‘Hogere kwaliteit met minder geld’
De gemeente Weert is bezig met een omvangrijke bezuinigingsoperatie. Deze bezuinigingen
hebben op vele onderdelen van de gemeentelijke organisatie betrekking. Ook de afdeling
Openbare Gebied dient hieraan zijn steentje bij te dragen om structureel bezuinigingen te
realiseren.
De gemeente Weert heeft een aanzienlijk areaal aan openbaar groen in beheer. De kosten
van dit beheer vormen een groot onderdeel van de begroting van de afdeling Openbare
Gebied. Het structurele onderhoud vindt plaats via bestekken die periodiek in de markt
worden gezet.
Het budget wordt in 2016 gekort met €100.000,- In 2017 wordt nogmaals €100.000,gekort op het budget. Tot slot wordt in 2018 nogmaals €100.000,- gekort. De hoogte van
het gekorte bedrag bedraagt daarmee €300.000,- structureel per jaar. Het realiseren van de
gestelde bezuiniging wordt hoofdzakelijk verwezenlijkt door beheertypen om te vormen naar
een beheertype met lagere beheerkosten. Daarbij is gekeken naar de volgende beheertypen:
-

Gazon;

-

Blokhagen;

-

Hagen;

-

Bloembak;

-

Bodembedekkende heesters;

-

Bosplantsoen;

-

Gesloten opgaande heesters;

-

Houtsingel;

-

Struikrozen;

-

Vaste planten;

-

Wisselperken.

Voor deze beheertypen is volgens opgestelde criteria bepaald of het groenobject
omgevormd kan worden, behouden moet blijven, gerenoveerd en/of heringericht moeten
worden. De volgende criteria zijn gehanteerd:


Is een andere functie mogelijk?



Is een beheertype met lagere kosten mogelijk?



Voldoet de technische kwaliteit?



Is gehele vervanging noodzakelijk?



Is de locatie sociaal onveilig

Uit de beantwoording van bovengenoemde vragen vloeien een viertal opties voort::


Behoud van groentype in het element;



Omvormen van het element naar……;



Renoveren van het aanwezige groen;



Herinrichten van het element.

De gemeente Weert heeft naast het behalen van de bezuiniging nog enkele andere
doelstellingen. Enkele doelstellingen zijn:


Vergroten van de functionele kwaliteit van het openbaar groen;



Vergroten van biodiversiteit;



Behalen ecologische doelstellingen.



Opwaarderen van “versleten” groen om de kwaliteit van het groen te verbeteren



Verduurzaming

De gemeenteraad heeft ingestemd met de uitgangspunten van de voorgestelde
omvormingen en daarmee “groen licht” en opdracht gegeven voor de uitvoering van de
bezuiniging.
U als bewoners van de gemeente Weert bent een belangrijke pijler voor het slagen van de
beoogde wijzigingen in het openbaar groen. Wij zoeken draagvlak voor de omvormingen die
gecreëerd worden.
Wij nodigen de bewoners daarom uit om via de wijk- en dorpsraden en via apart
georganiseerde bijeenkomsten zich te laten informeren over de omvormingen die de
gemeente wenst door te voeren in het openbaar groen. Op deze bijeenkomsten worden de
volgende zaken uiteen gezet.


Wat is de reden voor de wijzigingen;



Uitleg over de visie, criteria en doelstellingen die de gemeente hanteert;



Wat gaat er gebeuren (proces);



Wat zijn de keuzes die gemaakt zijn;



Waarom zijn de keuzes gemaakt;



Wat zijn de gevolgen van de wijzigingen voor de bewoners;



Wat is het profijt, wat biedt de wijziging de bewoners.

Input vanuit de bewoners is van belang voor het slagen van het plan. Tijdens de
voorlichtingsbijeenkomsten is het daarom belangrijk om u stem te laten horen over het plan.
Na afloop van de bijeenkomsten wordt de geleverde input van bewoners beoordeeld en
wordt er een definitief plan opgesteld.

