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Elke 2 jaar wordt onderzocht hoe tevreden inwoners zijn over de dienstverlening 
van de afdeling beheer en programmering Openbare Ruimte. 

•  71% van de inwoners is (zeer) tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte

•  Inwoners vinden het belangrijk dat we aan deze top 5 extra aandacht besteden
1. Onderhoud trottoirs/stoepen
2. Zwerfafval
3. Hondenpoep
4. Onkruid tussen stoeptegels
5. Snoeien bomen/struiken

De Boschveldtuin is een wijktuin waar bewoners 
elkaar ontmoeten en een bijdrage leveren aan 
de natuur in de wijk. Een mooi voorbeeld van 
bewoners die een actieve rol spelen bij het 
beheer van de openbare ruimte.
Locatie: Zernikestraat

Boschveldtuin2

Tijdens het  groot onderhoud aan de Zevensteense 
brug hebben we ook constructieve verbeteringen 
doorgevoerd. En we hebben het metsel- en voeg-

werk hersteld en een aantal natuurstenen blokken 
vervangen. De nieuwe brug is nu ook geschikt voor 

zwaarder verkeer. Locatie: Orthenstraat

Zevensteense brug6
Dit najaar leggen we 70 nieuwe geveltuintjes
 aan. We doen dit samen met BrabantWonen. 

Een geveltuintje fl eurt niet alleen de eigen woning 
op, maar de hele straat. Geveltuintjes leveren een 

belangrijke bijdrage aan meer natuur in de stad en 
klimaatadaptatie. Locatie: Nieuw-Ambachtstraat

Geveltuintjes5

In de wijk Noord leggen we natuur-
vriendelijke oevers aan. We doen dit in 
samenwerking met waterschap Aa en Maas. 
Hierbij onderhouden we de bermen op een 
ecologische manier. De biodiversiteit neemt 
hierdoor toe. Planten en dieren krijgen een groter 
leefgebied en ook de waterkwaliteit verbetert. Hierna gaan we in 
andere  wijken aan de slag. Locaties: Schanswetering en Balkweg

Natuurvriendelijke oevers 3

We hebben het Julianaplein opnieuw ingericht. 
Een mooie gelegenheid om ook in te spelen 

op klimaatverandering. Onder het plein is een 
regenwaterriool gemaakt. Hierdoor gaat het schone 

regenwater niet meer met het afvalwater naar de rioolzuivering 
maar meteen naar de Stadsdommel. Locatie: Julianaplein

Julianaplein1

Bewoners hebben met elkaar een 
nieuwe speeltuin aangelegd. Wij 
stimuleren bewonersinitiatieven en 
ondersteunen dit. Zo ontstaat er een 
mooie samenwerking tussen bewoners 
en de gemeente. Locatie: Tweeberg

Speeltuin de Speelberg 4

Zo doen wij dat met 
het beheer van de 
openbare ruimte

We dragen bij aan de 

doelen van de stad

We maken de afweging:
waarom vervangen we wel, 

waarom vervangen we niet?

We sturen op tevredenheid

We doen het samen!

Nieuwsgierig naar de resultaten? 
Bekijk het volledige rapport op: 

www.s-hertogenbosch.nl/o&s
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