomgeving?
Er is behoefte aan meer woningen, waar zouden deze volgens u het beste gebouwd
kunnen worden?
Wat maakt een woonbuurt aantrekkelijk?
Als we meer natuur moeten realiseren om een duurzame gemeente te zijn, waar moet
dit groen dan komen?
Wat moet de gemeente doen om de gezondheid van de bewoners te verbeteren?
Hoe denkt u over autobezit?
Welk thema past bij ’s-Hertogenbosch? ‘s-Hertogenbosch als Datastad, als woonstad,
stad die leeft met water, gastvrij, cultuurstad van het zuiden, stad met rijke historie?
Wat heeft de voorkeur om op een duurzame manier energie op te wekken?
Wat wenst u voor de toekomst van de gemeente?
Welk onderwerp moet wat u betreft echt in de omgevingsvisie besproken worden?
etc.

Contact

Wilt u alvast meer lezen hierover? Kijk dan op www.s-hertogenbosch.nl/omgevingsvisie.
Hebt u een vraag aan onze projectleider?
Stuur Piet Elfring dan een bericht via omgevingsvisie@s-hertogenbosch.nl.

