
Oplegnotitie  

Toelichting beheervisie openbare ruimte 

Naar aanleiding van de commissievergadering van 25 februari 2014 zijn er in de beheervisie drie 

wijzigingen aangebracht. 

1. De taalkundige fouten zijn aangepast. 

2. In hoofdstuk 7, paragraaf 8, pagina 41 onder “wegen” is een tekstuele aanpassing gedaan, 

namelijk: een gemiddelde van 45 tot en met 60 jaar in plaats van 55 tot en met 60 jaar.  

3. De derde aanpassing is het weglaten van het voorwoord.      

 

Toelichting communicatie beheervisie openbare ruimte 

 

In de commissie ruimte van 25 februari 2014 is de beheervisie besproken. Bij deze beheervisie is een 

‘communicatieplan’ als bijlage toegevoegd. Dit plan geeft echter niet de volledige 

communicatieaanpak en uitgangspunten weer, maar geeft de planning van publicaties op korte 

termijn weer. 

 

In de beheervisie zijn uitgangspunten met betrekking tot burgerparticipatie opgenomen. Om hier 

uitvoering aan te geven wordt na vaststelling door de raad een projectgroep samengesteld. Hier is 

communicatie en wijkregie nauw bij betrokken. In deze projectgroep wordt invulling gegeven aan 

participatie en communicatie, het uitgangspunt is dat inwoners een actieve rol krijgen bij het 

beoordelen van de kwaliteit en daarbij ook inspraak hebben over de openbare ruimte door middel 

van de burgerschouw. Wanneer de inwoners en/of bedrijven een hogere beeldkwaliteitsambitie 

willen kan dit door middel van het groen te adopteren en in het geval van bedrijven eventueel co-

financieren.  

 

Dit wordt op termijn georganiseerd. Middels een nog op te stellen communicatieplan wordt de 

communicatie over de burgerschouw en het adoptiegroen verder uitgewerkt en naar de burgers 

gecommuniceerd.  

 

Met de burgerschouw krijgen inwoners van Leiderdorp een actieve rol bij de beeldkwaliteit van de 

openbare ruimte in de woonomgeving. Dit is tevens een vervolg op het project ‘beheer op 

beeldkwaliteit’ dat in 2011 is gestart. 

 

Inwoners uit de pilotwijken die deel hebben genomen aan de klankbordgroep, hebben reeds bericht 

ontvangen waarin zij geïnformeerd zijn over de beheervisie en de besluitvorming. Zij zullen ook actief 

benaderd worden voor de burgerschouw.  

 

 

 

 


