
 

 

Geef uw mening. 
 

Informatieavond aanpassingen aan het openbaar groen 
 
De gemeente Weert wil graag met de inwoners van Laar in gesprek gaan over de 
aanpassingen in het ( onderhoud van het ) openbaar groen. Daarvoor organiseert  de 
gemeente een infoavond bij Beej - Bertje op dinsdag 5 juli, aanvang 19.30 uur. 
Tijdens deze infoavond kijkt de gemeente samen met de inwoners van Laar op welke 
plaatsen en op welke manier het openbaar groen op een aantrekkelijke manier kan 
worden aangepast. 
 
De gemeente Weert is bezig met een omvangrijke bezuinigingsoperatie. Op allerlei 
taken van de gemeente moet worden bezuinigd. Ook in de openbare ruimte moeten 
structurele bezuinigingen worden behaald. De gemeente Weert heeft veel openbaar 
groen in beheer. De kosten van dit beheer vormen een groot deel van de begroting 
van de afdeling Openbaar gebied. Op het openbaar groen moet in 2018 structureel  
€ 300.000,- bezuinigd worden. De gemeenteraad heeft in gestemd met de 
uitgangspunten van de aanpassingen en daarmee opdracht gegeven voor de 
uitvoering van de bezuiniging. 
 
Minder onderhoud. 
In de periode van 2016 tot en met 2018 wordt er minder geschoffeld en gemaaid. Dit 
betekent dat het onkruid tussen de beplantingen hoger wordt, voordat er wordt 
geschoffeld. En het gras groeit hoger voordat het wordt gemaaid. De gemeente blijft 
zwerfafval opruimen. Het onderhoudsniveau daarvan verandert de komende drie jaar 
niet. 
 
 
Structurele veranderingen 
Met het verlagen van het onderhoudsniveau zijn we er nog niet. In de komende drie 
jaar wordt gekeken of er structurele veranderingen in groenelementen kunnen 
worden aangebracht. Er kan worden bezuinigd door groensoorten die intensief 
beheerd moeten worden om te vormen naar een type met lagere beheerskosten. 
Voorbeelden daarvan zijn: heesters kunnen worden vervangen door grassoorten of 
wisselperken door struikrozen. 
Aan de hand van criteria wordt bepaald of groen omgevormd kan worden, behouden 
moet blijven, gerenoveerd en/of heringericht moet worden. De volgende criteria zijn 
daarbij van belang: 

 Is een andere functie mogelijk? 

 Is een groensoort met lagere kosten mogelijk? 

 Voldoet de technische kwaliteit? 

 Is gehele vervanging nodig? 

 Is de sociale locatie onveilig? 
 
Ecologische kwaliteit verhogen, biodiversiteit verbeteren. 
Naast het terugbrengen van de onderhoudskosten zijn nog enkele andere 
doelstellingen belangrijk. Zoals het verbeteren van de kwaliteit van het groen, 
vergroten van de biodiversiteit en behalen van ecologische doelstellingen. Deze 
doelen betrekt de gemeente bij de aanpassingen aan het openbaar groen. Dit kan 



betekenen dat bloemperken worden vervangen door bloemrijke mengsels met gras. 
Of grasvelden worden nog maar een paar keer in het groeiseizoen gemaaid en niet 
meer regelmatig. 
 
Geef uw mening tijdens deze infoavond. 
Uw mening is belangrijk voor het slagen van de plannen voor het openbaar groen. 
Daarom nodigt de gemeente u uit om naar deze infoavond te komen. Op deze avond 
krijgt u informatie over de aanpassingen in het openbaar groen op Laar. De 
gemeente licht toe wat de reden is voor de veranderingen, wat de criteria en 
doelstellingen zijn om keuzes te maken. Ook licht de gemeente dan toe welke 
voorlopige keuzes er zijn gemaakt en waarom. Daarnaast legt de gemeente uit wat 
er gaat gebeuren, wat de gevolgen zijn van de wijzigingen, maar ook wat het 
voordeel is. Daarna gaat de gemeente er samen met u over in gesprek. Na afloop 
van de infoavond neemt de gemeente de input van iedereen mee in de boordeling en 
opstelling van het definitieve plan. 
 
 
 
 


