
Omgevingsvisie 

Deel Hapert



1. Inhoud omgevingsvisie deel Hapert en plan 
van aanpak

2.    Gebiedsvisie Hapert 2040
3. Vervolgtraject

Onderwerpen van vandaag

Doel: Het is u duidelijk wat er met uw inbreng gaat     
gebeuren en hoe de Omgevingsvisie deel Hapert tot 
stand gaat komen



Omgevingsvisie

Programma’s

Omgevingsplan

‘Formuleren van beleidsdoelen voor de 
fysieke leefomgeving’

‘Uitwerken van beleidsdoelen voor de 
fysieke leefomgeving’

‘Regels om beleidsdoelen voor de fysieke 
leefomgeving te behalen’ 
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Opbouw van de omgevingswet



Omgevingsvisie deel Hapert

- Maakt deel uit van Omgevingsvisie 2.0 gemeente Bladel
- Doel: Formuleren van beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving van Hapert
- Bouwstenen

- Gebiedsvisie Hapert 2040
- Bestaand gemeentelijk beleid
- Stedenbouwkundige visie Hapert

- Opbouw omgevingsvisie Deel Hapert
- Geschreven visie
- Stedenbouwkundige visie
- Dynamisch uitvoeringsprogramma



1. Het Verzamelen van input middels Burgerparticipatie 

2. Analyse van de Gebiedsvisie Hapert 2040, GBOH i.s.m. Negen

3. Verzamelen en analyseren bestaand beleid

4. Opdrachtformulering voor Stedenbouwkundige uitvraag

5. Selectie

6. Stedenbouwkundige visie

7. Combineren verzamelde input en stedenbouwkundig concept 

tot de Omgevingsvisie Hapert 2040

8. Dynamisch uitvoeringsprogramma

9. Evaluatie van het proces

Plan van Aanpak Omgevingsvisie deel Hapert



Gebiedsvisie Hapert 2040

- Bouwsteen Omgevingsvisie deel Hapert

- Goed basisdocument

- Geeft een goed inzicht in de wensen en belangen van de 

Hapertse bevolking

- Inhoud Gebiedsvisie vergeleken met bestaand beleid

- Onderscheid tussen visie en programma

- Onderscheid tussen gemeentelijke taken en initiatieven 

van de Hapertse bevolking



Wat nemen we mee in de Omgevingsvisie
Wonen in Hapert en Dalem
Speerpunten voor de Omgevingsvisie deel Hapert

In Hapert moet wonen voor alle doelgroepen mogelijk en 
betaalbaar zijn met extra aandacht voor jongeren en ouderen. 
Om dit te bereiken wordt ingezet op:
- het zoveel mogelijk handhaven van de woonvisie van de 

gemeente Bladel en de kempische Woonvisie 
- het opnemen van een zelfbewoningsverplichting bij de 

verkoop van gemeentelijke bouwgrond.
- Het faciliteren van particuliere initiatieven passend binnen 

de “Omgevingsvisie deel Hapert”. 
- Voorrang geven aan gemeentelijke projecten passend 

binnen de “Omgevingsvisie deel Hapert”



Wat nemen we mee in de Omgevingsvisie
Functionele versterking centrumgebied van Hapert
Speerpunten voor de Omgevingsvisie deel Hapert

In Hapert moet zijn functie als sterk boodschappencentrum 
behouden en versterken. Om dit te bereiken is het belangrijk 
om: 
- Een goede samenwerking binnen het MKB te creëren en te 

behouden
- Een kernwinkelgebied aan te wijzen. 
- Een duidelijke entree voor het kernwinkelgebied te vormen. 
- Een verbinding te maken tussen het MFA gebied en het 

centrum



Wat nemen we mee in de Omgevingsvisie
Duurzaam groen Hapert
Speerpunten voor de Omgevingsvisie deel Hapert

- Versterken en verbinden van de bestaande groene hoofdstructuur 
- Groen inzetten ten behoeve van klimaatadaptatie
- Stimuleren van klimaat adaptieve en duurzame maatregelen.
- Nieuwe woningbouwprojecten dienen minimaal 30% groen te 

bevatten
- Bestaande regelingen m.b.t. groen en duurzaamheid breder kenbaar 

maken. 
- Meer inzetten op communicatie rond de klimaatdoelstellingen, 

waarbij de bestaande ambities ook ingebed worden in de 
Omgevingsvisie deel Hapert.

- Invulling geven aan de realisatie van klimaatdoelstellingen, waarbij 
de dialoog aangegaan wordt met belanghebbenden. 



Wat nemen we mee in de Omgevingsvisie
Veilig en bereikbaar Hapert
Speerpunten voor de Omgevingsvisie deel Hapert

- Uitvoeren project N284
- doorstroming op de N284 (waardoor sluipverkeer verminderd)
- veilige verbinding voor fietsers tussen Bladel en Hapert
- het verbeteren van het kruispunt bij Van Mossel 
- het aansluiten van het KBP op het OV netwerk.

- Onderzoek aansluiten op OV netwerk door middel van HUB’s
- Verkeersveiligheid voor alle verkeer binnen Hapert 

(bijvoorbeeld veiligheid bij oversteken)
- Voorkomen sluipverkeer door bepaalde routes niet mogelijk 

te maken



Wat nemen we mee in de Omgevingsvisie
Zorg en welzijn in Hapert
Speerpunten voor de Omgevingsvisie deel Hapert

- Volgen van bestaand beleid op het gebied van 
Maatschappelijke Ondersteuning

- Ruimtelijk en maatschappelijk inpassen van de MFA in de 
gebiedsvisie Hapert conform visie MFA

- Wens voor realisatie van: 
- Een zorghotel/hospice
- Een ‘tussenvoorziening’
- Zorgwoningen
- Een informatie en steunpunt Zorg en Welzijn

- Mogelijkheden onderzoeken voor een medisch centrum
- Creëren van ontmoeting en maatschappelijke 

verbondenheid



Vervolgtraject

Hoe nu verder:

₋ Stedenbouwkundige visie opstellen  (nu - nov 2020)

₋ Stedenbouwkundige uitgangspunten opstellen

₋ Uitvraag stedenbouwkundige

₋ Presentatie stedenbouwkundige visie aan Hapert

₋ Gelijktijdig Tekstuele visie opstellen

₋ Totaalvisie Tekst + Stedenbouw laten vaststellen door de gemeenteraad

tweede kwartaal 2021 

₋ Opstellen uitvoeringsprogramma (dynamisch) vanaf tweede kwartaal 2021

₋ Evaluatie



Vragen ? 


