Bewoners beheren de buurt in Oss
Gemeente zorgt voor een 6, voor een hoger cijfer mag de burger zelf zorgen
De gemeente Oss staat open voor de initiatieven van haar burgers als het gaat om de kwaliteit van de openbare ruimte. Door de crisis is niet
het budget beschikbaar om boven het gemiddelde niveau uit te stijgen. Wanneer bewoners dat wel wensen, geeft de gemeente Oss vanaf
nu onder spelregels de kans om zelf het groen naar het gewenste beeld te brengen. Het project heet 'Bewoners Beheren Buurt'. De gemeente
blijft verantwoordelijk voor een bereikbare en veilige openbare ruimte.
Auteur: Santi Raats
Het project geeft inwoners van Oss de mogelijkheid om samen met buurtgenoten te werken aan
de openbare ruimte in hun wijk. Bewoners kunnen initiatieven aandragen om de buurt schoon
en heel te houden en voeren deze vervolgens zelf
uit. Alle ideeën voor het beheer van de openbare
ruimte zijn welkom, waaronder speelveldjes, straten, pleinen en groen zoals boomspiegels, buurttuinen en groenstroken. Het project is van start
gegaan doordat de gemeenteraad in de programmabegroting voor 2012 besloot om experimenten
op te zetten met eigen beheer van de openbare
ruimte door inwoners, dit omdat de overheid
door bezuinigingen steeds meer moet terugtreden naar de basistaken. Wethouder Beheer
openbare ruimte Reina de Bruijn zei daar eerder
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over: ‘Door Bewoners Beheren Buurt kunnen we
tegen lagere kosten de kwaliteit van de openbare
ruimte behouden en zelfs verbeteren in de buurten en wijken waar dat nodig is.’ De gemeente
blijft zorgen voor een bereikbare en veilige
openbare ruimte. Het beheer en onderhoud van
hoofdwegen en bomen blijft de gemeente ook
zelf onderhouden.
Structurele vorm
Beheerder groen van de gemeente Tamara van
Tricht: ‘Diverse initiatieven zijn al van de grond
gekomen. Hier en daar zijn vaste planten aangeplant in boomspiegels of geveltuintjes aangelegd,
maar ook zijn er al enkele zelfbeheerovereenkomsten met een school en een stichting. De
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gemeente werkt graag mee aan deze mooie
initiatieven die een positief effect hebben op de
buurt en draagvlak in de buurt hebben. De initiatieven en de ondersteuning vanuit de gemeente
bestonden dus eigenlijk al, maar nu is het tijd om
deze werkwijze in een structurele vorm te gieten.’
In het project Bewoners Beheren Buurt kan men
als bewoner de zorg op zich nemen voor groen,
maar ook voor andere aspecten in de openbare
ruimte, zoals zwerfafval. Dit gebeurt allemaal in
overleg met de gemeente. Op een speciaal opgerichte website voor Bewoners Beheren Buurt,
www.oss.nl/bewonersbeherenbuurt, vindt men
nu de eerst beschikbare informatie. Later volgen
flyers en tips voor onderhoud van klein groen.
‘Groenonderhoud op grotere schaal kan ook
door bewoners plaatsvinden. Bewoners willen de
beplanting meestal gewoon handhaven en zelf

Oege Oevering, boombeheerder gemeente Dordrecht.

onderhouden. Soms is eenmalig een opknapbeurt
wenselijk en dan is draagvlak uit de buurt van
belang,’ aldus Van Tricht. De gemeente legt de
afspraken met de bewoners vast in een overeenkomst. Ieder jaar zal er een werkbespreking
zijn tussen de bewoners en een opzichter van de
gemeente. Als het onderhoud goed gaat, hoeft
er niets veranderd te worden. Als bewoners het
contract willen opzeggen doordat de belangstelling is weggevallen of door ziekte of verhuizing,
kan dat. De gemeente kan het contract opzeggen
als zij het onderhoud niet goed vindt of omdat
zij plannen heeft met de buurt. Als een contract
wordt opgeheven, komt het onderhoud weer in
handen van de gemeente.’ Van Tricht benadrukt
dat er niet veel wezenlijks zal veranderen. ‘Het
zal niet ineens stormlopen met initiatieven. Het
programma biedt vooral duidelijkheid over hoe
de gemeente wil samenwerken met haar bewo-
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Tamara van Tricht, groenbeheerder gemeente Oss.

ners om de kwaliteit van de eigen leefomgeving
te verbeteren.’
Betrokkenheid in Dordrecht
Bij de gemeente Dordrecht kent men al een jaar
of vijf actieve participatie met bewoners, niet
direct uit bezuinigingsoogpunt, maar om het
verstevigen van de banden met burgers. Burgers
die mee willen werken aan het onderhoud van
openbaar groen in hun straat of wijk, mogen
meekiezen als het gaat over sortiment en hoeven
daar niet aan mee te betalen. Het groenonderhoud gebeurt in de regel op een goede en intensieve manier. Boombeheerder Oege Oevering:
‘Gemeente Dordrecht heeft de winsten of verliezen op al deze losse projecten nooit berekend,
maar weet wel dat het veel wint op het gebied
van burgerbetrokkenheid.’
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