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Eersel, 3 juli 2019
Betreft: advies omgevingsvisie/omgevingswet

Geacht college,
Op ons verzoek heeft de heer Bas Joosten de vergadering van de ASD op 23 mei jl. geïnformeerd over
de stand van zaken tot nu toe aangaande de omgevingsvisie voor de gemeente Eersel.
Hij heeft in zijn presentatie vooral een opsomming gegeven van bestaande beleidsdocumenten, wij
misten echter de gemeentelijke visie of anders gezegd: de stip aan de horizon. Als we het goed
hebben begrepen zal de omgevingsvisie aan het eind van dit jaar, of mogelijk nog later, vastgesteld
worden door de gemeenteraad.
Een veilige en gezonde leefomgeving is in de omgevingswet opgenomen als één van de hoofddoelen.
De kwaliteit van de leefomgeving is van invloed op de mogelijkheden die inwoners hebben; een
toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving is van levensbelang. En daar ligt ook de
relatie met het sociaal domein. Er moet in de omgevingsvisie een belangrijke verbinding worden
gelegd met langer zelfstandig wonen, zelfredzaamheid en participatie, gezondheid en de inclusieve
samenleving.
Het gaat dus niet alleen over de ‘harde’ fysieke kant van de leefomgeving, maar vooral over de
‘zachte’ kant, de samenleving zelf.
Daarbij is het belangrijk dat álle partijen betrokken worden bij het opstellen van de gemeentelijke
omgevingsvisie en later bij het omgevingsplan, ter concretisering van het beleid.
Daarom en in de context van het verbindend overkoepelend thema van de ASD ‘toegankelijkheid’,
willen wij betrokken worden in dit proces.
Wij refereren hierbij aan onze eerder uitgebrachte adviezen. Zie daarvoor de bijlagen.
In alle adviezen hebben wij uw aandacht gevraagd voor het Sociaal Domein en de samenhang met
welzijn. In alle adviezen adviseren wij u om, middels een Wmo- paraaf, de beleidsdocumenten te
classificeren als ‘Wmo- bestendig’.
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De ASD wil nu uitdrukkelijk pro actief betrokken worden en in samenhang met de lokale inclusie
agenda vanuit de verschillende invalshoeken kijken naar de omgevingsvisie van de gemeente Eersel.
Daarom gaan wij graag met u in gesprek over de rol die de ASD kan spelen bij het opstellen van de
gemeentelijke omgevingsvisie en later het omgevingsplan, ter concretisering van het beleid.
We zien uw reactie op ons (ongevraagd) advies met belangstelling tegemoet.
Met hartelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Eersel
J. Sanderse, lid
J. Wouters, lid
P. Bunnik, voorzitter
R. Castelijns, secretaris
Bijlagen:
- Advies inzake de woonvisie Eersel 2014 d.d. 1-3-2015
- Advies inzake het concept Welzijnskader 2016-2019 d.d. 26-2-2016
- Advies inzake concept toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020 d.d. 28-11-2016
- Advies inzake omgevingsvisie en omgevingswet (2017) d.d. 4-12-2017
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