Natuurlijk Heerde!

Een bloeiende gemeente op
de Veluwe

“W ij wonen waar
anderen op vakantie gaan”
Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

even
voorstellen
In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in twee grote en
drie kleine kernen. Onze volksaard is rustig en terughoudend.
Wij zijn geen mensen van woorden maar van daden. Wij vinden
ons grondgebied een bijzonder plekje op de Veluwe. Vooral door
de vele verschillende landschappen, maar zeker ook door zijn
geschiedenis. Wij zijn er trots op, maar spreken dat vaak niet uit.
We zijn zelfstandig en doen dingen graag op onze eigen manier.
Wij willen onze waarden delen en beleven met iedereen die
daarvoor open staat. Maar we staan niet stil en gebruiken nieuwe
mogelijkheden en ontwikkelingen, die een maatschappelijke
meerwaarde hebben, om onze gemeenschap vorm te geven. Wij
hebben vanwege de mogelijkheden om digitaal informatie uit te
wisselen een brede kijk op de wereld.

Onze kijk op de gemeente
Het is duidelijk dat een gemeente van onze omvang niet alles
meer alleen kan. Gemeenschappelijke onderwerpen met andere
gemeenten moeten op de passende schaal worden opgepakt. Een
sterke regio kan onze belangen versterken. We werken bij voorkeur
samen met de gemeenten ten noorden en ten zuiden van ons. Op
het gebied van economie en recreatie zoeken wij in ieder geval
samenwerking met andere gemeenten en partijen. Als het nodig is,
doen we dat ook op andere onderwerpen.
Er is behoefte om basisvoorzieningen dicht bij huis te houden maar
voor bepaalde voorzieningen willen wij best uitwijken naar Zwolle,
Apeldoorn of Epe. Onze dagelijkse boodschappen doen wij graag
in ons eigen dorp. Deze winkels moeten goed bereikbaar zijn en
vormen een belangrijk ontmoetingspunt. In de centra van Heerde
en Wapenveld moeten we blijven werken aan aantrekkelijkheid en
gezelligheid. Onder andere door leegstaande panden opnieuw in
te vullen en het groene karakter van onze gemeente terug te laten
komen in de openbare ruimte. Niet alleen voor onszelf, ook voor
bezoekers.
Wij willen onze leefomgeving en gemeenschap overdragen aan
onze kinderen. Daarom moeten we zorgen dat zij zich hier prettig
en veilig voelen. Onze jongeren zoeken uitdagingen en vertier. Dat
doen ze net zo gemakkelijk binnen als buiten onze gemeente. We
willen naar vermogen voorzieningen en evenementen bieden die

ze graag willen en zorgen voor betaalbare woonruimte. Ook geven
we ze de ruimte om zich te ontwikkelen in onze gemeenschap op
een manier die bij deze generatie past.
Wij hechten aan een goed functionerende gemeenschap. Niet
alleen door te voorzien in woningen, voorzieningen en een goede
openbare ruimte, maar ook omdat een gemeenschapsgevoel zin
geeft aan ons leven. Dat willen we terugzien in onze ervaring van
de kwaliteit van leven en van de leefomgeving voor alle groepen in
de bevolking.
De afwisselende landschappen in onze gemeente vinden wij
prachtig en willen we behouden. Dat wij waarde hechten aan onze
kwaliteiten laten we zien met ons lidmaatschap van Cittaslow,
waarin we deze benadrukken.
We willen graag in een duurzame omgeving wonen. We zorgen
ervoor dat we niet meer energie hoeven te gebruiken dan
noodzakelijk is en zorgen dat die zoveel mogelijk duurzaam
wordt opgewekt. We beschermen onze natuurlijke en bebouwde
omgeving en gaan respectvol met onze natuur en landschappen
om.
We vinden het belangrijk dat nieuwe inwoners en bezoekers zich
thuis voelen in Heerde.

Wat willen
we bereiken
Onze ambities:

• Met ons grondgebied en onze inwoners een waardevolle
bijdrage leveren om de Veluwe te versterken.
• Als gemeente bekend staan als een sterke en betrouwbare
partner.
• Een samenleving zijn waarin iedereen mag meedoen en
samenwerking en het gesprek met elkaar het uitgangspunt is.
• Inzetten op een gezonde en veilige leefomgeving
• Voor iedereen een passende woning hebben.
• Voor iedereen passend werk hebben binnen of op bereikbare
afstand buiten de gemeente.
• De basisvoorzieningen in onze dorpen zoveel mogelijk
behouden.
• Een aantrekkelijk gebied zijn voor recreanten en toeristen onder
meer door het water en de daarbij behorende voorzieningen in
de gemeente te ontwikkelen, zoals het Apeldoorns Kanaal en de
hoogwatergeul Veessen-Wapenveld.
• Ons onderscheiden door de beleving van landschap,
biodiversiteit, natuur en cultuurhistorie.
• Volledig in onze eigen energiebehoefte voorzien en zo weinig
mogelijk energie te gebruiken.
• De landschappelijke kwaliteiten van ons gebied vergroten.
• Ons te onderscheiden door een sfeer van ontspanning en rust,
het gevoel van thuiskomen.
• Het principe van circulaire economie te hanteren en bio-based
economie te stimuleren.
• Goed bereikbaar zijn voor alle verkeer en openbaar
vervoer. Vooral fietsers en wandelaars krijgen daarbij een
voorkeursbehandeling door het creëren van voldoende
voorzieningen.
• In onze dorpen komt men graag omdat het er aantrekkelijk en
gezellig is en de nodige (basis)voorzieningen aanwezig zijn.
• Onze jongeren binnen onze gemeente een toekomst bieden.

Wat gaan we
daarvoor doen
Samenwerken en samenleven op
basis van overleg Als individuen storen

we elkaar niet in ons dagelijkse leefomgeving en in de
openbare ruimte die we samen delen. We helpen elkaar
binnen onze mogelijkheden. Bij ontwikkelingen kijken we
naar de meerwaarde die het heeft voor onze gemeenschap.
We respecteren elkaars mening en proberen elkaar te
vinden in een gesprek.
Van ondernemers, onderwijs, instellingen,
maatschappelijke organisaties en overheid verwachten
we dat ze zoveel mogelijk op basis van gelijkwaardigheid
samenwerken.
We zijn voorstander van duidelijke kaders en regels, die
het belang van onze gemeenschap dienen. Ze moeten wel
voorzien in een maatschappelijke behoefte of wettelijke
verplichting. Als er draagvlak is, is er ruimte voor maatwerk,
maar alleen als veiligheid en gezondheid niet in gevaar
komen.
De kloof tussen overheid en samenleving willen we dichten.
In plaats van commentaar te leveren gaan we met elkaar
in gesprek. Bij ontwikkelingen maken we zoveel mogelijk
gebruik van onze eigen kennis en kunde. Onderling
vertrouwen is daarbij van groot belang.
We houden een open oog voor nieuwe fysieke en sociale
ontwikkelingen. Initiatieven van inwoners en andere
belanghebbenden die in onze gemeenschap willen
investeren, benaderen we positief.

Wonen en werken binnen en buiten
onze gemeentegrenzen Wij willen ons niet

gedwongen voelen om te verhuizen, omdat er onvoldoende of geen
geschikte woningen of bouwmogelijkheden te verhuizen zijn. Voor
zover dat kan, zoeken wij naar mogelijkheden binnen de bestaande
bebouwde omgeving. Niet alleen binnen de bebouwde kom, maar
ook daarbuiten. Daarvoor mogen zeker nieuwe mogelijkheden
worden verkend.
Bedrijven zijn binnen de aard en schaal van Heerde welkom.
We streven een optimaal gebruik van de bestaande locaties
na en geven ruimte aan bedrijven aan huis mits deze niet tot
overlast leiden. Grotere bedrijven kunnen zich vestigen op
daartoe bestemde terreinen in de omgeving van onze gemeente.
Bedrijventerreinen in de gemeente zijn niet bedoeld voor
grootschalige opslagactiviteiten. We zetten bij bedrijven die hier
een plek hebben of vinden in op zo veel mogelijk arbeidsplaatsen.
Bestaande agrarische bedrijven kunnen door ontwikkelen, mits de
belasting van het landschap en het milieu kleiner wordt.
We zien mogelijkheden om bedrijvigheid in de sector recreatie
en toerisme te verhogen, maar er moet een goede balans blijven
tussen wonen en recreëren in onze gemeente. Wij zorgen er voor
dat ons fietspadennetwerk en wandelnetwerk optimaal op orde
zijn en aansluiten op de aanwezige bezienswaardigheden en
recreatieve voorzieningen. Het gedeelte van het Apeldoorns

Kanaal in onze gemeente biedt mogelijkheden voor waterrecreatie.
We kunnen ons nog steeds vinden in de indeling van ons
grondgebied in de 3 zones:
• natuurlijkheid,
• nieuwe zakelijkheid en gezondheid
• cultuur, natuur en voedselproductie
In de omgevingsvisie worden de waarden en kwaliteiten verder
uitgewerkt. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
specifieke kwaliteiten van gebieden.
Omdat niet alle voorzieningen in de gemeente aanwezig zijn
of komen en de uitbreidingsruimte voor bedrijven beperkt is,
vinden wij het van groot belang dat er goede verbindingen
zijn naar andere gemeenten en economische centra in de regio
en daarbuiten. Dit geldt zowel voor gemotoriseerd als voor
ongemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer. Ook voor bezoekers
willen we goed bereikbaar zijn.
We zien goede kansen om in onze gemeente te wonen en te werken
vanwege de wereldwijde digitale mogelijkheden. Wij willen in
iedere woning de mogelijkheid van een snelle internetverbinding.
Ook is er ruimte voor innovatieve bedrijvigheid.

Volhoudbaar handelen In onze leefomgeving

vinden wij gezondheid, veiligheid, omgevingskwaliteit en
duurzaamheid van groot belang. Dierenwelzijn en goede zorg voor
het landschap horen daarbij. Gemeenschappelijke initiatieven
verdienen ondersteuning. Initiatieven voor duurzame energie
moeten aansluiten bij de kwaliteiten en waarden van een gebied. In
2025 willen we als gemeenschap een zo hoog mogelijk niveau van
duurzaamheid bereikt hebben. In onze visie op duurzaamheid is en
wordt dit uitgewerkt. Opwekking van duurzame energie hoeft niet
perse binnen onze gemeentegrenzen plaats te vinden. Dit kan ook
door samenwerking met andere partijen.
Vele generaties hebben ons gemaakt tot wie we zijn. Dit willen we
graag doorzetten door onze cultuur en geschiedenis te respecteren.
Niet alles hoeft bij het oude te blijven, maar we willen het goede
behouden. Onze landschappen en waardevolle bebouwing
koesteren we. Dit geldt ook voor onze gewoontes, tradities en
andere uitingen van onze cultuur zoals de schaapskudde.
We realiseren ons dat we enerzijds bruisende ontwikkelingen
willen in de centra en bij (sport)verenigingen en anderzijds sterk
hechten aan rust en stilte. Het is de kunst om hierin een goede
verhouding te vinden.
Het openbaar gebied is van ons allemaal. We eigenen het ons niet
toe maar delen het met elkaar en zorgen ook dat het prettig is om
er te verblijven. Daarom laten we geen rommel achter. Als we zelf
werkzaamheden willen verrichten of gedeeltelijk het onderhoud
over willen nemen, is daarvoor ruimte en komen we de gemaakte
afspraken hierover na.

Zelfredzaamheid is wat ons betreft niet iemand
aan zijn lot overlaten. Als ondersteuning aan de
orde is, vinden we dat zoveel mogelijk rekening
gehouden moet worden met de individuele
wensen en mogelijkheden. Wij willen voor
een bepaalde basis zorgen maar mogen niet
gedwongen worden om tegen onze zin zorg te
leveren. Overigens kennen we in onze gemeente
heel veel vrijwilligers en mantelzorgers die actief
zijn.
Onze gemeente kent diverse mogelijkheden
om te sporten, individueel of in groepsverband
en velen maken daar gebruik van. Enerzijds
om op deze manier in contact te komen met
anderen maar ook om, vanwege het plezier dat zij
hieraan beleven en de fysieke inspanning die zij
verrichten, de gezondheid te bevorderen.

Wat verwachten
we van ons
gemeentebestuur
• Alert zijn op veranderingen in de samenleving en samen met ons
formuleren van een heldere visie op de ontwikkeling van onze gemeente
en duidelijke kaders.
• Open staan voor een gesprek over de onderwerpen die wij van belang
vinden.
• Onze privésfeer respecteren.
• Ondersteunen van initiatieven waarvoor een breed draagvlak bestaat
en waar nodig meewerken aan initiatieven die een aantoonbare
meerwaarde hebben voor onze gemeenschap.
• zorgen dat wij in een gezonde, veilige en duurzame omgeving leven en de
openbare ruimte beheren, voor zover wij dat zelf niet doen.
• Ons ondersteunen als we dat nodig hebben, aanvullend op wat wij zelf
willen doen.
• Een ieder met respect en belangstelling ontvangen.
• Zorgen voor een efficiënte en effectieve ambtelijke organisatie om
handen en voeten te geven aan de gemeentelijke taken en doelen.
• Het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheid en dit waar
nodig stimuleren in de gemeenschap.
• Initiatiefnemers met elkaar verbinden waardoor we onze ideeën, die
bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze samenleving, om
kunnen zetten in uitvoerbare plannen.
• Integrale besluitvorming en ons de mogelijkheid te bieden om zo veel
mogelijk mee te beslissen en mee te doen bij ontwikkelingen die ons
aangaan.
• Onze belangen behartigen bij bovengemeentelijke kwesties.
• En als laatste, bijdragen aan al datgene wat wij belangrijk vinden om te
gaan doen.

Hoe gaan
we verder
Deze visie moet de basis zijn van onze Omgevingsvisie en de
Kadernota Sociaal Domein. Daarin worden doelstellingen en
ambities voor deze domeinen verder uitgewerkt en zoveel
mogelijk geïntegreerd. Ook andere (thematische) visies
hebben de Toekomstvisie als uitgangspunt.

Deze visie is de uitkomst van de toekomstconferentie (waarbij meer
dan 100 inwoners van Heerde aanwezig waren), de vele schriftelijke
reacties en de gesprekken die wij, als lokale overheid, hebben
gevoerd met inwoners en vertegenwoordigers van organisaties en
verenigingen. Ik ben er trots op dat zo veel mensen zich betrokken
voelen én zich in willen zetten voor de toekomst van onze mooie
gemeente Heerde. Dank daarvoor.
Inez Pijnenburg-Adriaenssen
Burgemeester

