Gebiedstafel Stedelijk Gebied

WOONOMGEVING EN STEDELIJK GROEN
Inclusief: Schoon, heel en veilig, parken

M

Huidige situatie

Belangrijke bronnen

Wat is kort samengevat de huidige stand van zaken bij dit het onderwerp? Wat gaat er nu goed of juist niet goed?

Rapporten, websites, databases,



Inrichten zodat deze uitnodigt tot gezond gedrag:

kaartbeelden, namen experts.

-bewegen

KWOZ (zomer 2019) brengt

-ontmoeten

woonbehoefte in kaart

-ontspannen!
-gezond eten



Ouderen hebben behoefte aan toegankelijke wandel/fietsroutes met mogelijkheid om te rusten en naar toilet te gaan.



Er ontbreekt in Zeeland één grte stad of stadsgewest! Voor de leefbaarheid zou het goed zijn als er één stadsgewest zou zijn met voorzieningen op het hoogste
niveau!



Biodiversiteit en klimaatadaptatie in de openbare ruimte (+)



Stoppen van chemische onkruidbestrijding (+)



Erg auto-gericht (-)



Nauwelijks openbare toiletten (-)



Vrij ‘stenig’ beeld (-)



Inbreiding gaat voor uitbreiding (bij groe) →gaat ten koste van stedelijk groen (hittestress, druist in tegen klimaatadaptatie-ambities).



Woonomgeving voor veel burgers niet leefbaar door straling



Aandacht voor meer groen in verband met toename hittestress door te veel verstening




Kwaliteit woonomgeving primair gemeentelijk beleid
Definitie? Inrichting, groen, veiligheid, gezondheid, omgevingskwaliteit

Aanpak wateroverlast
 Stedelijke wateropgave
 Planmatige wateropgave
 Ook droogte problematiek
Oppervlaktewater


Beleid in stedelijke waterplannen

Afvalwater


Beleid in GRP gemeente

Rollen:
Waterschap= waterbeheerder
Gemeente= ordenaar en beheerder openbare ruimte Stedelijk groen:
(woon)klimaat vraagt meer groen
Inbreiding leidt tot minder groen
Verstening tuinen: droger en warmer

Trends & Ontwikkelingen

Belangrijke bronnen

Welke ontwikkelingen zijn van groot belang voor dit onderwerp? Wat komt er op ons af?

Rapporten, websites, databases,



Openbaar groen heeft meerdere functies:
-sociaal: ontmoeten van bewoners, (dan moet het wel mogen en gefaciliteerd worden (bijv. picknicktafels)
-sport, spelen, bewegen (verduurzaming grote invloed op woonomgeving en stedelijk groen)
Voegt waarde toe op belevingskwaliteit voor gebruikers (in breedste zin)
-waterberging
-hittestress
-beeldkwaliteit



Van hangplek naar ruimte voor sociale interactie. Van jong tot oud.



Van het gas – de stad gaat open: kans?



Stadsbossen



In de centra meer insteken op langzaamverkeerroutes



Auto te gast in fietsstraten



Groene ‘lobben’ vanaf de rand de kern in



Meer bomen planten i.r.t. warme zomers=verkoeling



Deelautos’s om autobezit te verminderen en zo ruimte te creëren in de straat



Burgerparticipatie in het openbaar groen/openbare ruimte → worden van d emensen in de stad (het beheer)



Kinderen komen steeds minder buiten, zou meer gestimuleerd en gefaciliteerd moeten worden om ze naar buiten te krijgen.



Pick-up points in de woonomgeving



Groen is: - gezond
-<hittestress
-ontspannend
-mogelijkheid tot recreëren/bewegen
-ontmoeten



Steeds vaker woonwijken binnen risicoafstanden gevaarlijke stoffen. Bij ontwerp/inrichting gebied is te weinig aandacht hiervoor.



Straling in woonomgeving zal sterk toenemen.



Klimaatverandering: hittestress, wateroverlast, droogte heeft impact op woningen/inwoners. Paalrot, brandgevaar, waterschade, woongenot.



Ouderen-adaptatie



Meer spanning openbaar/privaat vanwege betaalbaarheid



Energietransitie

kaartbeelden, namen experts.
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Inclusief: Schoon, heel en veilig, parken
Ambitie 2050
Wat is uw droombeeld voor de situatie in 2050 voor dit onderwerp?


Ruimte



Samen zorgen voor…. Robuust en duurzaam beheer



Iedere inwoner minimaal een boom in de openbare ruimte



De omgeving en bebouwing bieden voldoende veiligheid voor de Zeeuwse inwoners, t.o.v. de toenemende (en nieuwe) veiligheidsrisico’s in Zeeland, zoals gevaarlijke stoffen, overstroming en
natuurbranden



Omgevingsveiligheid wordt in de beginfase van een ontwikkeling/plan meegenomen



Woonomgevingen worden standaard ontworpen conform de kernwaarden omgevingsveiligheid.

Wat is in 2050 anders dan nu en wat is gelijk gebleven?


Aandeel verharding is gedaald



Minder niveauverschillen, meer glooiingen (waterinzijging en -afstroming)



Strak gemaaide gazons zijn een uitzondering geworden



Aandacht voor streekeigen beplanting



Omgevingsveiligheid wordt in het begin van het proces meegenomen in plaats van aan het einde

Hoe gaan we voor dit onderwerp om met de ontwikkelingen die op ons afkomen?


Participatie neemt verder toe

Met welke verschillen binnen Zeeland moet de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 rekening houden voor dit specifieke thema?


Gebiedseigen karakter behouden:
-kust
-stad
-platteland

Raakvlak met andere visietrajecten
Komt dit onderwerp ook aan bod in andere lopende visietrajecten en zo ja, welk visietraject is dit en wie doen er aan mee?


Ja, klimaatthema

Opstellers
Voor ieder onderwerp zoeken wij een klein team van enthousiaste experts die dit onderwerp de komende maanden samen verder willen uitwerken voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Het projectteam
Omgevingsvisie verzorgt ondersteuning. Bent u één van deze experts?

Ja, zet mij maar op de lijst!
Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

Meedenkers
Voor ieder onderwerp zoeken wij ook enthousiaste experts die bij dit onderwerp kunnen dienen als meedenker voor de opstellers. Bent u één van deze meedenkers?

Ja, zet mij maar op de lijst!
Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

Organisatie:

