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Beleidsreferentie
* Beleidsplan Openbare Ruimte op de agenda voor de raadsvergadering van 17 februari
2014)

Inleiding
Op de agenda van uw vergadering van 17 februari a.s. staat het Beleidsplan Openbare
Ruimte (BOR). Dit stuk is behandeld in het Rondetafelgesprek op 3 februari jl. van de
commissie woonomgeving. Tijdens het Rondtafelgesprek stelden enkele fracties vragen
over het stuk. Ik heb die toen beantwoord, maar hield na afloop het gevoel dat er nog
wat onduidelijkheid bleef bestaan. Daarom wil ik u in deze memo graag verder
informeren.

Ruimte voor participatie en dorpsvisies
Wensen, ideeën en inzet van bewoners zijn welkom en nodig. Dat geldt ook voor de
wensen en ideeën uit de dorpsvisies. In het BOR geven wij daar dan ook zoveel mogelijk
ruimte voor. Alles wat binnen de algemene ‘harde’ kaders past (zoals het financiële kader
of veiligheidseisen), is mogelijk. Dat geldt niet alleen voor de wensen uit de dorpsvisies
die al klaar zijn, maar ook voor de dorpsvisies die nog gemaakt moeten worden. Op deze
manier geeft het BOR ook de toekomstige wensen en dorpsvisies een kans.
We zoeken naar de juiste aansluiting tussen de soort vraag en de groep die meepraat. In
een woonstraat praten de bewoners uit die straat mee. Zij hebben immers het meeste
belang bij hun straat. Bij een wijkpark of dorpscentrum spelen de belangen van alle
bewoners uit die wijk of dat dorp. Die worden dan meegenomen, vaak via de
dorpsvereniging of de dorpsvisie. En bij heel grote projecten zijn zelfs álle inwoners van
de gemeente in de besluitvorming vertegenwoordigd, door het gemeentebestuur (die de
bewoners daarbij vaak nog raadpleegt via bijeenkomsten en burgerpanelenquêtes).
Wij bieden dus graag en veel ruimte voor inbreng van bewoners. Maar op een zinvolle
manier. En de ambities kunnen vanzelfsprekend niet groter zijn dan wat binnen het kader
past dat u ons in de begroting heeft meegegeven.

