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AFDELING OPENBAAR GEBIED

De afdeling Openbaar Gebied werkt aan een aantrekkelijk openbare ruimte 
die schoon, functioneel en veilig gebruikt kan worden door burgers, ondernemers en bezoekers 



AFDELING OPENBAAR GEBIED/ MISSIE 

‘Binnen de (wettelijke) kaders 
het zo optimaal mogelijk ruimte geven 
aan initiatieven vanuit de omgeving en 

toekomstige uitdagingen, gericht op een 
prettig woon- en leefklimaat’



AFDELING OPENBAAR GEBIED/ 3 PROGRAMMA’S

Programma riolering & 
waterhuishouding

Programma groen en 
afval

Programma weginfra 



AFDELING OPENBAAR GEBIED/ OVERIGE TAKEN



AFDELING OPENBAAR GEBIED/ OVERIGE TAKEN

gladheidbestrijding                technische installaties                    parkeergarages



MAATSCHAPPELIJKE INSTELLINGEN

• De Risse/ Prio Verve/ onderhoud openbare ruimte

• Zelfregie Centrum Weert/ koppeling aan de milieustraat

• Wonen Limburg/ Kansrijk in de Wijk

• Pedagogisch Sociaal Werk

• Wijk- en dorpsraden

• Stichting Groen Weert



ENKELE CIJFERS

meer dan 3,5 miljoen m2 verharding  42.508 bomen
161 speellocaties met 719 speeltoestellen  220 kilometer 

recreatieve routes  2 miljoen m2 groen waarvan 219.500 m2

sportvelden  17 wijk- en dorpsraden  13.221 lichtbronnen 
(lichtmasten, achterom paden en overige verlichting) 12 
verkeersregelinstallaties  bijna 500 kilometer rioolstelsel

 meer dan 10.000 telefoontjes per jaar!



ENKELE CIJFERS

• Wettelijke aansprakelijkheid

• Kwaliteitsniveau

• Kosten zijn substantieel



PARTICIPATIE 

Vanuit de 3 
programma’s

Bewoners, 
bedrijven

17 wijk- of 
dorpsraden



GEBIEDSGERICHT WERKEN               DE VOLGENDE STAP

Naast participatie ligt het 
accent op wat de bewoners, 

ondernemers en 
maatschappelijke organisaties 

zelf kunnen doen.



AFDELING OPENBAAR GEBIED

Uitdagingen



UITDAGINGEN                             KLIMAATADAPTATIE

Planbureau voor de Leefomgeving:

'Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast 
aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de 
schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken 

en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. 
Natuurlijke systemen passen zich uitsluitend aan bij het actuele 
klimaat en de effecten daarvan; menselijke interventies kunnen 

aanpassingen in natuurlijke systemen faciliteren'.



UITDAGINGEN KLIMAATADAPTATIE



UITDAGINGEN                           OMGEVINGSWET



UITDAGINGEN PROFESSIONALISEREN BEHEER EN ONDERHOUD

• Beheer en onderhoudsactiviteiten dragen actief bij aan de visie en missie van Weert

• Risico gestuurd beheer en onderhoud

• Monitoren of de geplande activiteiten daadwerkelijk de beoogde bijdrage leveren

• Bijsturen waar noodzakelijk
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