
nieuwsbrief omgevingsvisie Leeuwarden november 2020

Deze n ieuwsbr ie f  s tu ren  we omdat  u  eerder  heef t  aangegeven mee te  w i l len  denken over  de
omgev ingsv is ie  van de  gemeente  Leeuwarden,  o f  be t rokken bent  geweest  b i j  de  ops te l l ing  van he t
s ta r tdocument .

Samen aan de slag.
 
Hoe vinden wij dat de stad Leeuwarden, het
platteland en de dorpen binnen onze
gemeente er in de toekomst uit moeten
zien, en wat is daar voor nodig?
 
Deze vraag staat centraal in
het opstellen van de omgevingsvisie 2028.
Met deze nieuwsbrief en een digitaal
platform willen we u informeren en
betrekken bij de omgevingsvisie.
 
De omgevingsvisie maken we graag samen
met u als inwoner of ondernemer. Het gaat
immers om uw [toekomstige] leef- en/of
werkomgeving. In deze nieuwsbrief leest u
hoe u in deze fase kunt bijdragen.

bekijk het digitale platform

Wat vinden wij belangrijk?
 
De ontwikkeling staat niet stil na
de opstelling van het startdocument van de
omgevingsvisie uit 2019. De strijd tegen
Corona in ons land in 2020 wijst ons nog
meer op het belang van een prettige en
gezonde woon- en leefomgeving.
 
Bekijk de video waarin de wethouders
Wassink en de Haan ingaan op de
actualiteit en aangeven wat in hun ogen
belangrijk is voor deze visie.

bekijk de video met de wethouders

Uw bijdrage aan de omgevingsvisie.
 
De omgevingsvisie gaat over de
toekomstige leefomgeving van alle mensen
die wonen en werken in onze stad en
dorpen. We willen u uitnodigen om uw
gedachte, uw ambitie of uw opgave toe te
sturen.
 
We nemen uw bijdrage graag mee bij het
maken van de visie. Een selectie van de
inzendingen plaatsen we op het platform.
Uiteraard vragen we daarvoor uw
toestemming.

wij horen graag uw mening

Dit kan beter.
 
Waar bent u in de gemeente trots op en
welke gebieden in de gemeente moeten
volgens u echt verbeteren?

Help ons mee om [mooi of lelijke] locaties in
beeld te brengen, die in uw ogen potentie
hebben om te veranderen. 
 
Dat kunnen plekken zijn die nu nog niet zijn
benut maar die volgens u in de toekomst
een bijdrage kunnen leveren aan een
aantrekkelijke[re] omgeving.

stuur ons uw foto

Nog niet ingeschreven?
 
Heeft u deze nieuwsbrief privé doorgestuurd gekregen of via social media ontvangen?
U kunt de nieuwsbrief in het vervolg rechtstreeks ontvangen door u in te schrijven.
U kunt zich op elk moment uitschrijven als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.
Gebruik daarvoor de link onder aan deze nieuwsbrief.

Vul uw e-mailadres in... Inschrijven

Vragen?
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail
naar omgevingswet@leeuwarden.nl

Meer informatie over de Omgevingswet
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