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Onderwerp: stand van zaken participatieproces omgevingsvisie

Geachte raadsleden,

Zoals u weet zijn wij op dit bezig met een participatieproces voor de omgevingsvisie. In deze brief 
brengen wij u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Leefbaarheidsonderzoek

In  de  periode  oktober  –  november  jl.  hebben  wij  een  leefbaarheidsonderzoek  gehouden  onder  alle  
inwoners van de gemeente.  Het doel van het  onderzoek was enerzijds om input te krijgen voor het  
schrijven van de omgevingsvisie en anderzijds om input te krijgen voor het gesprek met inwoners tijdens  
de bijeenkomsten in de dorpen. 

Alle huishoudens hebben een brief ontvangen, met de vraag of zij online een vragenlijst in willen vullen. 
1936 inwoners hebben de enquête ingevuld. De uitkomsten van de enquête zijn verwerkt in een 
onderzoeksrapport. Het onderzoeksrapport is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel gaat over de 
uitkomsten van alle respondenten samen, het tweede deel gaat over de uitkomsten per kern/combinatie 
van enkele kleine kernen. Gelet op de grootte van het rapport is tevens een samenvatting gemaakt. Alle 
stukken van de enquête zijn te downloaden via de website www.typischtynaarlo.nl. Ook de antwoorden 
op de open vragen zijn hier te downloaden.

Themabijeenkomst

Op 26 november jl. vond een themabijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst hebben we met ruim 
130 mensen gesproken over de verschillende thema’s uit het startdocument (natuur en landschap, 
samen leven, mobiliteit, economie, duurzaamheid en wonen). Het verslag van deze bijeenkomst is te 
downloaden via de website www.typischtynaarlo.nl.

Kerngerichte bijeenkomsten

Op 1, 8 en 29 februari vinden inloopbijeenkomsten plaats in de drie grote kernen van 13.00 tot 17.00 uur. 
In maart en april vinden daarnaast voor de verschillende kleine kernen aanvullende bijeenkomsten plaats. 
Voor de bijeenkomsten in de kleine kernen kunnen inwoners zich aanmelden. Alle huishoudens hebben 
een uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomsten. Het doel van deze bijeenkomsten is om input op te 
halen voor de omgevingsvisie. De integrale afweging vindt in een later stadium plaats.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met mevrouw D. Nijdam via het algemene nummer 0592 - 266 662.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester
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