
  

Antwoord vraag 4 format 29:  

Is er gezocht om de kwaliteit anders in te vullen zonder een versoberde uitstraling te krijgen? 

  

‘Hogere kwaliteit met minder geld’ 

Voorgesteld is dat de afdeling Openbare Gebied in 2016 op het groen moet bezuinigen met  

€100.000,- In 2017 wordt nogmaals €100.000,- gekort op het budget. Tot slot wordt in 2018 

nogmaals €100.000,- gekort. De hoogte van het gekorte bedrag bedraagt daarmee €300.000,- 

structureel per jaar.  

In de behandeling van de formats is in eerste instantie een aantal maatregelen opgesomd die nodig 

waren om de bezuinigingen te realiseren. Na de behandeling van deze voorstellen is nogmaals 

gekeken naar de mogelijkheden om te bezuinigen. Hieruit is nu een ander uitvoeringsplan uit naar 

voren gekomen om de bezuinigingen te realiseren.  

Het realiseren van de gestelde bezuiniging zal hoofdzakelijk verwezenlijkt door beheertypen om te 

vormen naar een beheertype met lagere beheerkosten. Daarbij is gekeken naar de volgende 

beheertypen: 

 - Gazon; 

 - Blokhagen; 

 - Hagen; 

 - Bloembak; 

 - Bodembedekkende heesters; 

 -  Bosplantsoen; 

 - Gesloten opgaande heesters; 

 - Houtsingel; 

 - Struikrozen; 

 - Vaste planten; 

 - Wisselperken. 

Voor deze beheertypen is volgens opgestelde criteria bepaald of het groenobject omgevormd kan 

worden, behouden moet blijven, gerenoveerd en/of heringericht moeten worden. De volgende 

criteria zijn gehanteerd: 

� Is een andere functie mogelijk? 

� Is een beheertype met lagere kosten mogelijk? 

� Voldoet de technische kwaliteit? 

� Is gehele vervanging noodzakelijk? 

� Is de locatie sociaal onveilig 

� Heeft de omvorming gevolgen voor de kwaliteit van de woonomgeving 

 

Uit de beantwoording van bovengenoemde vragen vloeien een viertal opties voort:: 

� Behoud van groentype in het element; 

� Omvormen van het element naar……; 

� Renoveren van het aanwezige groen; 

� Herinrichten van het element. 

Een aantal voorbeelden van omvormingen kunnen zijn dat een haag waarvan de kwaliteit nu slecht 

is gerooid gaat worden en dat hiervoor in de plaats een bloemmengsel wordt ingezaaid en hier een 

andere kwaliteit terugkomt. Er komt dan meer diversiteit aan bloemen in de wijk waardoor er meer 

vlinders en bijen komen. Ook de fauna zal hierdoor verbeteren doordat er schuil en broedplaatsen 

ontstaan.  



Een ander voorbeeld is om gazon om te vormen naar een grasveld met extensief beheer. Ook hier 

kunnen dan bloemrijke velden ontstaan en er zal een beter aansluiting van het buitengebied naar 

het stedelijk gebied plaats vinden. Daarnaast is het dan mogelijk om hier paden structuren in aan 

te brengen. Maar ook meerdere maaihoogte kunnen een ander beeld opleveren. Voordeel van deze 

wijze van omvormen is dat het nog omkeerbaar is zonder veel kosten te maken. Dit geld ook voor 

de vorige omvorming. 

Doel van deze omvorming is om de huidige kwaliteit van het schoffelen, en zwerfafval te behouden 

op A niveau. Ook het overige groen word dan op het huidige niveau onderhouden. Als het 

onderhoudsniveau van A naar B of C wordt verlaagd zal in de toekomst deze perken omgevormd 

moeten worden. Er zullen dan grotere investeringen nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn nu al in 

Leudal en andere gemeente te zien.  

Een bezuiniging op lange termijn is nog te halen door slechte groenvakken om te vormen. Als de 

bezettingsgraad van de beplanting 50% of minder is dan zijn deze plantsoenen duur in onderhoud. 

Door ze om te vormen en de omstandigheden te verbeteren zal de bezettingsgraad binnen 3 jaar 

verbeteren en daarmee worden de onderhoudskosten verlaagd.  

Naast het behalen van de bezuiniging hebben we nog enkele andere doelstellingen geformuleerd. 

Deze doelstellingen zijn: 

� Vergroten van de functionele kwaliteit van het openbaar groen; 

� Vergroten van biodiversiteit; 

� Behalen ecologische doelstellingen. 

� Opwaarderen van “versleten” groen om de kwaliteit van het groen te verbeteren 

� Verduurzaming 

� Verbeteren sociale veiligheid 

Als de gemeenteraad instemt met de uitgangspunten van de voorgestelde omvormingen en 

daarmee “groen licht” en opdracht geeft voor de uitvoering van de bezuiniging worden deze 

omvormingen uitgevoerd in 2016 en 2017 zodat de bezuiniging van € 300.000,00 in 2018 

gerealiseerd wordt.  

In eerste instantie zal gekeken worden naar locaties waar zogenaamde Quick wins te halen zijn. De 

omvormingen zullen weinig tot niet invloed hebben op de woonomgeving. Deze worden per 1 

januari 2016 al doorgevoerd en van te voren met de wijk en dorpsraden besproken. In 2016 

worden er voor de wijk en dorpsraden en bewoners informatieavonden  georganiseerd waar 

inspraak mogelijk is.  

De bewoners van de gemeente Weert zijn een belangrijke pijler voor het slagen van de beoogde 

wijzigingen in het openbaar groen. Wij zoeken dan ook draagvlak voor de omvormingen die 

gecreëerd worden.  

De bewoners worden op deze avonden geïnformeerd over de volgende zaken. 

� Wat is de reden voor de wijzigingen; 

� Uitleg over de visie, criteria en doelstellingen die de gemeente hanteert; 

� Wat gaat er gebeuren (proces); 

� Wat zijn de keuzes die gemaakt zijn; 

� Waarom zijn de keuzes gemaakt;  

� Wat zijn de gevolgen van de wijzigingen voor de bewoners; 

� Wat is het profijt, wat biedt de wijziging de bewoners. 

 

 

 



 

 

 

 


