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Underwerp 

Resultaten vragenlijst omgevingsvisie  

 
 

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: 

Het document ‘Resultaten vragenlijst Omgevingsvisie Achtkarspelen’. 

 

 

Koarte gearfetting 

 

Ynlieding 

Eén van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. In de 

omgevingsvisie geeft uw raad in hoofdlijnen weer hoe we op de langere termijn om willen gaan 

met de omgeving waar we wonen, werken en leven. Participatie is een belangrijk onderdeel voor 

het opstellen van de omgevingsvisie. In de periode van 15 maart tot 15 april 2021 vroegen we 

onze inwoners via een vragenlijst op de website www.denkmee.achtkarspelen.nl input te leveren. 

In totaal 167 deelnemers uit alle dorpen en van verschillende leeftijden, maakten gebruik van 

deze mogelijkheid. De uitkomsten van de vragenlijst leest u in het bijgevoegde document 

‘Resultaten vragenlijst omgevingsvisie Achtkarspelen’.  

 

Histoarje 

In september 2020 heeft uw raad ons de kaders voor het participatietraject voor het opstellen 

van de omgevingsvisie meegegeven. Daarbij wilde u graag de inwoners bevragen op de thema’s 

gezondheid, economie, leefbaarheid, klimaat en relatie overheid/inwoner. Hiervoor gebruikten wij 

het nieuwe participatieplatform www.denkmee.achtkarspelen.nl. Op 15 april 2021 informeerden 

wij u via een presentatie kort over de werking en eerste resultaten van de website. Op 29 april is 

in de raadswerkgroep Omgevingswet een nadere toelichting gegeven. We hebben daarbij 

aangegeven de resultaten te verwerken in een document en deze zowel met u als de deelnemers 

van de vragenlijst en onze inwoners te delen.  

 

Kearnboadskip 

De reacties op de vragenlijst zijn behoorlijk consistent en geven daarmee op hoofdlijnen een goed 

beeld op de bevraagde thema’s gezondheid, leefbaarheid, economie, klimaatverandering en 

relatie inwoner/overheid. 

 

Konsekwinsjes 

De resultaten geven input voor het opstellen van de omgevingsvisie. 
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Kommunikaasje 

Het document met de resultaten delen we deze week op onze website. Alle deelnemers worden 

daar specifiek op gewezen en nogmaals bedankt voor het meedenken.  

 

Ferfolchtrajekt 

In de bijeenkomst van 10 juni over de omgevingsvisie informeren wij u nader over de stand van 

zaken van het schrijven van de visie en de nog te nemen vervolgstappen. We stellen u ook een 

aantal vragen om de gewenste koers voor het opstellen van de visie te peilen. 
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