
BuurtenBuurten over het buitengebied
Samen in gesprek over de toekomst van ons buitengebied

We willen graag met u in gesprek over de toekomst van het buitengebied in onze gemeente. Daarvoor 
organiseren we twee bewonersavonden waar onderwerpen zoals de toekomst van de fruit- en 
laanboomteelt, bedrijvigheid, natuur en landschap, recreatie, wonen en leefbaarheid van het landelijk 
gebied op de agenda staan. Bovendien is er volop ruimte voor onderwerpen die u belangrijk vindt. De 
agenda voor het buitengebied bepalen we samen!

Wanneer en waar? 
-  Maandag 7 september vanaf 18.00 uur, over het gebied ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal: 

Gruun, Zijveling 1 in Ommeren
-  Maandag 14 september vanaf 18.00 uur, over het gebied ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal: 

De Prinsenhof, De Bijen 1 in Buren



Een avond die past bij de 
coronamaatregelen: 
Vanwege de coronamaatregelen kunnen we een 
beperkt aantal deelnemers tegelijk ontvangen. Om 
die reden geven we u de mogelijkheid te kiezen 
voor een datum en een bepaald tijdstip. U kunt 
zich aanmelden via de website www.buren.nl/
dorpenronde (of scan de qr-code). 

Wat gaan we doen?
Op de bewonersavond zijn er verschillende tafels 
ingericht per thema. U kunt kiezen over welk 
thema u wilt meedenken. We stellen u de vraag 
wat u de belangrijkste vraagstukken voor de 
toekomst vindt en waar u tegenaan loopt als het 
gaat over ontwikkelingen in het landelijk gebied.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
We gebruiken de informatie voor een nieuwe 
omgevingsvisie èn voor een nieuwe Nota 
economie voor de gemeente Buren. Een 

omgevingsvisie is een alles omvattende visie voor 
de langere termijn. De gemeente gebruikt een 
omgevingsvisie als inwoners en ondernemers 
nieuwe plannen hebben, zoals woningen, bedrijven 
of zonnevelden. 

In de Nota economie beschrijven we, hoe we 
vanuit de gemeente bij kunnen dragen aan een 
sterke economie die zorgt voor een levendig 
Buren. Wat maakt dat het goed wonen en werken 
is en blijft in onze gemeente? We gaan in gesprek 
over sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.

Meer informatie
Meer informatie over de dorpenronde, de 
omgevingsvisie en de actuele agenda kunt u vinden 
op www.buren.nl/dorpenronde of neem contact op 
met Roelof Goodijk via buurtenover@buren.nl.
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De toekomst van het buitengebied 
bepalen wij samen. We zien u graag 
op 7 of 14 september!


