
Wat is een omgevingsvisie? 

In de Omgevingsvisie Ede 2040 geven we aan hoe we willen dat de gemeente Ede er in 2040 uit ziet. 

We maken daarin keuzes over wonen, voorzieningen, energie, mobiliteit, natuur, landbouw en 

economie. In september is de concept-Omgevingsvisie klaar en kunt u als inwoner aangeven wat u 

van de keuzes vindt. 

Wat is het doel van de informatiebijeenkomst?  

Tijdens de bijeenkomst licht de gemeente de concept-Omgevingsvisie toe: wat staat erin en hoe zijn 

we tot deze keuzes gekomen? Het is goed om te weten dat de gemeenteraad de hoofdlijnen van de 

Omgevingsvisie al heeft vastgesteld. Wij horen graag wat u van deze concept-Omgevingsvisie vindt. 

In de tweede helft van september kunt u een online enquête invullen. Tijdens deze bijeenkomst kunt 

u aangeven of u hulp nodig heeft voor het invullen van de enquête. 

Achtergrondinformatie over de Omgevingsvisie vindt u ook op www.ede.nl/omgevingsvisie.  

Wat gebeurt er met uw mening? 

Sinds januari 2021 hebben inwoners op verschillende manieren mee kunnen praten over de 

Omgevingsvisie Ede2040. Deze input hebben wij gebruikt bij het opstellen van de strategische keuzes 

in de Omgevingsvisie. De resultaten van de digitale enquête in september worden, samen met de 

concept-Omgevingsvisie, aangeboden aan de gemeenteraad. Daarmee weet de gemeenteraad wat 

inwoners vinden van de visie. Hier kan de raad rekening mee houden bij de besluitvorming over de 

Omgevingsvisie2040. 

Voor wie is de bijeenkomst? 

De bijeenkomst is voor alle bewoners van het buitengebied De Kraats en Nergena. Natuurlijk zijn 

inwoners van Bennekom ook welkom.  

Meer informatie 

Op 20 september ’s avonds is er een online bijeenkomst voor alle inwoners van Ede. Die is te volgen 

via een link op www.ede.nl en XON/EdeTV. Op www.ede.nl/omgevingsvisie vindt u steeds de laatste 

informatie, maar ook informatie over eerdere bijeenkomsten.  

Corona 

Om de verspreiding van corona tegen te gaan, gelden beperkende regels voor bijeenkomsten. We 

zorgen dat deze informatiebijeenkomst past binnen de regels die gelden op het moment van de 

bijeenkomst.  
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