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Onderhoud buitenruimte 

Beeldkwaliteitsniveau C?  



2 

Hoe werkt het 

Er is weinig 

onkruid 

Er is redelijk veel 

onkruid 
Er is veel onkruid 
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Verlaging kwaliteit B  C 

 t/m 2104 beeldkwaliteit B (basis) 

 Taakstellingen tot 2014 ingevuld door 

technisch onderhoud te verlagen (niet direct 

zichtbaar) 

 In 2013 bestuurlijke keuze om taakstelling in 

te vullen door beeldkwaliteit te verlagen naar 

C (laag) m.i.v. 2015 

 Gerealiseerde besparing ca € 250.000 per 

jaar 
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Veranderingen 2015 

 Verlaging B  C 

 I.h.k.v. Samenleving Voorop:  
 Bewonersparticipatie stimuleren 

 Bewonerstevredenheid bepalend bij contract-

verlenging (6x 1 jaar) 

 Inspelen op nieuwe Participatiewet (SROI) 

 Toepassen UAV-GC:  
 Aannemer wordt samenwerkingspartner 

 Contractaanpassingen mogelijk 

 Geen chemische onkruidbestrijding op 

verharding 



5 

Resultaten 2015-2016 

WWW. onzebuitenruimte.nl 

Renovatie Walenburg 

Naar aanleiding van een verzoek van een 

bewoner zijn wij in gesprek gegaan met de 

bewoners van de Walenburg. Zij wilden graag hun 

plein renoveren en aanpakken, minder steen en 

meer groen. 

Na gesprekken en een ontwerp van de bewoners 

is het plan ter goedkeuring in gediend bij de 

gemeente. Nadat bewoners hebben aangegeven 

gaan helpen met de aanleg en het onderhoud van 

het plein in de vorm van opruimen van het 

zwerfafval, bijhouden van de beplanting, heeft de 

gemeente Leusden goedkeuring gegeven.  

Nu ca 50 initiatieven actief + 20 potentiële initiatieven  
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Signalen samenleving 

In 2015: 

 Niet meer Meldingen Openbare Ruimte (MOR) 

 Wel bewonersinitiatieven 

 Bewonerstevredenheid ‘voldoende’ 

 

Vanaf 2016: 

 Toename MOR 

 Onderwerp van gesprek in fracties / Raad 

 Bewonerstevredenheid daalt met ca 0,5 pnt 

t.o.v. 2015 
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Beeld ook beïnvloed door: 

 Stoppen met chemische middelen op 

verharding wordt zichtbaar doordat er geen 

nawerking meer is.  

 Nat en temperatuur > 20º, is zeer groeizaam 

weer 
 Zou vóór 2015 (B niveau) ook tot veel MOR 

hebben geleid 

 Veel / hoog loof in ruig gras (bermen )– frequentie 

niet veranderd sinds 2011 
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Bewonerstevredenheid 
j u n i  2 0 1 6  
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Aanvullend inloop + MOR: 

Parallel aan meting bewonerstevredenheid:  

 

 Bestrijden onkruid op stoepen en straten 

 Vegen van straten 

 Onderhoud groen 

 (rand)snoei 

 onkruid 
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Quick scan 

Globale (32 punten) beoordeling gemeentebreed 

door extern bureau:  

 

 80% van de openbare ruimte niveau B of A 

 20% van de openbare ruimte niveau C of D 

 

 C/D niveau vooral in beplantingen en 

onkruid/veegvuil op moeilijk bereikbare 

verharding (hoeken / P-plaatsen) 

aug  2016  
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Wat kunnen we doen? 

A. Niets aanpassen: C blijft C  

 

B. Volledig terug van C naar B  vastleggen in 

contract 

 

C. Selectief (deels) C naar B  vastleggen in 

contract 

 

D. Flexibel service-team  op regie in te zetten 
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A. C blijft C 

Wat gaan we doen:  

 

 Geen verandering 

 Bewoners-/ondernemers participatie nog 

meer stimuleren 

 Eventueel éénmalig ca € 100.000 voor 

omvormen / herstel slecht(st)e vakken, 

zodat deze beter geschikt zijn voor C-

niveau 
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A. C blijft C 

Afwegingen vóór: 

 Beeldkwaliteit C  ‘went’ 

 Bewonersparticipatie breidt zich uit 

 Besparing (€ 250.000/jr) blijft 

Afwegingen tegen: 

 Beeldkwaliteit C  ‘went’ niet – meer 

ontevredenheid 

 Bewonersparticipatie stagneert 
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B. 100% C terug naar B 

Wat gaan we doen:  

 

 Bestekswijziging doorvoeren: besteks-

posten op beeld allemaal van C  B 

 Dus óók onkruid op verharding 

 Dus NIET: maaien ruig gras (bermen) 

 Prijsopgave vragen bij aannemer 

 Meerkosten begroot: ca € 300.000 / jr 

 Eénmalig ca € 50.000 voor herstel (regie) 
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Afwegingen vóór: 

 Beeldkwaliteit wordt beter 

 Tevredener bewoners 

 
Afwegingen tegen: 

 Beperkte verbetering beeld (Quick 

scan: 80% areaal ligt nu al op B!)  

 Bewonersparticipatie stagneert – 

lopende initiatieven stoppen 

 Besparing (€ 250.000/jr) teniet 

gedaan 

 

B. 100% C terug naar B 
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Wat kunnen we gaan doen:  

 

 Bestekswijzigingen op activiteiten 
onkruid op verharding  / onderhoud beplanting / vegen? 

 Bestekswijzigingen op gebiedsdelen 
structuren / winkelcentra / woonomgeving?  

 Nader in te vullen o.b.v. beschikbaar budget        

(€ 0,00 - € 300.000 / jr) en prijsopgave aannemer 

 

 NIET: ruig gras (bermen) meer maaien 

 

C. Deels C terug naar B 
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C. Deels C terug naar B 

Afwegingen vóór: 

 Beeldkwaliteit deels beter 

 Anticiperen op huidige signalen  

 Tevreden(er) bewoners 

 
Afwegingen tegen: 

 Keuze activiteiten / gebieden moeilijk 

 Bewonersparticipatie stagneert?  

 Besparing beperkt (afhankelijk van 

beschikbaar gesteld budget) 
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Wat gaan we doen: 

 Team (ca 3 pers) vakbekwame medewerkers 

 Activiteiten: 
1. Reageren op signalen (binnen kaders) 

2. Preventief overlast voorkomen 

 Aansturing:  
1. Toezichthouder gemeente 

2. Klankbordgroep 

 Kosten  
 € 100.000 / jr  

 éénmalig € 50.000 tbv herstel 

D. Flexibel serviceteam 
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D. Flexibel serviceteam 

Afwegingen vóór: 

 Participatie - doorgaan op ingeslagen weg 

 Beeldkwaliteit deels beter 

 Anticiperen op actuele signalen 

 Overlast voorkomen (preventie)  

 Tevreden(er) bewoners 

 
Afwegingen tegen: 

 Keuze activiteiten / gebieden moeilijk 

 Bewonersparticipatie stagneert? 

 Besparing beperkt 
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Voorkeur 

Optie D   

inzet flexibel serviceteam 
 


