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datum: 10-03-2021 e-mail: omgevingsvisie@debilt.nl bijlage: / 
      

uw kenmerk:  doorkiesnr.:  afdeling: Programma Omgevingswet 
      

ons kenmerk: 
 

contactpersoon: 
Floris Marcus en  
Esther Verheijen 

onderwerp: 
Online bijeenkomsten 
Omgevingsvisie De Bilt 2040 

 
 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Omgevingsvisie  
De gemeente De Bilt is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. Dit is een visie op de 
gewenste ontwikkeling van onze leefomgeving tot 2040. Daarbij spelen vragen als: hoe wonen, 
werken, recreëren en verplaatsen we ons in de toekomst en wat is daar voor nodig? En hoe maken 
we ruimte voor duurzame energieopwekking, een circulaire economie en een samenleving waarin 
iedereen meedoet? De relatie en samenhang tussen de ruimtelijke, sociale én economische thema’s 
zijn daar een onderdeel van.  
 
Meedenken  
De gemeente De Bilt vindt het belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties, hun inbreng 
geven voor de Omgevingsvisie De Bilt 2040. In april a.s. gaat de eerste Participatieronde van start 
met de Maand van de Leefomgeving. Er vinden 6 digitale bijeenkomsten plaats voor inwoners en 
ondernemers van de verschillende kernen en 1 digitale bijeenkomst voor alle betrokken organisaties.  
 
Doel van de bijeenkomsten 
Het voornaamste doel van deze bijeenkomsten is het ophalen van knelpunten, kansen, ideeën en 
wensen voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente De Bilt. Daarbij informeren we ook over 
het proces, de rol van de participatie en de voornaamste opgaven. 
 
UITNODIGING 
Via deze mail nodigt de gemeente De Bilt u daarom van harte uit om deel te nemen aan een online 
bijeenkomst. Deze bijeenkomsten organiseert de gemeente per kern. U kunt zich daarom aanmelden 
voor de kern waar u woont en/of werkt. 
  
  



De data voor de bijeenkomsten zijn:  
 
• 13 april (19:30 – 21:30): De Bilt 
• 14 april (19:30 – 21:30): Bilthoven 
• 20 april (19:30 – 21:30): Groenekan 
• 21 april (19:30 – 21:30): Westbroek 
• 28 april (19:30 – 21:30): Maartensdijk 
• 29 april (19:30 – 21:30): Hollandsche Rading 
  
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar omgevingsvisie@debilt.nl. Vermeld daarbij in 
welk dorp u woont en/of werkt. U ontvangt een bevestiging en t.z.t. het programma inclusief link 
voor de online bijeenkomst.   
 
Blijf op de hoogte 
Op www.doemeedebilt.nl vindt u meer informatie over de Omgevingsvisie De Bilt 2040 en de 
verschillende tussenproducten. Bovendien kunt u via deze website digitaal meedenken, door 
bijvoorbeeld het invullen van een enquête.  
  
Wij zien er naar uit u te verwelkomen op een van onze bijeenkomsten. 
  
Namens de projectgroep Omgevingsvisie, 
  
Floris Marcus en Esther Verheijen 
Projectleiding Omgevingsvisie 

 


