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NU DOORPAKKEN!
Als professionals in de openbare ruimte zijn we met zijn allen al enige tijd bezig met nieuw
gedachtegoed zoals de participatiemaatschappij, asset management en dergelijke.  Boeken en
vakliteratuur staan er inmiddels mee vol geschreven. In de praktijk blijkt echter dat het aantal
tastbare resultaten nog laag is en dat is best bijzonder.

Er liggen in dit gedachtegoed veel kansen om voor de gemeentelijke opgaven oplossingen te
bieden. Hierbij valt te denken aan; langdurig uitvoerbaar beheer, ruimtelijke beleving en gebruik,
grip houden op budgetten en ruimte geven aan participatie. In deze nieuwe inzichten en methodes
zitten oplossingen naar een betaalbare en vooral beleefbare buitenruimte.
 
Doorpakken!
In de wetenschap dat buitendiensten kleiner zijn geworden, budgetten zijn gekrompen en het
aantal SW-medewerkers krimpt moet er ingegrepen worden in het beheer van de buitenruimte.

https://us12.campaign-archive.com/?e=%5BUNIQID%5D&u=7fd8e95c4333115e3396546cf&id=9904f07ceb


Willen we een duurzame chemievrije buitenruimte mooi, betaalbaar en leefbaar houden en willen
we invulling kunnen geven aan (burger)initiatieven in de openbare ruimte. dan moeten we juist
nu goed doorpakken!

Lees meer 

Ontmoet ons
Zet alvast de volgende datum in uw agenda en ontmoet ons:

Euregio Dag van de Openbare Ruimte
donderdag 2 juni 2016,
MECC, Maastricht

Onkruid
de uitdaging
Als iets in het oog springt aankomende zomer is het wel het onkruid. Niet alleen op de bestrating,
maar ook in de vakbeplanting tiert het onkruid welig. De discussie over wel of niet meer chemisch
kunnen bestrijden is nog steeds in volle gang.  En welke manier van onkruidbeheersing is nu het
beste? Ieder heeft zo zijn eigen voors en tegens bij bepaalde maatregelen.

Om deze keuze zo goed mogelijk te maken moeten we terug naar een integraal beleid voor de
kwaliteit van de openbare ruimte.

Integraal beheer                                                         
Door het beleid, de uitvoering en het budget op elkaar af te stemmen (zie afbeelding) komt er een
gedragen resultaat. Is deze verhouding niet in evenwicht, dan zie je dat buiten ook meteen terug in
de kwaliteit van het resultaat.

Lees meer 

https://us12.campaign-archive.com/?e=%5BUNIQID%5D&u=7fd8e95c4333115e3396546cf&id=9904f07ceb
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