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Gevraagd besluit: 

De visie Openbare Ruimte in nieuw perspectief vaststellen. 

 

Publiekssamenvatting 

Het beheer van de openbare ruimte in Den Helder gaat veranderen. Bewoners krijgen meer zeggenschap en 

verantwoordelijkheid, maatwerk per buurt wordt mogelijk. Om de nieuwe manier van werken mogelijk te maken, 

gaat de gemeentelijke organisatie anders werken. De schotten tussen verschillende budgetten worden 

weggehaald en ontwerp, beheer en beleid zullen nog meer dan nu samen gaan optrekken. Het huidige beheer 

levert niet altijd meer het gewenste beeld op. Alleen door op een andere manier te gaan denken en werken kan 

dit veranderen. Het college kreeg de opdracht om dit op een innovatieve manier op te pakken in een visie 

Openbare Ruimte in Nieuw Perspectief. De visie vormt het kader waarbinnen in de periode 2016-2026 keuzes 

en afwegingen moeten worden gemaakt. Kern van de visie is het streven naar een veilige, schone, door 

iedereen gewaardeerde én optimaal gebruikte openbare ruimte. Belangrijke speerpunten in de visie zijn 

Klimaatbestendigheid en duurzaamheid, Samenwerking, Differentiatie, Uitnodigend en bruikbaar, en 

Groenwaarden. 

 

Inleiding 
Het beheer van de openbare ruimte is op dit moment vooral gericht op veiligheid en functionaliteit. Dat voldoet 
niet altijd aan het gewenste beeld. Met een andere manier van denken en werken is meer te bereiken. Een 
aantal mooie buurt- en wijkinitiatieven  laat dat nu al zien. Denken vanuit inwoners, (belangen) organisaties en 
mogelijkheden, een actief Nieuw Perspectief. Maatwerk per buurt of straat, wie doet wat en hoe houden we het 
met elkaar betaalbaar, aantrekkelijk om in te wonen, werken en leven.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Bewoners meer zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor het beheer van hun leefomgeving geven door 

hen nadrukkelijk te betrekken bij beheer en onderhoud.  

 

Kader 

Begroting  

Aanbevelingen rekenkameronderzoek evalueerbaarheid van beleid 

 

Argumenten 

Met een visie voor de aanpak van de openbare ruimte kunnen de juiste keuzes en afwegingen gemaakt worden 

en doet de gemeente een beroep op betrokken partners om een bijdrage daarin te leveren. Belangrijke 

speerpunten zijn daarbij klimaatbestendigheid, samenwerking, gebruik, differentiatie en (groen)waardering.  

 

Participatie is een vast en logisch onderdeel van ontwikkelingen en projecten. Juist dan is het goed om de 

samenhang in zicht te houden. Of dit nu over ontwikkeling of beheer gaat of over het fysiek of sociaal domein. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het realiseren van de ambities kan de gemeente niet alleen. In de voorbereiding van deze visie is overleg 

gevoerd met diverse betrokken partijen. 

 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. De  visie vormt het richtinggevende kader 

voor de komende jaren. Uitwerking dient nog plaats te vinden.  
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Financiële consequenties 

Dit voorstel heeft geen directe financiële consequenties. Wel zal vanuit de resultaten van het 

rekenkameronderzoek evalueerbaarheid van beleid voorstellen worden gedaan voor een meer transparante 

systematiek van verantwoording die ook aansluit bij de gebiedsgerichte integrale aanpak van de openbare 

ruimte die op onderdelen wordt nagestreefd.  

Bij de uitwerking van de diverse opgaven zullen meerjarenonderhoudsplannen en nieuw geformuleerde 

uitgangspunten met betrekking tot de beheerkwaliteit inzichtelijk maken hoe de beschikbare middelen voor het 

beheer van de openbare ruimte optimaal kunnen worden ingezet en wat nodig is om een duurzame inrichting te 

realiseren en onderhouden.   

 

Communicatie 

Persbericht: Ja 

 

Daarnaast wordt op projectniveau verschillende communicatiemiddelen ingezet (denk aan bewonersavonden, 

inloopavonden). 

 

Realisatie 

Het uitvoeringsprogramma geeft weer op welke wijze de komende vijf jaar vorm wordt gegeven aan deze visie. 

In het uitvoeringsprogramma zijn de ambities vertaald in opgaven en is tevens aangegeven hoe met reeds 

lopende activiteiten daar al (deels) invulling aan wordt gegeven.  

 

 

Den Helder, 10 mei 2016. 
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