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 Waar gaat uw partij voor kiezen in 2022? 

8 maatschappelijke vraagstukken oplossen in de openbare ruimte 

 

Geachte raadsleden, partijbesturen, programmacommissies, 

 

In 2022 valt er voor de inwoners van uw gemeente wat te kiezen. U gaat laten zien welke 

maatschappelijke thema’s u gaat aanpakken. Heeft u daarbij al nagedacht over mogelijkheden 

die de openbare ruimte biedt? Het ‘wat en hoe’ laten we graag zien in een kort filmpje, 

speciaal gemaakt voor u als raadslid. Klik hier om de video te bekijken. 

 

Handreiking met actiepunten  

Hoe nu verder? Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland (www.stadswerk.nl) en haar 

leden bieden u een handreiking. Voor acht maatschappelijke thema’s noemen we vier punten 

om actie op te ondernemen in de openbare ruimte. Deze punten kunt u als bouwstenen 

gebruiken voor uw eigen verkiezingsprogramma of omgevingsvisie. En het mooie is: u slaat 

vaak meer vliegen in een klap. Een plek voor waterberging kan ook een mooi parkje 

opleveren, een spannende speelplek of een beweegtuin voor ouderen. Klik hier voor de tips 

van onze leden. 

 

Een gezonde openbare ruimte 

U heeft het afgelopen jaar ongetwijfeld zelf gezien en ervaren hoe belangrijk de openbare 

leefomgeving dicht bij huis is. Voor beweging in een dagelijks ommetje, maar ook de 

ontmoeting met buurtgenoten. Bovendien hebben ook de detailhandel en horecaondernemers 

profijt bij een aantrekkelijke openbare ruimte. De openbare ruimte is de plek waar mensen zich 

thuis voelen. Die herkenbaar is, veilig en vertrouwd. Waar mensen, maar ook 

maatschappelijke thema’s, elkaar ontmoeten. Het loont zich daarom om te werken aan de 

kwaliteit en toekomstbestendigheid van de leefomgeving. Zo speelt groen – en in het bijzonder 

bomen – een belangrijke rol. Bomen zijn beeldbepalend, maken gezond, en zijn essentieel 

voor duurzaamheid en klimaatvraagstukken. Ook dragen veel maatregelen gericht op 

aanpassing aan klimaatverandering op termijn bij om de afgesproken klimaatdoelstellingen te 

behalen 

 

Beheer en onderhoud vragen aandacht 

Tot slot: projecten en plannen kunnen doorgaans in de ontwerp- en ontwikkelfase op veel 

politieke aandacht rekenen. Het dagelijks beheer en onderhoud staat daarbij in de schaduw. 

Het kost veel geld en is vaak bij grote bezuinigingen kind van de rekening. Die kosten keren 

later echter dubbel en dwars terug. In het gunstigste geval is dat door extra kostbaar 

achterstallig onderhoud; in het slechtste geval door aansprakelijkheid voor (letsel)schade. We 

hopen dat u ervoor kiest om de toekomst van onze openbare ruimte te waarborgen voor de 

gezondheid van uw inwoners. Nu is het moment om goede keuzes te maken voor de komende 

50 jaar in uw projecten. Pak die kans! 

 

In de herfst gaan we in een reeks webinars inhoudelijk dieper in op de acht hoofdthema’s. 

Houd de agenda op onze website in de gaten. Heeft u vragen over de handreiking? Neem 

vooral contact met ons op. De uiteindelijke keuzes laten we uiteraard aan u. 

 

Met vriendelijke groet, 

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland 

 

Gerdo van Grootheest     Maarten Loeffen 

Voorzitter      Directeur 

https://youtu.be/stnuDuIiQwY
http://www.stadswerk.nl/
https://www.stadswerk.nl/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1955384
https://stadswerk.nl/default.aspx

