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Keuzes in onderhoud en beheer

Keuzes in onderhoud en beheer
Almere wordt ouder. Daardoor moeten we als gemeente steeds meer aan beheer 
en onderhoud doen. Dat kost meer geld dan er beschikbaar is. Daarom heeft de  
gemeenteraad in november 2015 besloten wat we nog wel doen, en wat niet (meer) 
of minder. We zorgen er uiteraard voor dat er geen onveilige situaties ontstaan en dat 
alles wat móet werken, blijft werken. 

Minder onderhoud
De omgeving wordt minder netjes 
dan u gewend was. U zult merken dat 
we het gras minder vaak maaien, en 
minder onkruid op de stoep en langs 
de weg verwijderen. We doen minder 
onderhoud op bedrijventerreinen en 
in parken. 

Later dit jaar en volgend jaar verwij-
deren we sommige bruggen en fiets-

paden die weinig gebruikt worden. 
Prullenbakken en speeltoestellen 
die weinig gebruikt worden halen we 
weg of verplaatsen we naar plekken 
waar ze harder nodig zijn. 

Duurzame oplossingen
Tegelijkertijd investeren we in duur-
zame oplossingen en maken we 
slimmere keuzes. Dat kost nu even 
extra geld, maar zorgt er daarna voor 

dat we jaarlijks minder geld kwijt 
zijn aan beheer en onderhoud. We 
leggen bijvoorbeeld betonnen fiets- 
en voetpaden aan waar boomwortels 
anders schade veroorzaken aan het 
asfalt en plaatsen LED-lampen in 
de straatverlichting. Ook krijgen de 
prullenbakken op straat gescheiden 
afvalinzameling. 

almere.nl/keuzesinbeheer

Fleur de straat op 
met een boomtuintje 

Wat betekent dit voor het groen?
Groen zit Almere in de genen en bij het ontwerp van de stad is er na-
drukkelijk voor gekozen groen een belangrijke rol te geven. Het groen 
is dan ook een kernkwaliteit van Almere en dat willen we graag zo 
houden. Het beheer en onderhoud van bomen, plantsoenen en gras 
kost uiteraard geld. We moeten bomen en struiken snoeien, onkruid op 
verharding verwijderen en gras maaien. Daarnaast moeten we bomen 
inspecteren op veiligheid (vanwege het risico op brekende en vallende 
takken) en op ziektes en plagen. 

Ondanks dat we het groenonder-
houd bijzonder efficiënt uitvoeren 
gaat er veel geld in om en moeten 

we keuzes maken. De gevolgen van 
die keuzes gaat u zien. We gaan 
onder andere minder vaak snoeien, 

waardoor de uitlopers aan bomen en  
heggen langer worden. Ook verwij-
deren we minder vaak het onkruid 
tussen de straatstenen. Op andere 
plekken kijken we waar we bestaand 
groen kunnen vervangen door groen 
dat minder onderhoud vergt. Zo 
gaan we bijvoorbeeld in plantsoenen 
waar veel onkruid groeit de planten 
weghalen en gras inzaaien. Gras 
maaien doen we nog wel, maar 
minder waardoor het langer wordt.

Een boomtuintje is een klein tuintje aan de voet van de boom in de 
bestrating. U kunt als bewoner zelf een boomtuintje aanleggen in uw 
straat. Straten komen er zo fleuriger uit te zien. Vlinders en vogels 
zoeken er voedsel, en onkruid krijgt minder kans. 

Wilt u een boomtuintje aanleggen dan mag dit, u hoeft dit niet te melden 
bij de gemeente. Als u het tuintje aanlegt bent u ook verantwoordelijk voor 
het onderhoud ervan. Handige tips over boomtuintjes kunt u vinden op 
de website van Mooi Zo Goed Zo: mooizogoedzo.nl/toolkit/boomtuintjes

Voorbeelden van bomen en hagen zonder en met uitlopers

Een straat waar onkruid tussen de tegels 
groeit ziet er wat ‘groener’ uit.

Samen houden we 
Almere schoon
Ondanks de bezuinigingen blijft de gemeente streven naar een prettige 
woonomgeving. Daar zetten wij ons voor in, maar u kunt ook helpen. Want 
een schoon en leefbaar Almere is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

Daarom vragen we u de stoep voor uw huis en het achterpad onkruidvrij te 
houden, geen rommel op straat te gooien en uw afval op de juiste manier 
gescheiden aan te bieden. Zo houden we samen Almere schoon!

Helpt u mee door in uw buurt zwerfvuil op te ruimen? Dan kunt u gratis 
materialen lenen zoals zwerfvuilgrijpers, vuilniszakken en handschoenen. 
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Onderstaande foto’s laten de situatie zien zoals u die gewend was (links) 
en zoals het er straks uit komt te zien (rechts)

Foto’s: Kwaliteitscatalogus 
openbare ruimte CROW


