Meld je aan voor de raadsinformatiebijeenkomst over

Actieplan Zelfbeheer Openbaar Groen
•
•
•

Dinsdagavond 1 juni
Digitale bijeenkomst
Tijdstip: 19:30
21:30 tot
tot 21:00
23:00uur
uur

Op 23 februari 2021 ontving de raad het actieplan zelfbeheer openbaar groen. De agenderende
fracties zouden graag van ervaringsdeskundigen, initiatiefnemers en andere betrokken inwoners uit
Utrecht willen horen wat zij vinden van dit actieplan. Ondersteunt dit actieplan hen in de praktijk, is
het toereikend, missen er belangrijke onderdelen, wat moet er eventueel anders of beter? Ook horen
we graag hoe zij zijn betrokken in de totstandkoming en hoe zij ook in de komende periode in overleg
willen (blijven) met de gemeente om zelfbeheer een succes te maken. Heeft het college deze partijen
om input gevraagd voor dit actieplan?
We zijn ook benieuwd naar de consequenties van zelfbeheer voor de eigen organisatie van de
gemeente: moet er ook op een andere manier gewerkt worden, of zijn er aanvullende investeringen
nodig om dit in goede banen te leiden? Hoe is de rolverdeling tussen ontwerp, beheer en
Stadsbedrijven? Hoe is die interne afstemming en samenwerking met zelfbeheerders tot nu toe
verlopen? Denk daarbij ook aan de rol van de wijkbureaus en het Initiatievenfonds. In dat kader willen
we weten of het zelfbeheerbeleid uit 2007 geëvalueerd is en wat de behaalde resultaten zijn. De
fracties willen daarbij ook leren van goede voorbeelden uit andere gemeenten (bijvoorbeeld de
‘groenmakelaar’ uit Rotterdam).
Daarop voortbouwend lezen we nog weinig concrete doelstellingen in dit actieplan. We horen graag
welke doelen het college precies nastreeft en hoe zij zelfbeheer wil gaan stimuleren en faciliteren op
een laagdrempelige manier. Dat vraagt o.a. om korte, directe communicatielijntjes. En de gemeente
moet ook het zelfbeheer in de nieuwe wijken onder de aandacht brengen en (helpen) organiseren.
Tot slot horen wij ook graag de dilemma’s en afwegingen die gemaakt worden vanuit het college in dit
actieplan: zijn er nog knelpunten of conflicterende belangen waar we rekening mee moeten houden?
Welke verwachtingen hebben initiatiefnemers van de gemeente en hoe kan gemeente deze
verwachtingen waarmaken?

Dit digitale gesprek zal plaatsvinden op dinsdagavond 1 juni 2021 van 19:3021:00 uur. We willen je graag van harte uitnodigen om mee te praten.
Via het aanmeldformulier hieronder kun je je tot uiterlijk maandag 31 mei voor de bijeenkomst,
10.00 uur aanmelden. De dag voor de bijeenkomst ontvang je een mail met meer informatie over hoe
je online mee kan doen. Voor geïnteresseerden is de gehele bijeenkomst uiteraard ook te volgen via
de stream op Facebook en de website van de gemeenteraad.
Alvast dank voor je deelname!
Jantine Zwinkels, CDA
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Rik van der Graaf, CU
Susanne Schilderman, D66
Erik van der Marel, VVD

Lisanne Snippe, PvdD
Bülent Isik, PvdA

➢ Aanmeldformulier
➢ Meer informatie over de bijeenkomst
Volg de gemeenteraad op social media

