Bekijk de webversie

Bloemendaal & Heemstede
De datum komt steeds dichterbij: 1 januari 2021 werken we met één omgevingsvisie
en met één omgevingsplan. De tijd is hard nodig om dat te bereiken. Veel
medewerkers zijn er daarom al druk mee. En denk je: waar zijn ze dan druk mee?
Lees dan deze nieuwsbrief!

Samen werken aan een aantrekkelijke leefomgeving
In de beide gemeenten werken veel collega's aan de voorbereiding op de veranderingen die de
Omgevingswet met zich mee brengt. Dat zijn de collega’s die werken in het fysieke en sociale
domein, maar ook onze juristen, communicatiemedewerkers, geo-analisten en collega’s van
P&O. Zij draaien mee in de omgevingsvisie en de pilots om erachter te komen hoe we dat voor
Heemstede en Bloemendaal zo goed mogelijk kunnen inrichten.
Er zijn verschillende deelprojecten en dwarsverbanden. Al doende leren we. We doen het als
twee gemeenten samen. We doen dat samen met onder meer de provincie, Waterschap en
VRK, want ook gezondheid en veiligheid krijgen een plek in het omgevingsplan.
Iedere inwoner weet wat hij kan en mag:
Ook gaan we op zoek naar een nieuwe manier van dienstverlening. We brengen ondertussen
de veranderende regelgeving in kaart. Wat komt er van het rijk naar de gemeente? En hoe
vullen we het digitale stelsel, oftewel het omgevingsloket zodat het voor inwoners duidelijker
wordt?
Waarbij de gemeente faciliteert:
Met als resultaat: snellere afhandeling van plannen. Initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor
hun plannen en ook voor de participatie. En de gemeente bekijkt wat er kan (ja mits).
Voor velen betekent dit dat het werk inhoudelijk verandert. Zo zie je waarom die voorbereiding
hard werken is. Dit is een grote opgave! Zie je het rondrijdende bord met alle projecten? Vraag
gerust na bij een van de medewerkers waar zij mee bezig zijn.

De mensen van de omgevingsvisie

Een van de deelprojecten van de omgevingswet is de omgevingsvisie. Een belangrijk
overkoepelend project waar veel van onze Bloemendaalse en Heemsteedse collega's bij
betrokken zijn. Tijd voor een gesprek met de twee projectleiders omgevingsvisie: Ronald
van der Aar en San van der Zeijden.
Wat maakt het werken aan de omgevingsvisie anders?
We werken met elkaar aan de omgevingsvisie: niet alleen de bebouwde omgeving maar ook
gezondheid en sociale leefomgeving hebben een plek in de visie. Bijvoorbeeld: wat is een
goede plek voor scholen? En wat betekent dat voor mobiliteit en de woonomgeving? Iedereen
doet mee vanuit de eigen vakdiscipline enmet elkaar kijken we naar de vraagstukken die er
liggen. Echt een integraal project dus.
En wie zijn er allemaal bij betrokken?
30 beleidsmedewerkers doen nu mee met het tot stand komen van de omgevingsvisie. Ook
dragen organisaties zoals de Omgevingsdienst IJmond, de Veiligheidsregio Kennemerland, de
provincie en het waterschap bij. Zij leveren allemaal hun expertise. Om deze grote groep te
ondersteunen zijn er themaleiders aangewezen:
Pim Wagemakers
Arthur Schaafsma
Edwin van Hofwegen
Rob Everaardt
Hessel Kruisman
Eva Smit
Eline Donkers
Het kernteam bestaat naast ons uit IJsbrand Heeringa, Marieke Boor, Jacobien van Boeijen en
wij zorgen op onze beurt weer dat zij voldoende gevoed worden vanuit het project en hun input
kunnen leveren.
Waar staan we nu?
We verzamelen al het basismateriaal om de visie te kunnen maken. Dit bestaat uit: de identiteit,
het bestaand beleid en de trends. De straatinterviews vormen onderdeel van de identiteit. Denk
bij trends aan ontwikkelingen waar we de komende jaren niet omheen kunnen zoals de opgave
om duurzame energie op te wekken in een gasloze toekomst. Of hoe we omgaan met ons
water. In deze eerste fase maken we de stap om dit alles te verbinden. Na de zomervakantie
werken we aan de visie zelf, op hoofdlijnen. We maken zichtbaar waar thema's botsen en welke
consequenties dat heeft: Woningbouw versus natuur. Landschap versus oplossingen voor het
klimaatprobleem.
De tweede helft van dit jaar gaan we aan de slag met deze dilemma's.
Hoe gaat de samenwerking?
Het is een proces dat we al doende uitvinden. Gelukkig vullen
we elkaar goed aan! We zijn ook erg tevreden over de
betrokkenheid en het enthousiasme binnen de werkgroepen.
Dit is hard nodig; we hebben immers iedereen nodig.
Wanneer moet het klaar zijn?
In 2021 moet de visie af zijn: 1 voor Heemstede en 1 voor
Bloemendaal. Hierin worden de grote lijnen voor het
omgevingsplan uitgezet. In het omgevingsplan wordt alles
concreter.
Hoe kan ik meer te weten komen?
Natuurlijk kun je bij een van ons terecht. Spreek ons aan of mail
naar omgevingsvisie@heemstede.nl of omgevingsvisie@bloemendaal.nl

Werkgroep Omgevingsvisie presenteert eerste opbrengst
Maandag 15 april heeft de werkgroep van 30 de eerste opbrengst aan elkaar gepresenteerd.
Lees het verslag van de bijeenkomst.

Vooraankondiging Maand van de Omgevingswet
In juni kun je allerlei activiteiten bijwonen
over de Omgevingswet. Hiermee krijg je
meer zicht op hoe jouw werk beïnvloed
wordt door de invoering van deze wet. De
invoering ervan is zo veelomvattend dat
ieder van ons er iets van gaat merken. Tijd
om daar meer zicht op te krijgen.
We starten op maandag 3 juni met een ontbijt in speeltuin Linnaeushof in Bennebroek, waar we
gezamenlijk het thema verkennen.
Daarna kun je in de loop van de maand op allerlei manieren het thema verkennen. Zo zijn er
excursus naar pilotprojecten, kun je een Escape room bezoeken en kun je vier workshops
bijwonen over participatie, digitaal loket, klantreizen en integraal werken. Deze worden zowel
gegeven in Heemstede als in Bloemendaal.
De maand van de Omgevingswet is voor iedereen. Omdat voor ons allemaal de manier van
werken verandert. We eindigen de maand dan ook met een spetterende zomerborrel en blikken
diezelfde week ook terug op wat we met elkaar hebben geleerd in een aflevering van Brandstof,
de talkshow voor medewerkers.

Reserveer 3 juni 9.00 uur in je agenda!

Straatinterviews

Hoe is het afgelopen met de straatinterviews?
In Heemstede en Bloemendaal zijn van 11 februari tot medio maart door maar liefst 46
medewerkers 148 straatinterviews gehouden! De ervaringen van de interviewers maar ook van
de geïnterviewde waren zeer positief. Het is leuk voor medewerkers om je ‘klanten’ voor wie je
je werk doet, rechtstreeks te spreken. Ook de ‘klanten’ zijn over het algemeen positief verrast
door de persoonlijke aanpak van de gemeente.
Het verslag van dit ‘participatieonderzoek volgt medio mei. Hieronder een filmpje van de
straatinterviews in Heemstede:

Uit de Pilots:
Bestemmingsplan Dennenheuvel leesbaarder
De leesbaarheid van het bestemmingsplan Dennenheuvel is onder 10 gebruikers getoetst. Aan
de Servicebalie en via de mail zijn willekeurig mensen benaderd voor een schriftelijke enquête
die 10 minuten tijd kostte. Het bestemmingsplan had al een facelift ondergaan doordat in de
toelichting zo min mogelijk juridische vaktermen waren gebruikt.
De enquête leverde enkele kleine verbetersuggesties op. Het resultaat van de enquête is vooral
de bevestiging dat projectleider Eline Donkers op de goede weg zit! Dit middel willen we vaker
inzetten.
Meer informatie: Team communicatie Bloemendaal.

Léonie vertrekt...

Het programmateam omgevingswet moet binnenkort verder zonder programmamanager Léonie
Wijker. Zij verlaat de gemeenten Heemstede en Bloemendaal en gaat in de gemeente Zaanstad
aan de slag als projectleider implementatie omgevingsplan.
Léonie is erg trots op iedereen die meewerkt in alle projecten van de omgevingswet. Maar dat is
iedereen op haar natuurlijk ook:
Veel plezier en succes Léonie!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@heemstede.nl toe aan uw adresboek.

