
Memo

Datum 5 september 2022
Aan De raad
Van Bert Blaauwendraad
Onderwerp Informerende raadsavond Herstructurering 

Openbare Ruimte
Aanleiding
Binnen de afdeling Openbare Ruimte is (vanuit de kuiertochten in 2018/2019) de wens om 
integraler en mensgerichter om te gaan met de inrichting en het beheer van de openbare 
ruimte. Daarnaast is in de Kadernota 2020 een bezuinigingsmaatregel opgenomen om voor 
de komende jaren een bezuiniging te realiseren op het onderhoud en beheer van de 
openbare ruimte.

Om dit te bereiken is het programma Herstructurering Openbare Ruimte opgezet. Als basis 
van dit programma zijn de volgende doelen geformuleerd:
 Ontwikkelen van een visie waarin we naast technisch beheer op een andere manier 

naar beheer gaan kijken nl. toekomstgericht beheer en mensgericht beheer.
 Omgevingsbewust en met een open blik samen met de inwoners werken aan de 

openbare ruimte.
 Actief op zoek te gaan naar andere financieringsmogelijkheden en het aanboren van 

andere middelen.
 Een aanpak voor de openbare ruimte die inspireert en zorgt voor een betere 

aansluiting van de openbare ruimte op de mens.

Resultaat
De afgelopen jaren is gewerkt aan dit programma. Een programma kenmerkt zich in het 
nastreven van effecten en doelstellingen en minder in concrete resultaten bij de afronding van 
het programma. Anders gezegd, is met het programma een beweging in gang gezet die zich 
nog verder zal kunnen ontwikkelen de komende tijd.

Op een aantal punten zijn echter ook al concrete resultaten behaald en daar willen wij uw raad 
graag over informeren.

Uitnodiging informerende raadsavond, 14 september 2022
Op 14 september aanstaande willen wij u bijpraten over hetgeen de laatste jaren gebeurd is en 
wat de voorlopige resultaten zijn. Hiervoor is een beknopte agenda opgesteld die er als volgt 
uitziet.

19:30 Opening van de avond
19.35 Inleiding (aanleiding en doel programma) door Jos Marinus
19.45 Wat hebben we gedaan (aanpak, resultaten en vervolg) door Bert Blaauwendraad
20:05 Financiële verantwoording (resultaat en aanbevelingen) door Martin Damveld
20.30 Gelegenheid tot vragen/gesprek
20.45 Afsluiting door Harry Scholten
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Doelstelling avond
Deze avond is bedoeld om u bij te praten/te informeren over de stand van zaken. Er worden 
op dit moment geen dilemma’s voorgelegd waarover de raad nog moet besluiten.
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