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Aan de Raad, 
In het collegeprogramma 2014-2018 is het volgende doel gesteld; 

De openbare ruimte is, binnen de beschikbare middelen, optimaal ingericht en onderhouden, met oog 
voor het ontwikkelen van recreatieve mogelijkheden.' 

Daarnaast is hier de volgende actie aan verbonden; 

Met een Quickscan van het openbaar groen vergelijken hoe we er bij staan ten opzichte van het 
vastgestelde groenbeheerplan 2010 en in beeld brengen van quick wins.' 

Naar aanleiding hiervan hebben wij een plan van aanpak 'Quickscan Openbaar groen' opgesteld om 
uitvoering te geven aan de actie ten einde het doel te kunnen realiseren. De quickscan maakt onderdeel 
uit van het overkoepelende plan van aanpak 'Onderhoud Openbare ruimte'. 

Plan van aanpak 
De Quickscan openbaar groen behelst de evaluatie van het Groenplan Steenbergen 2009 dat door uw 
raad destijds is vastgesteld. Aan de hand van een schouw wordt inzichtelijk gemaakt in welke staat het 
huidige groen zich nu verkeerd en wordt dit vergeleken met de toestand van het openbaar groen in 2009. 
Uit deze gegevens en de vergelijking komt naar voren hoe de toestand van het openbaar groen nu is en 
wat de goede en zwakke punten zijn in zowel de aanleg als het beheer van het openbaar groen. 
Daarnaast wordt aan de hand van interviews van eigen personeel en dorpsraden en de stadsraad inzicht 
gegeven in het huidige beheer en in het beeld dat bestaat over het openbaar groen in het algemeen. 

Uit de resultaten van de analyse van deze gegevens volgt een goed beeld van het openbaar groen en wat 
er nodig is om de visie van het groenplan verder te realiseren en het doel dat gestelde is in het 
collegeprogramma. De acties die hierop volgen worden samengevoegd tot een uitvoeringsprogramma 
voor de lange en korte termijn. Het plan van aanpak 'Quickscan Openbaar groen' is als bijlage 
bijgevoegd. 



Op deze wijze willen wij een goed beeld krijgen van de huidige stand van zaken van het openbaar groen 
en in beeld krijgen welke acties ondernomen moeten worden om het gestelde doel vanuit het 
collegeprogramma te realiseren op het gebied van het openbaar groen. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 

Hoogachtend, 

de burgemeester, 

i 
Vos R.A.J.M. Bogèrs 
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