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Agenda 
• Waarom deze bijeenkomst. (Dorpsraad)   

• Wat is de omgevingsvisie. (Gemeente) 

• (politieke) proces om te komen tot de omgevingsvisie  (Gemeente) 

• Reactie camper uitganspunt voor standpunt van het Dorp (Dorpsraad) 

• Discussie over de reactie Campertour (Dorpsraad) 

• Hoe als dorp verder is dit proces? 



Campertour   

Campertour omgevingsvisie Heusden | Uitwerking van de oogst in Herpt  

Op maandag 31 mei 2021 stond de toekomstcamper een ochtend in Herpt, in het kader van de omgevingsvisie 
voor Heusden.  

De volgende punten beterft samenvattingen van de oogst uit de gesprekken met bewoners die ochtend, 
georganiseerd op basis van de zes thema’s die voor de omgevingsvisie zijn geïdentificeerd



Campertour   

THEMA: CO2 NEUTRAAL EN CIRCULAIRE KETENS 

Er zijn verschillende geluiden rondom dit thema, wat erg logisch is. We moeten niet voorop willen lopen, maar 
ook niet achteraan. Maar ook: er is actie nodig, we moeten niet te lang twijfelen. Het volgende is gehoord: 

•  We moeten dit niet in Herpt proberen op te lossen: deze uitdagingen zijn breder. 

• Er is behoefte aan meer sturing vanuit de gemeente. Ondersteuning van zon op dak blijft bijvoorbeeld uit: 
grotere bedrijven willen wel plat dak aanbieden, maar het net is niet gereed voor een collectief 

• zonnedak. Er zijn te veel losse visies op wind en energie, integraliteit mist. 

• Windmolens op boerenland? Liever niet. 

• Er is onduidelijkheid wat je mag met een monument: zonnepanelen, HR glas? 

• Vanuit de Werkgroep Duurzaam Herpt wordt gehamerd op meer integrale oplossingen (koppel energie, 
biodiversiteit, landschap, wonen bij nieuw project). De keerzijde is dat er veel gepraat wordt over 

• collectieve oplossingen, terwijl je ook concreet collectieve inkoop kan organiseren.



Campertour   

THEMA: PERSPECTIEF VOOR ONDERNEMERS  

Er zijn in Herpt veel bedrijfjes aan huis, met een diversiteit aan kleine ondernemers: creatief, advies, fitness, 
aannemer etc. 



Campertour   

THEMA: VERBONDEN KERNEN 

• De voorzieningen in Herpt zijn zeer beperkt, maar op fietsafstand zijn alle basisvoorzieningen te vinden. Dat is 
logisch voor een kleine kern zoals Herpt, dat is ook in orde. Om noodzakelijke voorzieningen buiten de kern te 
kunnen bereiken voor mensen die slecht ter been zijn, is het wel van belang dat hierin wordt voorzien. 
Bijvoorbeeld met een buurtbus. 

• Er is gaat woon-werkverkeer dwars door het dorp, de hele dag door rijd er veel vrachtverkeer en 
racenbedrijfs- en bestelauto’s met flinke vaart. In de spits is het helemaal druk. Deels veroorzaakt door 
grotewoningbouwontwikkelingen tegen de kern aan? Plan Victoria 160 woningen en Geerpark meer          dan 
200 woningen -> druk op verkeersveiligheid
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Campertour   

THEMA: PRACHTIGE NATUUR EN (BOEREN)LANDSCHAP 

• Zoek de combinatie tussen natuur, biodiversiteit en energieoplossingen.  

• Oplossingen voor de energietransitie moet passen in het landschap. Houd de polder de polder, we willen niet 
te veel zonnepanelen.  

• Er zijn nog twee boeren in Herpt, zij hebben het zwaar. De boer moet een goede boterham kunnen verdienen.



Campertour   

THEMA: GEZOND EN LEVENDIG WONEN  

• Het is fijn wonen in Herpt, de sociale cohesie is hier hoog. Vroeger was hier een rijk verenigingsleven, met wel 
vijf carnavalsverenigingen. Het dorp heeft een landelijk karakter, onthaasten.  

• Er zijn in Herpt weinig huurwoningen en dure koop. Er zijn woningen voor starters en senioren nodig. 4e lint 
inbreidingsvisie uit 2009, biedt woningen maar pas na 2030. CPO project voor starters uit het dorp is 
succesvol initiatief gebleken.  

• Veel oudere bewoners trekken weg naar Drunen of Vlijmen en nemen netwerk mee. Vanwege voorzieningen 
op loopafstand en meer reuring.  

• De jeugd heeft de toekomst, ze moeten beter verbonden worden aan Herpt. Er zijn onvoldoende geschikte 
woningen en er is weinig voor hen te doen.  

• Het is een komen en gaan van bewoners in Herpt. Dat is aan de ene kan welkom want verjonging brengt 
leven, aan de andere kant wordt genoemd ‘dat Herpt Herpt niet meer is’ door veel import. 



Hoe nu verder? 


