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1. Projectomschrijving 

1.1 Aanleiding 

In het collegeprogramma 2014-2018 wordt onder andere aangegeven dat de openbare 
ruimte , binnen de beschikbare middelen, zo optimaal mogelijk ingericht en onderhouden zal 
worden. Ook in de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie wordt het belang 
van een verzorgde en aantrekkelijke woonomgeving nog eens nadrukkelijk aan de orde 
gesteld. 
Tijdens de begrotingsbehandeling op 6 november 2014 is door het college aan de raad 
toegezegd dat serieus nagedacht zal worden waar het onderhoud van de openbare ruimte 
verbeterd kan worden en waar eventuele extra acties zullen worden ingezet. Met dit plan van 
aanpak wordt inzicht gegeven in de korte en lange termijn acties en de onderlinge 
samenhang ervan. 

1.2 Opdrachtformulering 

Het plan van aanpak moet inzicht geven in de lange termijn ontwikkelingen die qua openbare 
ruimte verwacht mogen worden. Daarnaast dient per discipline aangegeven te worden of 
korte termijn acties gewenst zijn om zichtbare verbeteringen in het onderhoud te behalen. 
Dit plan van aanpak moet verder los gezien worden van de ontwikkeling van de nieuwe 
wijkteams en de opgaven die er liggen vanuit de participatiewet. Later in 2015 zal daar 
specifiek op ingegaan worden. In deze nota wordt wel een beperkte doorkijk gegeven 
naar de vorming van die wijkteams en de beoogde verbeteringen die daar bij horen 

1.3 Resultaat 

In dit plan van aanpak wordt beschreven welke acties nodig zijn, welke acties inmiddels zijn 
ingezet en hoe structureel verbeteringen behaald kunnen worden. Ook wordt aangegeven 
wat de relatie is met andere acties die al onderdeel zijn van het collegeprogramma en 
eerder vastgesteld beleid. 

1.4 Eisen, randvoorwaarden en beperkingen. 

De huidige onderhoudsbudgetten en het eerder vastgesteld beleid zijn in eerste instantie 
uitgangspunt voor een aanvullende aanpak. Daar waar budgetten niet toereikend zijn zullen 
eventuele acties worden aangegeven met de daarvoor benodigde aanvullende budgetten. 

1.5 Risico's 

De kwaliteit van de openbare ruimte zal altijd ter discussie staan. Ten opzichte van de 
huidige situatie wordt een betere uitstraling beoogd waardoor de afbreukrisico's die nu op dit 
moment aanwezig zijn zeker zullen afnemen. 
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2. Aanpak 
2.1 Betrokken partijen 

Afdeling Beheer (werkvoorbereiding en Operationeel beheer) heeft dit plan opgezet en zal 
ook zorgen voor de verdere uitwerking. Voor de concrete uitvoering worden in aanvulling op 
onze eigen medewerkers de WVS en Stichting Samenwerken ingezet. Voor specifiek werk 
wat in het verlengde ligt van het uitvoeringsprogramma 2015 worden aannemers ingezet. 

2.2 Participatie 
» Met de dorpsraden (ad-hoc) en dorpsplatform Dinteloord (jaarlijkse schouw) 
In de kernen zijn de dorpsraden actief. In Dinteloord loopt een pilot met een 
dorpsplatform. Via een jaarlijkse schouw, samen met gemeente, wordt in Dinteloord 
geschouwd en hier komen een aantal actiepunten uit voort. Deze actiepunten worden 
onderverdeeld ik korte termijn- (vaak over onderhoud) en lange termijnacties, 
(verbeteringswensen). De actiepunten worden door de gemeente beoordeeld en indien 
haalbaar verder opgepakt. De haalbaarheid zal onderzocht worden om een jaarlijkse 
schouw uit te breiden naar alle kernen. Dit in combinatie met de te vormen wijkteams. 

« Het meldingensysteem (de burgers die zaken doorgeven). 
Via het meldingensysteem komt het gros van de acties binnen. In het project beter 
contact zal ook naar de klachtenafhandeling gekeken worden. De uitkomsten ervan 
worden meegenomen 

« De buurtpreventieteams 
In de kernen waar een buurtpreventieteam actief is worden vaak de noodzakelijke 
actiepunten in de openbare ruimte rechtstreeks doorgezet naar Operationeel Beheer of 
via het meldingensysteem genoteerd. 

We mogen er hierbij van uitgaan dat de grootste ergernissen al via de dorpsraden of 
rechtstreeks door de burgers aan de orde zijn of nog worden gesteld. 

2.3 Het stappenplan. 
Hier wordt per discipline inzicht gegeven in de acties die al onderdeel uitmaken van het 
collegeprogramma cq werkprogramma en de aanvullende stappen die hierin daadwerkelijk 
worden voorgesteld cq reeds in gang zijn gezet. 

Bestrating (kleine mankementen en breuktegels): 
Lange termijnactie: 
De kwaliteitsnormen zijn vastgelegd in het vastgestelde wegbeheerplan. Mede vanwege de 
extra jaarlijkse bezuiniging van C 150.000,- staat het te hanteren niveau onder druk 
(minimaal niveau). 
1 e kwartaal 2016 wordt het wegbeheerplan geactualiseerd (collegeprogramma BOR2 b). Op 
dat moment kan het college en raad zich opnieuw uitspreken over het te hanteren niveau en 
de daarbij behorende kostendekkingsplan 

Korte termijnactie: 
T.b.v. deze actualisatie zijn tweede helft 2014 de wegen geïnspecteerd. Speciale aandacht 
is besteed aan kleine mankementen. Hierbij zijn 700 locaties gesignaleerd waar actie 
ondernomen dient te worden. Deze acties worden in 2015 uitgevoerd via het klein 
onderhoudsbestek en de 2 WVS stratenmakers. Voor dit doel worden jaarlijks in de 
begroting de benodigde middelen opgenomen. Dit gaat dus ten laste van de reguliere 
budgetten wegonderhoud. 
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Onkruidbestríjding op verharding (groene parkeerstroken en trottoirs): 
Lange termijnactie: 
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen met glyfosaat is nog tot eind 2015 
toegestaan. In 2016 komt er een verbod. Daarnaast past het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen niet meer in de huidige duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente. 
Onze gemeente oriënteert zich al geruime tijd op alternatieven. Er is in 2014 ervaring 
opgedaan met een milieuvriendelijk middel. Dit mag echter maar 2 x per jaar gebruikt 
worden. Mede i.v.m. de zachte winters is het resultaat niet om over naar huis te schrijven. In 
2015 wordt met een ander middel ervaring opgedaan wat 5 x per jaar gebruikt mag worden. 
Dit jaar wordt benut om hier ervaring mee op te doen en om de verschillende methoden en 
structurele kosten ervan in beeld te brengen. 

Korte termijnactie: 
Als gevolg van het experiment in combinatie met de zachte winter moet er dit voorjaar een 
inhaalslag plaatsvinden. Plaatselijk dienen groene parkeerstroken en trottoirs intensief 
worden aangepakt (borstelen). De WVS en onze eigen mensen hebben dit in uitvoering 
(inhaalslag). De kosten voor de extra inzet Van WVS worden geraamd op maximaal 
è 5.000,- Voorlopig wordt dit bekostigd vanuit de post vacatureruimte groen. Bij een 
eventuele overschrijding zal daar in de najaarsnota cq jaarrekening 2015 een toelichting op 
gegeven worden. 

Zwerfafval: 
Al enkele jaren wordt ervaring opgedaan met beeldgericht reinigen. Met subsidiegelden 
worden medewerkers opgeleid en worden monitoringstools aangeschaft. In eerste instantie 
is gestart met pilots en nu wordt deze werkwijze geleidelijk aan uitgerold over de gehele 
gemeente. Daarnaast wordt structureel de Stichting Samenwerken ingezet. We hebben een 
schone gemeente en mede dankzij de jaarlijkse opschoonweek (21 t/m 28 maart met ruim 
1400 inwoners) hoeft er geen extra actie op dit onderdeel uitgezet te worden. 

Openbare verlichting (scheef staande masten,schadeherstel): 
Lange termijnactie: 
Sinds enkele jaren wordt het onderhoud uitbesteed. Dit heeft een bezuiniging opgeleverd 
waarbij we ook moeten constateren dat schade niet altijd a la minute wordt gerepareerd 
omdat vaak armaturen niet voorradig zijn. Mei 2015 wordt in samenwerking met Bergen op 
Zoom en mogelijk Woensdrecht het onderhoud opnieuw aanbesteed. Onder andere wordt 
hierbij als eis gesteld dat het bedrijf bepaalde armaturen voorradig dient te hebben. Hierdoor 
zal in de praktijk sneller bij calamiteiten vervanging plaats kunnen vinden. 

De kwaliteitsnormen zijn vastgelegd in het vastgestelde beheerplan openbare verlichting.. 
1 e kwartaal 2016 wordt het beheerplan geactualiseerd (collegeprogramma BOR2 b). 

Korte termijnactie: 
We hebben de openbare verlichting geschouwd en er blijken 270 lichtmasten scheef te 
staan. Dank zij verschuiving van prioriteiten is financieel ruimte gevonden voor herstel. Deze 
actie wordt z.s.m. ingezet. 

Openbaar groen: 
Lange termijnactie: 
Met een quick scan van het de openbare ruimte met de nadruk op openbaar groen 
vergelijken we hoe we er bij staan ten opzichte van het groenplan 2010. Ook worden hierbij 
quick wins inzichtelijk gemaakt, (collegeprogramma BOR1 d). Deze scan wordt in eigen 
beheer door de wijkteams in 2015 uitgevoerd. De scan zal een integraal karakter krijgen 
waarbij alle facetten in de openbare ruimte worden geschouwd. De resultaten van de quick 
scan en een eventueel voorstel voor aanvullende maatregelen worden eind 2015 naar u 
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teruggekoppeld. Een plan van aanpak zal in april 2015 worden aangeboden. Ook dit jaar zal 
een start gemaakt worden met formuleren beleid en uitvoeren pilots burgerparticipatie, 
(collegeprogramma BOR3 a) De burgerparticipatie in het groen zal horizontaal verankerd 
worden met het te actualiseren groenplan. 

Korte termijnactie: 
Zoals gebruikelijk wordt er jaarlijks een inboetlijst opgesteld. Inboeten is het vervangen van 
uitgevallen bomen of beplanting. Dit gebeurt ieder jaar, bijvoorbeeld omdat aangebrachte 
planten de eerste groeiseizoenen niet overleefd hebben. In de begroting is hier een 
reguliere post voor gereserveerd. Op dit moment is het inboeten nog niet afgerond. 

Graffiti: 
Wij hebben een lopende afspraak met Stichting Samenwerken om graffiti te verwijderen als 
dit zich voordoet. Vaak wordt in de praktijk graffiti waargenomen op objecten die geen 
eigendom zijn van de gemeente (schakelkasten, nutsvoorzieningen, viaducten, bruggen). Dit 
draagt dus aanmerkelijk bij aan een onverzorgd straatbeeld. Helaas blijkt dat de 
nutsbedrijven en ook de andere overheden niet actief geld spenderen aan het verwijderen 
van graffiti. Een aanvullende actie op dit punt is dus gewenst. Binnen de organisatie zal 
nagedacht worden in welke vorm dit kan. 

Straatmeubilair:U\\ maakt onderdeel uit van het bezuinigingsscenario van de raad. In de 
praktijk wordt alleen het hoogstnoodzakelijke straatmeubilair vervangen. In de openbare 
ruimte staan dus vele beschadigde objecten zoals fietsbeugels, bankjes, steenbergenaartjes 
die pas vervangen worden als het echt niet anders kan. Bij de quick scan zal duidelijk 
worden wat we op dit punt aan achterstand in moeten halen en welke kosten daar mee 
gemoeid zijn. Zoals aangegeven worden de resultaten eind dit jaar aan u voorgelegd. 

Verkeersborden/straatnaamborden: 
De verkeersborden worden jaarlijks gewassen door Stichting Samenwerken. Slechts bij grote 
beschadigingen vindt vervanging plaats. Ook dit aspect wordt meegenomen in de quick 
scan. 

Speeltoestellen; 
Ook hier is door de raad bewust op bezuinigd. Toestellen die niet meer aan de 
veiligheidseisen voldoen of toestellen die versleten zijn worden verwijderd. Vervanging vindt 
slechts plaats als op dat moment de financiële middelen toereikend zijn. De behoefte 
aanwezig is of als er een burgerinitiatief ligt.. 

Vorming wijkteams 
Zoals bij de vorming van de nieuwe afdeling beheer is aangegeven zal elke kern een 
herkenbaar wijkteam krijgen. Deze wijkteams worden geïntegreerde teams bestaande uit 
eigen personeel- SW medewerkers en andere doelgroepen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Deze teams gaan een nog meer verbindende factor vormen met de 
samenleving. Lijnen worden korter en aanspreekbaarheid staat hierbij hoog in het vaandel.. 
Vanzelfsprekend moet dit tot structurele verbeteringen leiden. Op dit moment zitten we in de 
verkenningsfase. Met ISD en WVS wordt op Brabantse Wal niveau gewerkt aan de 
uitwerking. Wij verwachten 3e kwartaal 2015 met een pilot te starten. Uiteraard zal vooraf dit 
beoogde traject in besluitvorming komen bij het college. 

Communicatie 
Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt dat er reeds een aantal specifieke acties zijn of worden 
ingezet waar onze inwoners geen weet van hebben. Het is goed om hier publiciteit aan te 
geven. Dat kan gebeuren door de raad, dorpsraden, stadsraad en onze inwoners te 
informeren over dit stappenplan. 
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Plan van aanpak 
Wat Doel Wie Wanneer 

1 Bestrating (herstel kleine mankementen 
en breuktegels) 

Veilig wegdek. 
Tegengaan 
verrommeling. 

WVS stratenmakers 
en aannemer (via 
klein 
onderhoudsbestek) 

Is in uitvoering. 
Klein onderhoud wordt 
april 2015 aanbesteed. 

2 
Bestrating (Actualisatie wegbeheerplan) Actueel bestand en 

vaststelling nivo en 
kaders 

Afdeling Beheer 
College 
Raad. 

Verwerking mutaties en 
inspecties in 2015 
Vaststelling kaders door 
raad 1 e kwartaal 2016. 

3 
Onkruidbestrijding ( inhaalslag op 
verharding ). 

Verzorgde omgeving Afdeling Beheer 
WVS 

In uitvoering t/m mei 
2015. 

4 
Onkruidbestrijding (heroverweging 
beleid) 

Balans tussen kosten 
en beeldkwaliteit 

Afdeling Beheer 
Marktpartij? 
College 

In 2015 ervaring opdoen 
met nieuwe methode. 
Keuzemogelijkheden in 
beeld brengen. Uiterlijk 
1 e kwartaal 2016 
besluitvorming over 
nieuwe werkwijze 

5 Zwerfafval Schone omgeving en 
beeldgericht reinigen 

Afdeling Beheer 
Opschoonweek 
Stichting 
Samenwerken 

Heeft continu aandacht 
Continu traject 
beeldgericht reinigen. 

6 
Openbare verlichting (opnieuw 
aanbesteden onderhoud). 

Marktconforme kosten 
en opname aanvullende 
bepalingen 
voorraadbeheer. 

Afdeling Beheer i.s.m. 
Bergen op Zoom 

Mei 2015 

7 
Openbare verlichting (actualisatie 
beheer) 

Actueel bestand en 
vaststelling nivo en 
kaders 

Afdeling Beheer 
College 
Raad. 

Verwerking mutaties en 
inspecties in 2015 
Vaststelling kaders door 
raad 1 8 kwartaal 2016. 

8 
Openbaar groen( Quick scan) Vergelijking nivo 2015 

met nivo 2010 en 
zichtbaar maken quick 
wins 

Afdeling Beheer 
College 
Raad 

Plan van aanpak april 
2015. Inventarisatie in 
2015 en terugkoppeling 
resultaten laatste 
kwartaal 2015 

9 Openbaar groen (burgerparticipatie) Vaststellen kaders Afdeling Beheer 
College 

Formuleren beleid in 
20151 Vaststellen kaders 
eind 2015 

10 
Openbaar groen (inboeten) Vervangen van 

uitgevallen beplanting 
Afdeling beheer Is in uitvoering en keert 

jaarlijks terug. 

11 
Graffiti Verwijderen Afdeling Beheer 

Stichting 
samenwerken 

Heeft continu aandacht. 

12 Graffiti Preventie, en 
eigendommen derden 

Afdelingen Beleid en 
Beheer 

Onderzoek 2015 

13 Straatmeubilair Veilig en netjes Afdeling Beheer Quick scan en 
terugkoppeling 
resultaten laatste 
kwartaal 2015 

14 Verkeersborden en straatnaamborden 
(reinigen) 

Zichtbaar en netjes Afdeling Beheer 
Stichting 
Samenwerken 

Geen aanvullende actie 

15 Verkeersborden en straatnaamborden 
(vervanging) 

Zichtbaar en netjes Afdeling Beheer Quick scan en 
terugkoppeling 
resultaten laatste 
kwartaal 2015 

16 Speeltoestellen Veilig en netjes Afdeling Beheer Geen aanvullende actie 

17 Vorming wijkteams Kortere lijnen , 
verbindend 

Afdelingen Beleid en 
Beheer. ISD, WVS 

2 e kwartaal advisering, 
3 e kwartaal 2015 start 
pilot. 

18 Vaststellen plan van aanpak Kader Afdeling Beheer 
College 

Maart 2015 

19 Participatie Onderzoek 
haalbaarheid structurele 
schouw met dorpsraden 

Afdeling Beheer, 
dorpsraden 

2" helft 2015 

20 Communicatie Gemeenteraad 
Dorpsraden/stadsraad 
Inwoners 

April 2015 
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