Persbericht
Start Toekomstvisie Noord-Beveland 2030
Burgemeester Demmers plant op dinsdagmiddag 26 februari a.s. tijdens de feestelijke
aanplanting van het Tiny Forest in Kortgene een toekomstboom als de start van het
project Noord-Beveland 2030. De gemeente wil samen met haar
inwoners,ondernemers en maatschappelijke organisaties tot een Toekomstvisie en
vervolgens een Omgevingsvisie komen.
Week van de Visie
De gemeente gaat op interactieve wijze in gesprek over de toekomst van Noord-Beveland.
Inwoners worden in de Week van de Visie op verschillende locaties op Noord-Beveland
bevraagd en er worden in deze week lessen over de toekomst gegeven op de NoordBevelandse basisscholen.
Daarnaast worden er zogenaamde toekomstateliers georganiseerd in iedere kern, waarbij de
inwoners kunnen meepraten en denken over hun toekomst. De avonden vinden plaats van
19.30 tot circa 21.30 uur op de volgende data en locaties:
• maandag 18 maart dorpshuis Zaal Onder de Toren Voorstraat 20, Wissenkerke
• dinsdag 19 maart dorpshuis De Stadsweide Stadspolderlaan 1, Kortgene
• donderdag 21 maart dorpshuis De Vriendschap Noordlangeweg 6, Kats
• maandag 25 maart dorpshuis De Brug Havelaarstraat 101d, Colijnsplaat
• dinsdag 26 maart dorpshuis Het Drenthehuis Burg. P. Wissestraat 5, Geersdijk
• woensdag 27 maart dorpshuis Casembroot Alexiaplein 3, Kamperland
De uitkomsten van deze burgerparticipatie moeten voldoende informatie opleveren voor het
opstellen van zowel de Toekomstvisie als de Omgevingsvisie.
Voorafgaand aan de toekomstateliers wordt in iedere kern een toekomstboom geplant om
18.45 uur.
Samenhangende visies
De gemeente staat voor de taak om een Omgevingsvisie op te stellen in het kader van de
Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking zal treden. De
Omgevingsvisie gaat over alle aspecten van onze fysieke leefomgeving, zoals gebouwen,
infrastructuur, water, bodem, lucht, erfgoed en natuur.
Waar de Toekomstvisie kan gaan over alle aspecten van de toekomst van Noord-Beveland
is het speelveld bij de Omgevingsvisie beperkter, omdat deze alleen betrekking heeft op de
fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving.
De gemeente heeft de adviesbureaus Futureconsult en Antea Group gevraagd deze
visietrajecten te begeleiden. Futureconsult stelt de Toekomstvisie op en verzorgt het
participatietraject voor de visies. Antea Group stelt vervolgens de Omgevingsvisie op.
Geen dubbel werk
Voor sommige onderwerpen en deelgebieden zijn al visietrajecten opgestart voordat de
opdracht werd gegeven voor het opstellen van een Toekomstvisie en Omgevingsvisie.

Voorbeelden zijn de visies voor de energietransitie, Rondom Kamperland en Rondom
Colijnsplaat. Om te voorkomen dat er werk opnieuw wordt gedaan, worden de verschillende
visietrajecten zo veel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Natuurlijk wordt er ook
afstemming gezocht met de visies die nationaal, provinciaal en regionaal worden ontwikkeld.
Planning
De Toekomstvisie is naast een zelfstandig document ook een opmaat voor het opstellen van
de Omgevingsvisie voor Noord-Beveland. Het streven is dat de Toekomstvisie voor de
zomer wordt opgeleverd en vastgesteld door de raad. De Omgevingsvisie wordt eind dit jaar
opgeleverd en zal vervolgens eveneens worden vastgesteld door de raad.
Op basis van de Toekomstvisie zal een profielschets voor de nieuwe burgemeester worden
gemaakt.
Meer informatie
Inwoners kunnen meer informatie vinden via onder andere www.noord-beveland.nl/toekomst
en via toekomst@noord-beveland.nl een wens achterlaten voor Noord-Beveland in 2030.
Het traject is een samenwerking tussen gemeente Noord-Beveland, Futureconsult en Antea
Group.
over waar we heen willen de komende jaren.

