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Verslag startbijeenkomst Uitvoeringsplan BrinQ 
met stakeholders/bewoners 

22 mei 2018, gemeentehuis Westerveld, Raadhuislaan 1 Diever.  

Nu in maart 2018 de visie op de openbare ruimte is vastgesteld door de gemeenteraad is het tijd om 
uitvoering te geven aan de visie. Om de belangenorganisaties te informeren over de voortgang en de 
plannen voor deze uitvoering hebben de gemeente Westerveld en BTL Advies op dinsdag 22 mei 2018 
een startbijeenkomst gehouden. Ruim veertig vertegenwoordigers van verschillende belangen-
organisaties waren hierbij aanwezig.  

 
Opening en terugblik 
Namens de gemeente Westerveld opende Dirk Buiter de avond. Vervolgens heeft Dion Koens van BTL 
Advies een korte terugblik gegeven op het proces tot nu toe. Het ‘Uitvoeringsplan BrinQ’ vormt daarbij 
een concrete uitwerking van de eerder opgestelde ‘Visie op de Openbare Ruimte’. Beide plannen 
maken onderdeel uit van het project BrinQ ‘Kwaliteitsplan Openbare Ruimte’ voor de gemeente 
Westerveld (zoals vermeld in het logo rechtsboven).  

Op basis van de vastgestelde visie is de gemeente voortvarend aan de slag gegaan. Dirk Buiter vertelde 
over verschillende gebieden en aspecten in de openbare ruimte waar de visie al zichtbaar is, of zal 
worden: het nieuwe beheerplan op de openbare begraafplaatsen, het brinkenplan ‘Diever op dreef’ en 
het ‘Ruimtelijke actieplan Havelte’. Verder wordt vanuit verschillende disciplines (wegen, bermen, 
sloten, bomeninspectie) al onderzocht wat de consequenties zijn van het visiedocument op het beheer, 
de uit te voeren onderhoudsmaatregelen en het toezicht hierop.  

 
Hoe nu verder? 
Namens BTL Advies, dat de gemeente bij het project BrinQ ondersteunt, gaf Hans Luiten een toelichting 
op het ‘Uitvoeringsplan BrinQ’. Hierin wordt concreet invulling gegeven aan de  basisvoorwaarden 
(schoon & heel, veilig, toegankelijk, duurzaam) en de onderscheidende waarden (natuur, authentiek, 
energiek, samen) zoals in het visiedocument zijn vastgesteld. In het uitvoeringsplan wordt ingegaan op 
de ‘wat-vraag’. Wat is nodig om deze waarden invulling te geven en waaruit bestaat dit dan? 

Voor het definiëren van de basisvoorwaarden gaat de interne (ambtelijke) projectgroep in het 
gemeentehuis aan de slag. Dit gebeurt voor de verschillende disciplines die de openbare ruimte vorm 
geven (groen, water, verhardingen), uitgesplitst per beheergroep, zoals bomen, speelgazon, sloten, 
bermen, etc. Ook het hiervoor benodigd budget, het basisbudget, zal worden bepaald.  

De bedoeling is om naast het basisbudget een flexibel budget te creëren. Bij beschikbaarheid van een 
substantieel flexibel budget, zal dit worden benut om invulling te geven aan de onderscheidende 
waarden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het toepassen van bloeiende (vaste) planten. Om die 
onderscheidende waarden te bepalen wil de gemeente vanaf september twee bijeenkomsten per 
dorpscluster organiseren. Tot slot volgt er dan een centrale terugkoppeling van het concept. Meer 
informatie is te vinden op de projectwebsite www.brinqwesterveld.nl. Alle belangenorganisaties die bij 
de gemeente bekend zijn ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging.   

De interne projectgroep koppelt driemaal de resultaten terug aan de gemeenteraad. Bij de eerst 
terugkoppeling staat het vaststellen van de beschikbare budgetten centraal. Tijdens de tweede 
terugkoppeling gaat de raad in discussie met de stakeholders over het uitgevoerde participatieproces. 
Het derde terugkoppelmoment bestaat uit het aanbieden van het definitieve ‘Uitvoeringsplan BrinQ’ 
voor besluitvorming.  

 
Werkvorm rollen en taken 
Tijdens de avond is aan de aanwezigen gevraagd óf en in welke mate zij invloed willen uitoefenen op 
een greep van beheerwerkzaamheden in de openbare ruimte. De werkzaamheden liepen uiteen van 
het onderhoud van bomen, tot het legen van prullenbakken en het onderhoud van boomspiegels. Per 
werkzaamheid kon er een keuze worden gemaakt uit één of meerdere van onderstaande mogelijkheden 
(met ruimte voor extra toelichting): 

- Keuze 1:  Gemeente bepaalt en voert uit   (financiering: vast budget) 
- Keuze 2: Stakeholders bepalen en gemeente voert uit (financiering: flexibel budget) 
- Keuze 3: Stakeholders bepalen en voeren zelf het werk uit  

http://www.brinqwesterveld.nl/
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Resultaten van de avond 
De aanwezigen hebben de lijsten in groepjes ingevuld. In bijlage op de volgende pagina’s staan twee  
voorbeelden. Vervolgens hebben de groepjes hun belangrijkste punt gedeeld met de overige 
aanwezigen. Hierbij zijn de volgende opmerkingen gemaakt:   

- De gemeente is per definitie overal aan zet en moet het initiatief pakken. Bewoners willen wel 
meedenken, maar niet doen. 

- We willen voornamelijk meedenken over monumentale bomen. Maar de gemeente verzorgt de 
uitvoering. 

- Discussie met de gemeente is altijd van belang.  
- Met de inrichting rekening houden met beheer. 
- Vast en herkenbaar budget (politiek onafhankelijk). 
- Er is behoefte aan spelregels voor burgerparticipatie. 
- Bij projecten moet vanuit de bewoners een regisseur worden aangewezen plus een deskundige 

vanuit de gemeente die samen het project coördineren.  
- Boermarken Wapserveen en Vledderveen: als je mee wil denken dan kan je ook best zelf wat 

doen. Zij doen bijvoorbeeld al het bermonderhoud en het opruimen van zwerfafval. 
- De gemeente is altijd verantwoordelijk voor de veiligheid in de openbare ruimte, wel in 

samenwerking met de bewoners. 
- Een centraal meldpunt/ aanspreekpunt per gebied is een goed idee. 
- Sommige werkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd op vraag van de bewoners. Zoals 

het onderhoud van speelvelden en zandwegen. 
- Participatie is mooi, maar daar moet wel wat tegenover staan. Hierbij valt te denken aan een 

mooie inrichting of een financiële beloning. 
- Het is vooral belangrijk dat de kernen worden schoongehouden en dat het maaiafval wordt 

opgeruimd. 
- Bewoners bepalen niks, maar dragen dingen aan. De gemeente is leidend en moet dat blijven. 

Zij gaan over de financiën. 
- Actiever bewoners betrekken en beter communiceren. Snellere uitvoering (actie). 
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