
   INFRASTRUCTUUR

Meedenksessie Buitengebied in beweging (BIB)

WAAR WIL 
JE MEER VAN?

WAT IS ER AL?

WAT IS MOGELIJK 
EN HOE?

Educatie

Veiligheid  
fietsers

Loonwerk-
bedrijven uit 
dorpskernen

Voorlichting

Passeerhavens

Agrarisch  
verkeer

Bewustwording

Groenbeheer 
door privé- 
eigenaren 

Brandhaarden 
meenemen als 
proeftuinen

Grastegels langs 
lange rechte  
stukken (i.p.v.  
goede bochten  
opknappen,  
gladde kant boven  
t.b.v. fietsers)

Bestemmings- 
verkeer

Bloemrijke
bermen

Glasvezel  
(betaalbaar) Onderhoud

wegen 
(verzakte,
wegkanten  
en bomen)

Bewegwijzering 
wandelaars/
fietsers

Samen

Teveel
verkeersborden

Grathem 
professor
Hentrichpad

Lage 
concentratie 
verkeer

Veiligheid  
boven alles

Ruimte/ 
onderhoud
water 

Veilige  
fietswegen

Onderhoud

Scheiding
agrarisch  
verkeer/ 
toerisme

(meer) Begrip 
voor elkaar

Riool- 
aanlsuiting  
iedere woning

Snoeibeleid 
aanpassen op 
breedte 
voertuigen 
(vooral op 
kruispunten)

Geen school 

Bereikbaarheid

Meer  
voorlichting

Doorgaand verkeer 
over de grotere  
wegen, nieuwe 
routes landbouw-
verkeer, gescheiden 
van fietsers  
(recreatie)

Verkeersregels 
bij spoor-
wegovergang
(werkt 
onvoldoende)

Onderzoek naar 
toeristische 
mogelijkheden

Kernen en  
buitengebied 
gelijk  
bijv. glasvezel

Nieuwe
landbouw
ontsluitings- 
route



   HANDHAVING

Meedenksessie Buitengebied in beweging (BIB)

WAAR WIL 
JE MEER VAN?

WAT IS ER AL?

WAT IS MOGELIJK EN HOE?

Gemeente als 
bemiddelaar

Flexibiliteit 
gemeente

Meer begrip 
kweken bij 
arbeids-
migranten

Drones

Handhaving 
snelheid 
(afschaffen 
drempels)

Handhaving 
opruimen 
hondenpoep

Deregulering

Blikvangers

Controle
fietsers 
(licht, appen, 
oortjes)

Sociale controle

Dialoog bij
overtreding

Werken aan 
cultuur; Aan-
spreken elkaar 
fout gedrag/
verantwoorde-
lijkheden

Illegale
bewoners

Gevaarlijke 
situaties door 
fietsen met 
oortjes/gsm 
i.c.m. land-
bouwvoertuigen

Afvaldump 
door bewoners

Gemeente app 
& digitaal 
melden
(Klachten 
terecht/
onterecht)

Beleid op wild

Maatwerk

Snelheids-
overtredingen 
aanpakken

Consequent 
handhaven

Gratis ophalen 
grofvuil

Sneller actie 
meldingsappZwerfafval 

opruimen

Bewustwording

Respect 
eigendommen

Meer begrip 

Gelijke
behandeling

Samenwerking 
handhavende 
partijen

Aanspreken 
ondernemers 
op gedrag
arbeids-
migranten

Face-to-face 
burger & boer  

Meer 
politie/boa in 
buitengebied

Bedrijven 
zonder 
vergunning 
controleren

Handhaving 
weekend
luchtwassers

Drugs-
dumpingen 
(betaald door 
ondernemers)

Leegstand 
controleren

Aanpakken 
strafrechtelijke 
feiten

Buurt 
preventie app

Verkeers-
drempels Komen mensen 

van buitenaf 
wonen

Steeds groter 
wordende 
bedrijven

Gebruik 
camerabeelden 
afvalplekken 
& camera’s 
ophangen

Meer controle 
(boswachters, 
politie)

Afschaffen 
honden-
belasting in 
buitengebied

Eerst dialoog 
aangaan

Herbestemming 
VAB; 
kleinschalig



   ECONOMIE & BEDRIJVIGHEID

Meedenksessie Buitengebied in beweging (BIB)

Meer (dieren)
welzijn

Kennis delen

Buurtbqq

WAAR WIL JE MEER VAN?

WAT IS ER AL?

WAT IS MOGELIJK 
EN HOE?

Verbreden 
Ellerbrug

Glasvezel Faciliteren VAB

Buurtwhatsapp

VAB; ouderen/
zorg

Trots zijn op
ondernemers

Nieuw daken 
verplicht
zonnepanelen Meer aandacht 

veiligheid 
fietsers

Ruimte voor
ondernemer-
schap

Aanpassen
als je in 
buitengebied 
woont/
recreëert Projecten

op scholen

Groene motor 
buitengebied

Loeren bij
de boeren;
begrip boeren 
bij inwoners

Veel soorten 
agrarische
bedrijven 

Mooi wonen

Ruimte
Saamhorigheid

Aantal grote 
bedrijven

Balans boer & 
burger

Geen zonne-
panelen op 
landbouwgrond

Groen

MVO Meer vrijheid 
voor kleine 
ondernemers

Faciliteren 
dialoog 
burgers & 
bedrijven

Biologische 
landbouw

Waardering 
agrarische
sector Veilige paden 

scootmobiels

Lange termijn 
visie 

Ondernemers-
geest

Te veel regels 
moet minder 
en vlugger

Werk-
gelegenheid

Proeftuinen

Betrokkenheid 
ambtenaren 
buitendienst

Reductie 
uitstoot

Onderhoud 
buitengebied

VAB; 
klein mkb

Thuis blijven 
voelen ouderen
(bijv. bus-
verbinding)

Ruimte voor 
ruimte

Meer visie; 
vooruitkijken

VAB; groeps-
accommodaties

Woonfuncties 
in kern

Meer
interactie/
begrip voor 
elkaar

Meer toerisme/
horeca (meer 
samenwerking)

Bevorderen 
land-
schappelijke 
kleinschaligheid

Meer
leefbaarheid 
& sociale 
controle

Beleving

Visie op
energie-
transitie

Dialoog
ondernemer

Bedrijven
verplaatsen
uit rand
woonwijk

Collectieve 
woonvormen 
ouderen

Faciliteren 
bedrijfsleven; 
doorlooptijd 
aanvragen
verkorten

Vestigings-
klimaat
verbeteren 

VAB’s vullen 
met jonge
ondernemers

Goede
woningen
arbeids-
migranten

Meer verbinding 
tussen Leisert 
en buitengebied

Subsidie
duurzame
energie VAB; meerdere 

startende 
ondernemers



   NATUUR & KLIMAAT

Meedenksessie Buitengebied in beweging (BIB)

Samen

Geen 
windmolens Geen fijnstof

Jachtbeheer 
op de schop

Leudal 
zelfvoorzienend

WAAR WIL 
JE MEER VAN?

WAT IS ER AL?

WAT IS MOGELIJK 
EN HOE?

OP alle daken 
zonnepanelen

Respect naar 
elkaar

Watersluizen 
zonder functie 
opruimen

Bloemzijde
bermen 

Meer 
aandacht voor 
oplossingen

Natuur- 
participatie

Emissie
landbouw

Natuur-
organisaties

Verhoging
Natura 2000 
gebied

Natuur meer 
ruimte geven

Biodiversiteit 

Te hoog 
bermgras

Natuurlijke 
beekdalenCovergisting-

installaties

Hermeandering 
beken

Diversiteit 
en variatie

Peilgestuurde 
drainage

Deregulering 

RuimteCommunicatie

Groen in  
bebouwde  
gebieden

Vrije
beregening 

Goede 
afwatering 
(mits gemaaid)

Ecologisch 
bermbeheer

WindmolensRuimte

Bestaande 
groenstructuren 
en landschaps-
elementen 
behouden

Biologische 
bestrijding 
processierups

Behouden 
(cultuur)-
historische 
bebouwing 

Aangepast 
boombeheer 
m.b.t.  
biodiversiteit

Meer toezicht  
& handhaving Stimuleren 

zelfbeheer

Geen gas- 
aansluiting Bestrijding 

wilde zwijnen 
& wolven Visie duurzame 

energie

Afkoppelen  
te vrijblijvend

Samenwerking 
TBO’s

Natuur is 
ook insecten 
en bijen

Eigen rommel 
opruimen

Beheer bomen 
m.b.t. schade 
landbouw- 
voertuigen

Toerisme & 
agrarische 
sector gaan 
goed samen

Bedrijven 
bezighouden 
met klimaat

Samen beeld 
toekomst 
schetsen

Iedereen gelijk 
behandelen

Ruimte water 
en groen 
bebouwd 
gebied

Schoonheid  
gebied

Klimaat-
buffering

Proeftuin:  
bestrijding  
vossen

Voedselbossen 
(bewust- 
wording)

Innovatie 
klimaat & 
duurzaamheid

Energie
transitie begint 
bij de mens

Meer 
communicatie 
m.b.t. 
zwerfafval 
en projecten 
opruimen

Voorkomen 
landschaps-
vervuiling;  
verrommeling 
& dumping 
zwerfafval

Gevarieerd 
landshap

Reststromen 
gebruiken 
voor energie

Waterbeheer; 
afvoeren en 
vasthouden

Zonnepanelen 
op daken

Proeftuin; 
verwerken 
bermmaaisel

Energie 
coöperaties

Beheer bomen 
& openbare 
bermen

Afwerken 
bermen na 
civieltechnische 
werkzaam-
heden

Meer 
landschaps-
elementen en 
verbindingen



      

      

ECONOMIE & BEDRIJVIGHEID NATUUR & KLIMAAT

HANDHAVINGINFRASTRUCTUUR

Buitengebied in beweging (BIB)

Illegale
bewoners

Afvaldump 
door bewoners

Drugs-
dumpingen 
(betaald door 
ondernemers)

Verkeers-
drempels Komen mensen 

van buitenaf 
wonen

Steeds groter 
wordende 
bedrijven

Windmolens Hermeandering 
beken

Meer verbinding 
tussen Leisert 
en buitengebied

WAT IS ER AL?

WAT IS MOGELIJK 
EN HOE?

Educatie

Veiligheid  
fietsers

Loonwerk-
bedrijven uit 
dorpskernen

Voorlichting

Passeerhavens

Agrarisch  
verkeer

Groenbeheer 
door privé- 
eigenaren 

Brandhaarden 
meenemen als 
proeftuinen

Grastegels langs 
lange rechte  
stukken (i.p.v.  
goede bochten  
opknappen,  
gladde kant boven  
t.b.v. fietsers)

Bewegwijzering 
wandelaars/
fietsers

Samen

Teveel
verkeersborden

Grathem 
professor
Hentrichpad

Lage 
concentratie 
verkeer

Riool- 
aanlsuiting  
iedere woning

Snoeibeleid 
aanpassen op 
breedte 
voertuigen 
(vooral op 
kruispunten)

Geen school 

WAAR WIL 
JE MEER VAN?

Bestemmings- 
verkeer

Bloemrijke
bermen

Glasvezel  
(betaalbaar) Onderhoud

wegen 
(verzakte,
wegkanten  
en bomen)

Veiligheid  
boven alles

Ruimte/ 
onderhoud
water 

Veilige  
fietswegen

Onderhoud

Scheiding
agrarisch  
verkeer/ 
toerisme

(meer) Begrip 
voor elkaar

Bereikbaarheid

Meer  
voorlichting

Doorgaand verkeer 
over de grotere  
wegen, nieuwe 
routes landbouw-
verkeer, gescheiden 
van fietsers  
(recreatie)

Verkeersregels 
bij spoor-
wegovergang
(werkt 
onvoldoende)

Onderzoek naar 
toeristische 
mogelijkheden

Kernen en  
buitengebied 
gelijk  
bijv. glasvezel

Nieuwe
landbouw
ontsluitings- 
route

WAAR WIL 
JE MEER VAN?

WAT IS ER AL?

WAT IS MOGELIJK EN HOE?

Gemeente als 
bemiddelaar

Flexibiliteit 
gemeente

Drones

Handhaving 
opruimen 
hondenpoep

Deregulering

Blikvangers

Controle
fietsers 
(licht, appen, 
oortjes)

Sociale controle

Dialoog bij
overtreding

Werken aan 
cultuur; Aan-
spreken elkaar 
fout gedrag/
verantwoorde-
lijkheden

Gevaarlijke 
situaties door 
fietsen met 
oortjes/gsm 
i.c.m. land-
bouwvoertuigen

Gemeente app 
& digitaal 
melden
(Klachten 
terecht/
onterecht)

Beleid op wild

Maatwerk

Snelheids-
overtredingen 
aanpakken

Consequent 
handhaven

Gratis ophalen 
grofvuil

Sneller actie 
meldingsappZwerfafval 

opruimen

Bewustwording

Respect 
eigendommen

Meer begrip 

Gelijke
behandeling

Samenwerking 
handhavende 
partijen

Aanspreken 
ondernemers 
op gedrag
arbeids-
migranten

Face-to-face 
burger & boer  

Meer 
politie/boa in 
buitengebied

Bedrijven 
zonder 
vergunning 
controleren

Handhaving 
weekend
luchtwassers

Leegstand 
controleren

Aanpakken 
strafrechtelijke 
feiten

Buurt 
preventie app

Gebruik 
camerabeelden 
afvalplekken 
& camera’s 
ophangen

Meer controle 
(boswachters, 
politie)

Afschaffen 
honden-
belasting in 
buitengebied

Eerst dialoog 
aangaan

Herbestemming 
VAB; 
kleinschalig

Meer (dieren)
welzijn

Kennis delen

WAAR WIL JE MEER VAN?

Nieuw daken 
verplicht
zonnepanelen Meer aandacht 

veiligheid 
fietsers

Ruimte voor
ondernemer-
schap

Aanpassen
als je in 
buitengebied 
woont/
recreëert Projecten

op scholen

Balans boer & 
burger

Geen zonne-
panelen op 
landbouwgrond

Groen

MVO Meer vrijheid 
voor kleine 
ondernemers

Faciliteren 
dialoog 
burgers & 
bedrijven

Biologische 
landbouw

Waardering 
agrarische
sector

Lange termijn 
visie 

Proeftuinen

Betrokkenheid 
ambtenaren 
buitendienst

Reductie 
uitstoot Meer toerisme/

horeca (meer 
samenwerking)

Bevorderen 
land-
schappelijke 
kleinschaligheid

Meer
leefbaarheid 
& sociale 
controle

Beleving

Visie op
energie-
transitie

Dialoog
ondernemer

Bedrijven
verplaatsen
uit rand
woonwijk

Collectieve 
woonvormen 
ouderen

Faciliteren 
bedrijfsleven; 
doorlooptijd 
aanvragen
verkorten

Vestigings-
klimaat
verbeteren 

VAB’s vullen 
met jonge
ondernemers

Goede
woningen
arbeids-
migranten

Buurtbqq

WAT IS ER AL?

WAT IS MOGELIJK 
EN HOE?

Verbreden 
Ellerbrug

Glasvezel Faciliteren VAB

Buurtwhatsapp

VAB; ouderen/
zorg

Trots zijn op
ondernemers

Groene motor 
buitengebied

Loeren bij
de boeren;
begrip boeren 
bij inwoners

Veel soorten 
agrarische
bedrijven 

Mooi wonen

Ruimte
Saamhorigheid

Aantal grote 
bedrijven

Veilige paden 
scootmobiels

Ondernemers-
geest

Te veel regels 
moet minder 
en vlugger

Werk-
gelegenheid

Onderhoud 
buitengebied

VAB; 
klein mkb

Thuis blijven 
voelen ouderen
(bijv. bus-
verbinding)

Ruimte voor 
ruimte

Meer visie; 
vooruitkijken

VAB; groeps-
accommodaties

Woonfuncties 
in kern

Meer
interactie/
begrip voor 
elkaar

Subsidie
duurzame
energie VAB; meerdere 

startende 
ondernemers

Samen

Geen 
windmolens Geen fijnstof

Jachtbeheer 
op de schop

Leudal 
zelfvoorzienend

WAAR WIL 
JE MEER VAN?

WAT IS ER AL?

WAT IS MOGELIJK 
EN HOE?

OP alle daken 
zonnepanelen

Respect naar 
elkaar

Watersluizen 
zonder functie 
opruimen

Bloemzijde
bermen 

Meer 
aandacht voor 
oplossingen

Natuur- 
participatie

Emissie
landbouw

Natuur-
organisaties

Verhoging
Natura 2000 
gebied

Natuur meer 
ruimte geven

Biodiversiteit 

Te hoog 
bermgras Natuurlijke 

beekdalenCovergisting-
installaties

Diversiteit 
en variatie

Peilgestuurde 
drainage

Deregulering 

RuimteCommunicatie

Groen in  
bebouwde  
gebieden

Vrije
beregening 

Goede 
afwatering 
(mits gemaaid)

Ecologisch 
bermbeheer

Ruimte

Bestaande 
groenstructuren 
en landschaps-
elementen 
behouden

Biologische 
bestrijding 
processierups

Behouden 
(cultuur)-
historische 
bebouwing 

Aangepast 
boombeheer 
m.b.t.  
biodiversiteit

Meer toezicht  
& handhaving Stimuleren 

zelfbeheer

Geen gas- 
aansluiting Bestrijding 

wilde zwijnen 
& wolven Visie duurzame 

energie

Afkoppelen  
te vrijblijvend

Samenwerking 
TBO’s

Natuur is 
ook insecten 
en bijen

Eigen rommel 
opruimen

Beheer bomen 
m.b.t. schade 
landbouw- 
voertuigen

Toerisme & 
agrarische 
sector gaan 
goed samen

Bedrijven 
bezighouden 
met klimaat

Iedereen gelijk 
behandelen

Ruimte water 
en groen 
bebouwd 
gebied

Schoonheid  
gebied

Klimaat-
buffering

Proeftuin:  
bestrijding  
vossen

Voedselbossen 
(bewust- 
wording)

Innovatie 
klimaat & 
duurzaamheid

Energie
transitie begint 
bij de mens

Meer 
communicatie 
m.b.t. 
zwerfafval 
en projecten 
opruimen

Voorkomen 
landschaps-
vervuiling;  
verrommeling 
& dumping 
zwerfafval

Gevarieerd 
landshap

Reststromen 
gebruiken 
voor energie

Waterbeheer; 
afvoeren en 
vasthouden

Zonnepanelen 
op daken

Proeftuin; 
verwerken 
bermmaaisel

Energie 
coöperaties

Beheer bomen 
& openbare 
bermen

Afwerken 
bermen na 
civieltechnische 
werkzaam-
heden

Meer 
landschaps-
elementen en 
verbindingen

Samen beeld 
toekomst 
schetsen

Handhaving 
snelheid 
(afschaffen 
drempels)

Meer begrip 
kweken bij 
arbeids-
migranten

Bewustwording


