
Beleidsplan openbare ruimte  

(Bor) 

Tussentijdse actualisatie 



Waarom deze bijeenkomst? 

  Actualisatie Bor – waarom? 

 

  Er staat veel op de agenda voor openbare ruimte – hoe hangt 

dat samen? 

Informatie / beeldvorming 



Wat is het Bor? 

  Openbare Ruimte  

 groen, wegen, verlichting etc. waar gemeente beheerder van is 

 

  Beleid 

 - standpunten voor inrichting, beheer en gebruik 

 - géén onderhoudsplanning 

 - alleen bindend voor onszelf 



Waarom een Bor? 

  Laat zien wat bewoners van ons mogen verwachten 

 - inspanningen 

- toestemmingen, samenwerking & afspraken etc 

 

  Geeft koers aan eigen inzet 

- budgetten 

 - capaciteit 

 - processen 

 

  Verplichting uit financiële beheersverordening  (art. 19, 1e lid) 

Nota Beheer Openbare Ruimte: onderhoudsniveau’s 



Plaats van het Bor 
Plaatje uit huidige Bor 



Samenhang met andere plannen 

 

Nu: andere plannen in de maak 



Waarom actualiseren? 

  Vaststellen onderhoudsniveau’s 

 - Bor loopt van 2014-2024 

 - Onderhoudsniveau’s versnipperd opnieuw vastgesteld 

 

  Meer aandacht voor biodiversiteit 

 In commissievergadering WO van september keuzenota 

 besproken. 



Onderhoudsniveau’s 

2014 

(Bor) 

2016 

(begr) 

2017 

(PN) 

2018 

(PN) 

2021 (PN) 

Centrum B A 

(groen) 

B (groen) 

Woonwijk C B (groen) 

Bedrijventerrein C 

Bos & park D Bosranden 

veilig 

Hoofdinfra. C B 

(groen) 

A 

(groen) 

B (groen) 

Landelijk gebied C/D 2/3 lager (grijs) 

+ minder 

maaien 
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Bewonersinitiatieven 

verzorgend 
onderhoud 

118 
inrichting & 
onderhoud 

17 

meubilair 
57 

speeltuin 
8 



Biodiversiteit 

  Juni 2020: 3 moties aangenomen 

• Bewustwording, faciliteren en stimuleren (2020-06-14k) 

• Investeren in biodiversiteit voor klimaatdoelstellingen (2020-06-14j) 

• Biodiversiteitsvisie, deltaplan en klankbordgroep/netwerk (2020-06-14i) 

 

  Keuzenota in september 2020 in commissie WO 

• Meer natuurvriendelijke inrichting openbaar groen (variatie, 

verbindingszones etc) 

• Samen met bewoners en partijen aan de slag 

• Investeringen spreiden over meerdere jaren 

 



Kortom.. 

De onderhoudsniveau’s om juridische redenen opnieuw in het 

Bor vaststellen 

 

Biodiversiteit is een nieuw thema dat ook in het Bor een plek 

verdient 

 

Visies en plannen in ontwikkeling die de plek en inhoud van de 

Bor gaan bepalen.  De afloop van het Bor (2024) is een logisch 

moment om een volledig nieuwe inhoud van het Bor. 



Zijn er vragen? 

Einde van deze presentatie 


