OMGEVINGSVISIE
Hoe ziet Roerdalen eruit in 2050?
De gemeente Roerdalen werkt aan een Omgevingsvisie. Hierin staat waar we samen voor
staan en waar we in de toekomst naartoe willen. In het voorjaar van 2020 hebben inwoners,
ondernemers, college van B&W en gemeenteraad laten weten wat zij belangrijk vinden
voor de toekomst van Roerdalen. Wat willen we behouden, versterken of verbeteren?
In deze flyer leest u er meer over.

Toekomstgerichte agrarische bedrijven die
bijdragen aan de landelijke uitstraling van
onze gemeente.
Levendige en veerkrachtige dorpen waar
het prettig wonen is voor alle inwoners.
Dorpen die zich kenmerken door de
samenhang, een bloeiend verenigingsleven
en een groene en verzorgde uitstraling.
Een stabiel voorzieningenniveau, levendige
bedrijven en voldoende werkgelegenheid.
Een leefomgeving die energieneutraal en
klimaatbestendig is.

Behoud van het landelijke, natuurlijke
en dorpse karakter van onze gemeente.
Ruimte voor natuurontwikkeling en
natuurbeleving.
Een aantrekkelijke gemeente om te
recreëren (wandelen en fietsen).
Het behouden en versterken van onze
cultuurhistorie.
Het behouden van een gezonde en
veilige woon- en leefomgeving.

Roerdalen is een landelijke en groene gemeente.
Het is er prettig wonen, werken en recreëren.
In Roerdalen is veel aandacht voor veiligheid,
gezondheid en duurzaamheid.
Kortom: Roerdalen is in balans.

We gaan nu aan de slag met het vervolgtraject. Hoe gaan we bereiken wat we graag willen voor
de toekomst van Roerdalen? En hoe vinden we een goede balans tussen alle kernkwaliteiten?
Hier gaan we samen met inwoners en ondernemers aan werken.
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- Bestaand beleid

- Inwonerspeiling

- Inwonerspeiling

- Trends en ontwikkelingen

- Bijeenkomst raadswerkgroep

- Bijeenkomst raadswerkgroep

- Afstemmen ketenpartners

- Ambtelijke werkgroep

- Ambtelijke werkgroep

- Beeldvormende raadsbijeenkomst

- Beeldvormende raadsbijeenkomst

- Beeldvormende raadsbijeenkomst

- Collegevoorstel ‘stip op de horizon’

- Collegevoorstel ‘koers’

Oktober 2019 - Maart 2020

CONCEPT VISIE

April 2020 - Juli 2020

ONTWERP VISIE

- Bijeenkomst raadswerkgroep

- Besluit college ter visie legging

- Ambtelijke werkgroep

- Visie ter inzage

- Beeldvormende raadsbijeenkomst

- Zienswijzen op visie

Augustus 2020 - Oktober 2020

VASTSTELLING VISIE
- Behandeling visie en
zienswijzen in college
- Vaststelling visie door gemeenteraad

- Informatiebijeenkomst

Oktober 2020 - December 2020

December 2020 - Februari 2021

Maart 2021 - April 2021

In april en mei 2020 konden inwoners, bedrijven en bezoekers meedenken over de toekomst van
Roerdalen. Onder alle deelnemers heeft de gemeente drie geluksbonnen van elk 50 euro verloot.
Verder vroegen we u om foto’s van bijzondere plekken te sturen. De inzender van de mooiste foto
ontvangt ook een geluksbon van 50 euro. De winnaars hebben een bericht gekregen.

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte blijven?
Mail dan naar: omgevingswet@roerdalen.nl

De winnende foto! De Meinweg in de bloeiperiode van de heide.

