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Stadswerk en het KAD
actief binnen de fysieke leefomgeving
Stadswerk is een vanouds bekende vereniging van en voor professionals die actief zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving. Evenals
de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is Stadswerk traditioneel
gericht op de gemeentelijke overheden. Inmiddels zijn ook advies- en
onderwijsbureaus, universiteiten, hogescholen en zelfstandig gevestigde professionals bij Stadswerk aangesloten. Decentralisatie van overheidstaken richting gemeenten brengt de overheid dichter bij burgers.
Nadeel is dan wel dat iedere afzonderlijke gemeente hetzelfde soort taken moet
gaan uitvoeren en dat het wiel nogal eens
opnieuw dreigt te worden uitgevonden.
Sterk verschillende publieksvoorlichting is
daar een voorbeeld van. Delen en verbinden is daarom een voorwaarde voor de
ontwikkeling van nieuwe kennis binnen
en buiten overheden. Vanwege het brede
aandachtsveld verdeelt Stadswerk de activiteiten over vijf verschillende, maar samenhangende onderdelen.
1. Burgerparticipatie. Bijvoorbeeld bij de
inrichting en het onderhoud van speeltuintjes en woonerven.
2. Maatschappelijk ondernemen. Door
het principe van ‘social return on
investment’ op te nemen in contracten met bedrijven worden kansen
geschapen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
3. Groen werkt in de stad. Wateroverlast
en hittebestrijding zijn hier voorbeelden
van, maar ook het belang van gezondheid en duurzaamheid in het algemeen.
De leefbaarheid en de sociale cohesie
worden door een groene omgeving versterkt.
4. Voorzieningen. Het efficiënt opzetten
en organiseren van openbare voorzieningen bespaart kosten. Samenwerking
en ook leren van elkaar zijn daarbij
sleutelwoorden.
5. Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet gaat de huidige regelgeving samenvoegen en veranderen. De leden van
Stadswerk laten zien hoe de dagelijkse
praktijk kan worden verbeterd.
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Onder leiding van de nieuwe directeur
Maarten Loeffen zal de netwerkfunctie van
Stadswerk verder worden uitgebouwd. Het
magazine ‘Stadswerk’ is het visitekaartje
van de vereniging, maar daarnaast is er natuurlijk de website, zijn er regelmatig regionale bijeenkomsten en in 2015 wordt het
Stadswerkcongres georganiseerd.
Stadswerk is dus niet voor niets een ideale
gesprekspartner voor overheden, bedrijven en kenniscentra die actief zijn binnen
de bebouwde omgeving en de ‘groene’
sector. Ook duurzaam plaagdierbeheer
maakt daar een integraal onderdeel van
uit. Stadswerk en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) weten elkaar
binnen de Kennisas Ede-Wageningen in
toenemende mate te vinden.

Samenwerkingskansen KAD-Stadswerk
Stadswerk is thuis in het beheer van de publieke ruimte. Ook het KAD is hier actief.
Daar waar de natuur en de bebouwde omgeving elkaar ontmoeten. Die ontmoeting
kan soms zover gaan dat de natuur door
mensen als hinderlijk wordt ervaren.
Ongewenst groen werd in het verleden

bestreden met chemische middelen. Dit
gebeurde ook, en gebeurt nog steeds, met
ongewenste dieren. Burgerparticipatie en
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn thema’s die een steeds belangrijkere rol gaan spelen, ook wat betreft
de preventie van plaagdieren. Kennis is
nodig om preventie te kunnen realiseren. Publieksvoorlichting draagt ertoe bij
dat mensen met verstand van zaken preventieve maatregelen ook daadwerkelijk
kunnen nemen. Wanneer dat niet leidt tot
het wegnemen van de overlast zal pas tot
bestrijding moeten worden overgegaan.
Wanneer bestrijding onontkoombaar is
zijn er vele alternatieve methoden beschikbaar die de toepassing van biociden
kunnen beperken of voorkomen. Biociden
zijn altijd een laatste remedie. Het KAD
en Stadswerk spreken hierbij dezelfde
‘groene’ taal.

Kenniskring ‘Duurzaam beheer van
de publieke ruimte’
De ambitie voor de KAD-Kenniskring Dierplagen is de ontwikkeling van een platform waar professionals elkaar persoonlijk
kunnen ontmoeten, waar ze informatie en
kennis delen en waar ze praktijkervaringen kunnen uitwisselen. De ambitie is ook
dat er nieuwe samenwerkingen ontstaan,
nieuwe ideeën en nieuw onderzoek. Het
KAD streeft ernaar dat het merendeel van
de professionele plaagdierdeskundigen en
vele beleidsmakers van gemeenten, provincies en het Rijk aan de Kenniskring
Dierplagen gaan deelnemen.
In het voorjaar van 2015 zullen het KAD en
Stadswerk een gezamenlijke Kenniskring
Dierplagen gaan organiseren. Het thema?
Duurzaam Plaagdierbeheer binnen de publieke ruimte! Nadere informatie volgt.
Voor meer informatie over Stadswerk:
www.stadswerk.nl
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