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Aan de Raad, 

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 uw raad 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 ons  toegezegd dat serieus nagedacht zal 

worden waar het onderhoud van de openbare ruimte verbeterd kan worden en waar eventuele extra 

acties zullen worden ingezet. Naar aanleiding hiervan hebben wij in een plan van aanpak weergegeven 

wat onze korte en lange termijn acties zullen zijn.  

 

Het te hanteren onderhoudsniveau van de openbare ruimte  in onze gemeente wordt hoofdzakelijk 

bepaald door eerder vastgestelde beleidskaders. Het gaat hierbij om: 

- Rationeel wegbeheer 2010-2014 

- Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2014-2019 

- Beleidsnota Openbare verlichting 2010 

- Beheerplan civiele kunstwerken 2010 

- Beleidsnota duurzaam veilig 

- Groenplan Steenbergen 2009 Deel1 visie en deel 2 structuur 

- Uitvoeringsprogramma verkeer en Vervoer 2010 

Ten behoeve van de uitvoering van dit  beleid worden jaarlijks in de begroting de benodigde middelen 

opgenomen. Dit is voor alle disciplines gebeurd met uitzondering van het groenbeleid. In de afgelopen 

jaren zijn voor het openbaar groen wel  incidenteel  middelen beschikbaar gesteld. Mede als gevolg van 

de 2 bezuinigingsrondes in de afgelopen jaren kan gesteld worden dat het onderhoud aan de openbare 

ruimte nog op een redelijk niveau uit te voeren is maar dat de  rek er wel uit is.  Zachte winters in 

combinatie met een ander manier van onkruidbestrijding zorgen er voor dat we onder andere qua 

onkruidbestrijding op de verharding in de afgelopen jaren teveel achter de feiten aanlopen. 

 

In het collegeprogramma 2014-2018 zijn een groot aantal projecten en werkzaamheden opgenomen die 

direct gerelateerd zijn aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Het groenplan 2009 wordt geëvalueerd en 

quick wins in de totale openbare ruimte worden zichtbaar gemaakt, De beheerplannen wegen, 

kunstwerken en openbare verlichting worden geactualiseerd. Uw raad wordt in de positie gebracht om 

zich opnieuw uit te spreken over het te hanteren onderhoudsniveau met de daarbij behorende kosten. 

Daarnaast zullen pilots burgerparticipatie opgestart worden. Andere ontwikkelingen zijn de doorwerking 

van de participatiewet, de vorming van gebiedsteams in de buitendienst, een andere manier van 

onkruidbestrijding en een andere manier van reinigen (op beeldkwaliteit).  
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In bijgevoegd plan van aanpak wordt inzicht gegeven in de lange termijn ontwikkelingen die qua openbare 

ruimte verwacht mogen worden. Ook wordt per discipline aangegeven of vooruitlopend daarop korte 

termijn acties gewenst zijn om zichtbare verbeteringen in het onderhoud te behalen. Een aantal 

activiteiten (quick scan groen, burgerparticipatie in het groen, revitalisering Stadspark, de doorwerking 

van de participatiewet, de ontwikkeling van wijkteams en alternatieven voor onkruidbestrijding) vragen 

echter om een eigen aanpak. In de loop van dit jaar zal over genoemde onderwerpen nader 

besluitvorming plaatsvinden.   

 

Zoals aangegeven in het plan van aanpak zijn een groot aantal acties ingezet. Waar nodig en mogelijk is  

geschoven met prioriteiten met gebruikmaking van bestaande budgetten. Een uitzondering hierop vormt 

de inhaalslag onkruidbestrijding verharding. Door de negatieve ervaringen in 2014 en de wederom zachte 

winter  zijn we hier reeds enkele maanden mee aan de slag. Dit was noodzakelijk om te voorkomen dat 

we op dit gebied in 2015 opnieuw achter de feiten aan zouden lopen.  

 

Door verschuiving van prioriteiten worden de korte termijn acties bekostigd vanuit de bestaande 

budgetten. De extra kosten voor het inhuren van de WVS  (€ 5.000,-) voor de onkruidbestrijding worden 

voorlopig bekostigd vanuit de vacatureruimte. Mocht deze post dit jaar niet toereikend zijn dan zal hier bij 

de najaarsnota cq jaarrekening een toelichting op gegeven worden. 

 

 

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de loco-secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

 

R.A.J.M. Bogers J.A.M. Vos 


