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11 Kadernotitie Beheer en Onderhoud groen en straatreiniging
Door middel van deze kadernotitie worden we gevraagd de uitgangspunten voor het beheer 
en onderhoud groen en straatreiniging vast te stellen.
Maar waar stemmen we nu eigenlijk concreet mee in? Wat zien we in het straatbeeld 
concreet veranderen? Graag nadere uitleg van de wethouder.

Gebiedsgerichte aanpak
De gebiedsgerichte aanpak kunnen wij ondersteunen.
BALANS vindt het daarbij van belang dat in het algemeen beeldgericht gewerkt wordt i.p.v. 
op vaste tijden/momentafhankelijk.

Burgerparticipatie
Als het gaat om de mogelijkheden in het kader van burgerparticipatie vinden wij dat 
participatie geen doel is, maar een middel. De beoogde zelfwerkzaamheid binnen groen en 
straatreiniging klinkt goed, meer verantwoordelijkheid, maar daarvoor zal burgerparticipatie 
in de praktijk grotere vormen aan moeten nemen. We moeten dit niet overschatten. Als we 
hierop ingaan, wordt de vrijblijvendheid in de uitvoering minder en willen mensen dat?

Dat de lijn wordt voortgezet om mensen die actief willen zijn in de openbare ruimte worden 
gefaciliteerd met materialen of in groepsverband met een vergoeding vinden wij een goede 
lijn. Op deze manier stimuleer je nieuwe initiatieven.
Het stimuleren van arbeidsparticipatie door mensen op hun eigen kracht in te zetten en door 
meer samen te werken met de WSD, prima.

Plaatsing van afvalbakken lijkt een hot item
De plaatsing van afvalbakken lijkt een hot item, maar dat is het voor ons niet.
Laat ons duidelijk zijn: BALANS wil niet minder afvalbakken, maar minimaal het huidige 
aantal behouden. Dit in tegenstelling tot het college, zij willen graag minder afvalbakken.
De gedachtegang van het college 'minder afvalbakken geeft minder rotzooi' steunen wij 
zeker niet!

Maar niet alleen het aantal afvalbakken is van belang, ook de locatie. Denk o.a. aan 
plaatsing bij ontmoetingsplekken en aan hondenuitlaatplaatsen. Een must! We zijn onlangs 
nog benaderd door iemand die graag een afvalbak geplaatst ziet bij de hondenuitlaatplaats 
op de hoek Past. Erasstraat/Breukelsestraat. Zou u dit verzoek mee willen nemen 
wethouder?

Het ledigen en de frequentie van het ledigen van de afvalbakken is naar wens. Bij 
evenementen en carnaval wordt extra opgehaald. Prima.

Zwerfafval
We merken op dat er veel zwerfvuil gesignaleerd wordt langs de Noordzuidas.
In het beeldbeheerplan wordt dit aangeduid als 'hier en daar'. Wij hebben daar een andere 
beleving bij.
Indien mogelijk is meteen opruimen de beste remedie. Vuil meteen opruimen werkt nu 
eenmaal het meest effectief. Waar al rommel ligt, wordt vaak vuil bijgegooid.
Dit zie je helaas niet alleen in kernen, maar ook daar buiten. Met regelmaat worden volle 
vuilniszakken gedumpd. Wij zijn van mening dat dit door de invoering van diftar niet minder is
geworden. Mensen stoppen het grove afval niet meer in de eigen kliko, maar gaan op zoek 
naar een dumpplek. Daardoor raken prullenbakken eerder vol en/of worden bermen bevuild.



Een afvalbak heeft een signaalfunctie. Anderzijds is en blijft het een mentaliteitskwestie. Dat 
besef is er ook.

Groenbeheer: onderhoudskosten/veiligheidsgevoel
M.b.t. het groenbeheer is BALANS van mening dat bij het inrichten goed nagedacht moet 
worden over de jaarlijkse onderhoudskosten. Een mooie grasmat is relatief goedkoop en 
vaak effectief.
De inrichting is ook bepalend als het gaat om het veiligheidsgevoel: vanuit de wijk graag 
sociale controle, open en geen bult of struiken, een open speeltuin is minder aantrekkelijk 
voor hangjeugd en daarmee veiliger (geen ongewenst afval).

Berm- en slootbeheer
Berm- en slootbeheer worden niet in dit plan meegenomen, zo blijkt uit de tweede 
kanttekening. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat er nog geen sprake is van een integraal 
plaatje. Er wordt gemaaid, maar bermen tellen niet mee. Het groen op een rotonde wordt 
middels dit plan voorzien, de bermen daarentegen niet.

Wat ons verder opvalt is dat het buitengebied niveau c krijgt; dat lijkt in eerste instantie 
vreemd i.r.t. toerisme en recreatie. Wat ons betreft te weinig aandacht om van voldoende 
betekenis te zijn voor onze eigen inwoners en voor de bezoekers aan onze gemeente. Het 
buitengebied is ons paradepaardje, het trekt de mensen naar Boxtel. Niveau c is voor ons 
dus minimaal en geen logische keuze. Wij zouden hier graag een reactie van de wethouder 
op ontvangen.

Tot zover de eerste termijn.
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