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1.

Kennisnemen van
De start van de proeftuin in de wijk Oosterengh (Bussum) vanaf 20 februari 2019. Deze proeftuin is
een onderdeel van het project Implementatie Omgevingswet.

2.

Inleiding
In het coalitieprogramma worden zowel duurzaamheid als het verbeteren van de leefomgeving
(‘leefbaarheid;’) van onze inwoners en ondernemers als speerpunt benoemd. We gaan met hen in
gesprek over onze duurzaamheidsopgave en het leefklimaat in de wijk. Het vastleggen van de
kwaliteit van het woon- en leefomgeving is een belangrijke bouwsteen voor de lokale
Omgevingsvisie en het lokale Omgevingsplan.
Met de proeftuin werken we vanaf de start in de geest van de Omgevingswet, ten eerste door de
leefomgeving breder te duiden dan de ruimtelijke ordening en ten tweede door met alle
belanghebbenden de gewenste ontwikkelingen voor de direct leefomgeving te verkennen. De
fysieke leefomgeving van de inwoners staat dus centraal.

3.

Kernboodschap
De pilot werkt aan een wederkerige relatie tussen gemeente, inwoners en andere
belanghebbenden bij de fysieke leefomgeving. We gaan inwoners, ondernemers en instellingen
vragen wat volgens hen bijdraagt aan een goede leefomgeving en wat in hun wijk gedaan kan
worden op het terrein van de gemeentelijke opgaven: klimaatadaptatie, energietransitie en
biodiversiteit. Daarnaast sluiten we aan bij het traject dat gaat lopen over eenzaamheid. We vinden
het belangrijk om een goede relatie op te bouwen met de wijk. De opgehaalde informatie biedt
een beeld van wat voor inwoners bijdraagt aan de kwaliteit van hun leefomgeving en hoe zij
aankijken tegen de duurzaamheidsopgaven. Doel is om een beweging van gemeenten en inwoners
te krijgen die gezamenlijk werken aan opgaven in de wijk.

4. Consequenties
De resultaten van de proeftuin worden verwerkt in een plan dat we samen met de wijk gaan
uitwerken. De proeftuin moet ons leren of we op deze manier kunnen komen tot gedeelde
plannen voor de wijk. En we krijgen inzicht in de mogelijkheden om samen te werken aan opgaven
in de wijk. Hoe we dit plan gaan gezamenlijk gaan uitwerken is onderdeel van onze zoektocht.
We doen deze proeftuin in de wijk Oosterengh. In deze wijk worden vanaf 2020 voorbereidingen
getroffen voor rioleringswerkzaamheden. De herinrichting van de openbare ruimte biedt kansen
om ideeën voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie en biodiversiteit mee te nemen.
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5.

Communicatie en participatie
Wij gaan de informatie ophalen door met wijkbewoners in gesprek te gaan via interviews, één op
één gesprekken te voeren en aansluiting te vinden bij bestaande initiatieven.
We koppelen de resultaten terug in een wijkschouw met aansluitend een werkatelier. Hierin gaan
we samen met de wijk onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om gezamenlijk te werken aan
het leefklimaat en duurzaamheid in de wijk. U wordt ook uitgenodigd deel te nemen aan de start
van de proeftuin, de wijkschouw en het werkatelier.

6. Vervolg
De gevolgde methodiek wordt geëvalueerd. Na evaluatie en aanscherping van het proces wordt de
methodiek vervolgens in de andere wijken van Gooise Meren ingezet. De opgehaalde informatie
binnen alle wijken is input voor van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, de stappen naar het
invoeren van de Omgevingswet.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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