
Stappenplan gemeentelijke Omgevingsvisies  

 

1. Zoek uit of uw gemeente werkt aan een omgevingsvisie? Bronnen zijn: 

• www.mijnomgevingsvisie.nl 

• zoek op de gemeentelijke website 

• houd plaatselijk nieuws in de gaten 

2. Als de gemeente wil beginnen of al werkt aan een visie:  

• Stuur een brief naar de gemeente met daarin de wensen van Wandelnet. Wandelnet 

heeft hiervoor deze standaardbrief ontwikkeld die u kunt aanvullen/aanpassen voor 

uw gemeente. 

• Mail het aangepaste document naar het bureau van Wandelnet, t.a.v.  

fhart@wandelnet.nl.  De brief wordt dan op briefpapier van Wandelnet en namens 

de directeur aan de gemeente verzonden. 

• Bij de brief stuurt Wandelnet het ‘Infoblad Ruimte voor lopen’ mee waarin kort 

verwoord staat wat belangrijke punten voor een Omgevingsvisie zijn vanuit het 

wandelbelang. 

3. Informeer naar de planning van het proces binnen de gemeente, let op kritische datums voor 

de ontwerp-Omgevingsvisie en de uiteindelijke vaststelling in de Gemeenteraad; 

4. Benut de door de gemeente geboden inspraakmogelijkheden: infoavond, 

gebiedsconferentie, atelier, tafel, themagroep ed.; 

5. Leg contact met medestanders van andere organisaties (zoals de lokale afdeling van de 

Fietsersbond, plaatselijke wandelsportvereniging, natuur en milieuorganisatie, erfgoed 

vereniging e.d.) ;  

6. Leg zo mogelijk persoonlijk contact met ambtenaren en bestuurders (raadsleden, 

wethouder) van de  gemeente. Veel wethouders hebben een spreekuur en 

raadsvergaderingen/commissievergaderingen zijn openbaar;  

7. Maak gebruik van goede voorbeelden van andere gemeenten (links); 

8. Stuur eventueel een vervolgbrief om onze opmerkingen in de inspraakfase vast te leggen. 

Daarbij kan je ook tekstvoorstellen aan de gemeente geven. Stuur een opzet voor de brief 

naar fhart@wandelnet.nl.  Noem in die brief ook de naam van de betrokken vrijwilliger 

(“Onze vrijwilliger …… is betrokken geweest bij het proces van de Omgevingsvisie in uw 

gemeente en …”) 

9. Dien een zienswijze in als de visie in procedure gebracht is en onze opmerkingen 

onvoldoende zijn verwerkt. Ook weer via het bureau in Amersfoort omdat in de wet is 

vastgelegd dat een rechtspersoon (in dit geval Stichting Wandelnet) een zienswijze moet 

indienen. 

10. Vaak werkt de gemeente op hetzelfde moment (of aansluitend) aan het opstellen van het 

Omgevingsplan. Hiervoor gelden dezelfde stappen als hierboven. Bij het Omgevingsplan is 

het van extra groot belang om te inventariseren welke concrete knelpunten er op 

wandelgebied in de gemeente bestaan (barrières, gevaarlijke kruisingen met wegen, 

onaantrekkelijke route door bedrijfsterrein, etc.). Vraag de gemeente hiervoor oplossingen in 

het plan op te nemen. 
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