Beste inwoners van Otterlo, Harskamp, Wekerom en De Valk,
De gemeente Ede is, in opdracht van de rijksoverheid, bezig met de ontwikkeling van een
omgevingsvisie 2040. Deze visie geeft antwoord op de vraag hoe Ede er in 2040 uit ziet. Op dit
moment heeft de gemeente drie toekomstverkenningen ontwikkeld. Dit proces, dat de gemeente
heeft opgestart, gaat ook invloed hebben op Otterlo, Harskamp, Wekerom en De Valk.
Sinds zeer kort zijn de dorpsraden door de gemeente geïnformeerd over deze omgevingsvisie. Wij
kunnen (als gezamenlijke dorpsraden) ons nog niet vinden in een van de drie voorgestelde
toekomstverkenningen die door de gemeente zijn uitgewerkt. Vandaar dat wij als dorpsraden
gezamenlijk uitgangspunten hebben opgesteld die als uitgangspunt kunnen worden benut voor het
beschrijven van een 4e verkenning. Hierin is gedacht aan het plaatselijk bedrijfsleven, de
middenstand, agrarische sector, toerisme en woningbouw. Wij denken dat deze uitgangspunten
gedragen worden vanuit de inwoners.
De gemeente Ede organiseert op 14 april aanstaande een voorlichtingsavond over de vier
toekomstverkenningen voor de omgeving van Otterlo/Harskamp/Wekerom/De Valk. Wij nodigen u
van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Het zou enorm waardevol zijn wanneer er een
vertegenwoordiging is vanuit de middenstandsvereniging, het bedrijfsleven, de campings en de
agrarische sector, die elk vanuit hun eigen rol de belangen van Otterlo kan behartigen.
Wij doen derhalve een beroep op u! Laat ons weten of u wilt meedenken over de omgevingsvisie en
invloed wilt hebben op het proces. Uw inbreng draagt ertoe bij dat er een omgevingsvisie wordt
geformuleerd die wordt gedragen vanuit alle disciplines. Dat is toch wat we willen?
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen, of behoefte aan meer informatie, dan horen wij
dit graag. U kunt u vragen stellen per mail, of kijk op www.ede.nl/omgevingsvisie onder het kopje
‘Wat is een omgevingsvisie?’
Aanmelden kan via het digitale formulier op www.ede.nl/omgevingsvisie. Enkele dagen voor de
bijeenkomst ontvangt u via de mail een teams-link om deel te nemen aan de online-informatieavond.
Met vriendelijke groet,

Bestuur Harskamps Belang: info@harskampsbelang.nl
Bestuur Otterlo’s Belang: secretaris@otterlosbelang.nl
Bestuur Wekeroms Belang: info@belangenverenigingwekerom.nl
Bestuur Plaatselijk Belang De Valk: info@happyfarmlife.nl

Samen sterk voor de toekomst van Otterlo, Harskamp, Wekerom en De Valk!

