TRENDS EN MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
3. Milieu, gezondheid en leefbaarheid
Milieu:
- Aandacht voor de effecten van
geluidhinder, uitstoot en vervuiling op
gezondheid van mens en leefomgeving.
- De vaar- en snelwegen leiden tot
geluidsoverlast en slechtere
luchtkwaliteit.
- Tegengaan uitstoot stikstof leidt tot
beperkingen in ruimtelijke
ontwikkelingen.
- Toenemend gebruik van onder- en
bovengrond.
- Aanwezigheid explosieven en gebruik en
vervoer van gevaarlijke stoffen.

Omgevingsvisie Bommelerwaard

Gezondheid en leefbaarheid:
- Toename eenzaamheid, relatief veel in de
groep 35 – 55 jaar.
- Toename chronisch zieken en mensen
met meerdere ziekten tegelijkertijd.
- Toename mensen met overgewicht en
ongezonde levensstijl.
- Toenemende kans op epidemieën.
- Noodzaak om voorzieningen bestand te
maken tegen epidemieën (zoals SARSCoV-2)
- Toename gebruik alcohol en drugs en
roken onder de jeugd.
- Afnemend contact tussen verschillende
gemeenschappen.

BELEIDSKADER
3. Milieu, gezondheid en leefbaarheid
Milieu:
- Voorkomen milieuhinder en
milieuvervuiling (zorgplichten) bij de
bron.
- In het buitengebied staat we een hogere
geurbelasting toe dan in de kernen. Zo
nodig passen we maatwerk toe.
- Risico’s in de leefomgeving zoveel
mogelijk tegengaan door risicobronnen
en gevoelige functies te scheiden.
- Op basis van een risicoanalyse bepalen
we of we niet gesprongen explosieven
moeten verwijderd alvorens te werken in
of aan de grond.
- Verantwoord gebruik van vrijkomende
grond.

Omgevingsvisie Bommelerwaard

Gezondheid en leefbaarheid:
- Focus op positieve gezondheid, preventie
en zelfredzaamheid.
- We stimuleren een gezonde levensstijl
voor al onze inwoners.
- Door middel van gebiedsgerichte
benadering dan wel dorpscoördinatoren
stimuleren we leefbare en krachtige
kernen en eigen initiatieven.
- Uitvoering geven aan de woonzorgvisie.

OPGAVEN
3. Milieu, gezondheid en leefbaarheid
Milieu:

Gezondheid en leefbaarheid :

- Richten op een gezonde leefomgeving
t.a.v. luchtkwaliteit, geur en geluid.
- Werken aan een veilige leefomgeving
voor alle doelgroepen.
- Ruimte bieden aan differentiatie
gebieden v.w.b. milieuaspecten i.r.t.
gezondheid.
- Gezond, duurzaam en veilig kunnen
omgaan met de bodem (boven- en
ondergronds) en met vrijkomende grond.

- Integrale benadering
gezondheidsbevordering (positieve
gezondheid).
- Omgevingen mogelijk maken die uitdagen
om te bewegen en te ontmoeten, zowel
paden als plekken.
- Versterken sociale cohesie in de kernen.
- Ruimte voor initiatief en participatie,
uitgaan van eigen kracht.

Omgevingsvisie Bommelerwaard

KERNOPGAVEN
1.Klimaat, duurzaamheid en landschap

2. Landbouw, economie en toerisme
-

- Onze leefomgeving is zoveel mogelijk
klimaatbestendig, groen, biodivers en
natuurinclusief.
- We willen onze landschappelijke en
stedenbouwkundige kernkwaliteiten behouden
en versterken.
- We zijn een CO2-neutrale gemeente en richten
onze leefomgeving daarop in.

-

-

-

4. Wonen, welzijn en voorzieningen
-

-

-

-

We hebben kwalitatief goede woningen voor
alle doelgroepen in een goed woonklimaat.
We hebben voldoende bereikbare zorg-,
welzijns- en overige voorzieningen, voor alle
kwetsbare inwoners van onze gemeente.
De centra van Zaltbommel, Kerkdriel, Hedel
en Ammerzoden zijn toekomstbestendige en
aantrekkelijk.
Een kwantitatief en kwalitatief verantwoorde
groei van het woningaanbod (opgave).

Omgevingsvisie Bommelerwaard

In het buitengebied is agrarisch ondernemen,
wonen, natuur, erfgoed en recreatie/toerisme in
balans.
We benutten de strategische ligging langs de A2
en het spoor.
We stimuleren voornamelijk duurzame vormen
van mobiliteit, waaronder fietsverkeer en
elektrisch vervoer.
Onze toeristische hotspots en recreatieve sector
zijn aantrekkelijk en toegankelijk en maken
gebruik van kwaliteiten van de Bommelerwaard.
Heroriëntatie herstructurering tuinbouw

3. Milieu, gezondheid en leefbaarheid
-

We hebben een veilige, schone en gezonde
leefomgeving, zowel boven als onder de grond.
De inrichting van onze leefomgeving stimuleert
ontmoeting en een gezonde levensstijl.
De kernen in onze gemeente zijn
toekomstbestendige krachtige kernen met
zelfredzame initiatiefrijke inwoners.

