
 

 

 

 

Zo onderhouden wij de openbare ruimte 
 

De openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk. En veel van ons leven speelt zich hierin af.  
Het is een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. De openbare ruimte bestaat uit 
kapitaalgoederen. Denk aan wegen, groen, straatmeubilair, speeltoestellen, verkeerslichten en 
bruggen. Kapitaalgoederen zijn in eigendom en beheer van de gemeente.   
 
Goed onderhoud van de openbare ruimte is belangrijk en heeft directe invloed op het gebruik, de 
aantrekkelijkheid, de bereikbaarheid en de veiligheid van het woon-, leef- en werkklimaat. We willen 
dat bewoners en bezoekers zich hier prettig en betrokken voelen. Daarom sturen we niet alleen op 
technische kwaliteit, maar ook op tevredenheid.  
 
Wij zetten ons in om de openbare ruimte schoon, heel, veilig en functioneel te houden. We maken 
onderscheid tussen dagelijks/regulier onderhoud, groot onderhoud en service-onderhoud op basis van 
meldingen. In onderstaande tabel leggen we uit wat dit betekent. We zorgen minimaal voor een 
Bossche basiskwaliteit, maar bieden ook ruimte voor maatwerk in wijken en buurten. 
 
 

Naam Omschrijving 

Service-onderhoud Dit is niet gepland onderhoud, zoals het reageren op meldingen, het 
(niet-planmatig) repareren van schades en vernielingen, het 
ondersteunen van bewonersinitiatieven en evenementen e.d.   

Dagelijks/regulier 
onderhoud 
 

Dit zijn geplande, terugkerende werkzaamheden in de openbare 
ruimte. Denk aan het legen van de afvalbakken, het vegen van de 
straten en het maaien van de gazons.  

Groot onderhoud Eens in de zoveel jaar voeren we groot onderhoud uit aan onze 
kapitaalgoederen. Vaak met als doel de (technische) levensduur te 
verlengen. Dit zijn grotere en meer ingrijpende werkzaamheden. Denk 
aan het vernieuwen van asfaltlagen of het opknappen van een brug.  

Vervanging De openbare ruimte heeft geen oneindige levensduur. Als 
kapitaalgoederen oud, versleten, kapot of onveilig zijn kunnen we 
kiezen voor vervanging. Hierbij wijzigt de inrichting, het profiel en de 
functie niet, maar vernieuwen we het materiaal en/of de constructie. 
Vervanging is niet vanzelfsprekend. We kijken altijd naar alternatieve 
oplossingen en houden rekening met smaak, gebruik en wensen van 
het moment en de toekomst. 

Herinrichting Het gaat hierbij om het opnieuw inrichten van de openbare ruimte. 
Bijvoorbeeld een andere inrichting en functie van een speelplek of het 
versmallen van een rijbaan en het toevoegen van groen.   

Beheer Alle hierboven genoemde vormen van onderhoud, vervangingen en 
herinrichtingen om de openbare ruimte schoon, heel, veilig en 
functioneel te houden. Ook voorbereidende werkzaamheden zoals 
inspecties, onderzoek, administratie en toezicht horen hierbij.   
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