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Bezuinigen alleen op beheer en onderhoud
is niet meer voldoende!
De meesten kennen het wel, de bezuinigingsronde is net achter de
rug en de volgende staat alweer voor de deur. Waar kan er nog op
bezuinigd worden en is de bodem nu eigenlijk niet al bereikt?
Kan er nog meer in het onderhoud worden gesneden of gaat het
kwaliteitsniveau van B naar C?
Wij weten dat het verlagen van het kwaliteitsniveau van B naar C
in de naaste toekomst weliswaar goedkoper is maar op de wat
langere termijn juist veel duurder uitpakt.
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Wij leggen het u graag uit!
Op papier is de berekening in het verlagen van het onderhoud
eenvoudig gemaakt. Buiten is die bezuiniging niet in het eerste
jaar te zien. In de jaren daarna wordt het zichtbaar dat er steeds
minder onderhoud wordt gepleegd en zal het aantal klachten en
meldingen dus gaan toenemen. De eerste zichtbare
veranderingen van het verlagen van het niveau van je onderhoud
gaan opvallen. Meer zwerfafval op straat en in de beplanting en
beplantingsvakken die gaan vergrassen. Borden en palen die niet
meer worden rechtgezet; het straatmeubilair dat steeds minder
toonbaar wordt.
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Welk beeld is dan nog acceptabel?
Hoelang is dat nog vol te houden voordat we de rekening alsnog
gepresenteerd krijgen?
Vergrassing in beplantingsvakken en achterstalling onderhoud in
straatmeubilair en bestrating is op de lange termijn niet meer te
herstellen met het dagelijks onderhoud. Op enig moment in de
toekomst moet er dan fors worden geïnvesteerd om het
achterstalling onderhoud weg te werken.
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Er zijn mogelijkheden om zonder kwaliteitsverlies van de
openbare ruimte toch die extra bezuinigingen te realiseren of er
vast op voor te sorteren.
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Pas de inrichting aan op het beheer en onderhoud zodat
je wel de kwaliteit kunt verlagen zonder onbewuste
kapitaalvernietiging.
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Ga niet vechten tegen de bezuinigingen maar anticipeer op de
veranderende situatie.
Het is mogelijk. De inrichting aanpassen op het beheer en
onderhoud en toch de ruimtelijke kwaliteit vergroten.
We rekenen het u graag voor met onderstaand voorbeeld.
Berekening van obstakels in een buurt
In een buurt staan gem. 150 obstakels die geen directe
functie hebben.
Aanschaf en plaatsing gem: 150 st x €80= €12.000
Onderhoud+herstel 150 x €7,00= €1.050 per jaar
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Stel nu dat we deze obstakels gaan verwijderen.
Voor een middelgrote gemeente is de totaal besparing
ca. €12.600 per jaar.
Weet u hoeveel overbodige obstakels (palen, verkeersborden,
flespalen enzovoort) u eigenlijk in uw gemeente heeft staan?
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Gras geeft ruimte en kan
met een toevoeging van
bollen of wilde bloemen
een extra dimensie in de
wijk geven

De ruimtelijke kwaliteit van gras
Omvormen naar gras wordt te vaak als negatief gezien. Een
versobering van het straatbeeld. Ook vaak gehoord ”gras is geen
groen”.

Een vak moet een minimale breedte hebben van 2 meter zonder
obstakels. Indien deze wel aanwezig zijn dient er voldoende ruimte
om heen te zijn zodat het maaien niet wordt belemmerd.

Gras biedt juist een legio aan mogelijkheden om nu en in de
toekomst weer kwaliteit toe te voegen in dorpen en steden.
Dit artikel sluit daarbij aan het vorige artikel over beheerkwaliteit in
relatie tot inrichting.

Voorbeeld omvorming heesters naar gazon, gemiddelde wijk
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Waarom dan toch kiezen voor gras?
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Enkele voordelen van gras
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* Vergroot de ruimtelijke kwaliteit van een straat;
* Gras geeft verbinding en eenheid;
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5.000 m2 heesters om te vormen tot gazon
omvormingskosten ca. €20.000
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terugverdientijd ca. 3 jaar
structurele besparing ca. €6.800 per jaar
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Voor een middelgrote gemeente is de totaal besparing
al snel €34.000 per jaar.
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* Vakken vanaf >2.00m breed goedkoper in beheer en onderhoud
dan heesters. Circa €1,36 besparing per m2;

Er is wel een absolute voorwaarde voor succes, namelijk; het
inzetten op een brede communicatie, waarbij vooraf duidelijk is dat
gerekend kan worden op een maatschappelijk draagvlak, of dat er
kansen zijn om dit draagvlak te realiseren.
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En als laatste opmerking. Altijd zorgvuldig afwegen of gras op die
plek de juiste keuze is.
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* Gras biedt mogelijkheden voor activiteiten, sport en spel;
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* Gras is een goede basis voor de toekomst;
* In het voor- en najaar kunnen er bollen aan toe worden gevoegd;
* In de zomer kan er een slinger met wilde bloemen
doorheen lopen. Honden gaan hier niet in zitten.
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Niet elk vak is echter geschikt om om te vormen naar gras.
Snippergroen, de vakken die niet aaneengesloten liggen en die geen
toegevoegde waarde hebben aan de structuren van een wijk zijn
vaak niet geschikt voor omvorming van gras. Deze vakken zijn qua
afmeting te klein. De grasmaaier kan deze vakken niet gemakkelijk
meenemen en ze kosten daarom relatief veel tijd.
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