Hallo!
Ik heb een heel leuk
plan voor onze buurt.

Eerste Zeister Omgevingsvisie 2022 – 2025

Wat goed!
Check dan ook even de
Zeister Omgevingsvisie.
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Omdat jouw leefomgeving belangrijk is
Jouw directe leefomgeving is alles wat je ziet, voelt, hoort, ruikt en beleeft als je buiten
bent. Het heeft een grote invloed op hoe je je leven leidt en ervaart. Hoe woon en werk
je, hoe verplaats je je, welke voorzieningen zijn er, hoe ontspan je, hoe blijf je gezond
en hoe leven we prettig samen met elkaar? Het is dus heel belangrijk dat er op zorg
vuldige wijze plannen worden gemaakt voor jouw omgeving. Ook als je daar zelf
ideeën voor hebt. En daarom is er nu de eerste Zeister Omgevingsvisie.

Wat is dat, de Zeister
Omgevingsvisie?

Voor de
gemeente
als geheel.

Elke buurt heeft zijn eigen waarden:
dat wat bewoners en ondernemers
belangrijk vinden in hun buurt.

Bijvoorbeeld op het gebied van:
Voor elk
van de vijf
kernen.

Een visiedocument met
toekomstplannen voor
alles in de buitenruimte
van de gemeente Zeist.

Wonen &
bouwen

Werken &
bedrijven

Duurzaamheid & energie

Natuur &
biodiversiteit

En voor
elke buurt
in een kern.
Sport, spel
& recreatie

Wat is het
doel ervan?

‘De omgevingsvisie biedt informatie
over wat mensen belangrijk vinden
in onze gemeente als het gaat over
wonen, werken, zich verplaatsen,
sporten en recreëren.

Gezondheid
Veiligheid
in de buurt

En zo kan de gemeente rekening
houden met ieders wensen.
Maar ook ervaring opdoen met
hoe je een plan realiseert.
De Omgevingsvisie is daarmee
de rode draad bij het maken van
plannen voor het inrichten
van jouw omgeving.

Daar heeft de gemeente jou,
als inwoner ook bij nodig!

En wat moet
ik er dan mee?
Het is handig voor jou als initiatiefnemer dat je dit weet, zodat je hier
rekening mee kunt houden bij jouw
plan. Denk je er ook aan je plan te
bespreken met je buurtgenoten?
In de Omgevingsvisie lees je wat
jouw buurtgenoten belangrijk
vinden om te koesteren en te
versterken in jouw buurt.

Verkeer &
transport

Ok, ga ik doen! Kan ik ergens
meer informatie vinden?

Jazeker! Kijk daarvoor op:
www.ruimtekaartzeist.nl
of stuur een mail aan:
zeist@zeist.nl

