Programma Fijn leven
Idee

Nr.

1 De gemeente verzorgt een basisniveau van het openbaar groen, inwoners kunnen indien gewenst
zelf een plus realiseren

2 De gemeente stimuleert dat het onderwijsprogramma meer is gekoppeld aan de lokale samenleving
3 De gemeente wijst alleen speelplekken aan, waar aantoonbaar behoefte aan is vanuit de
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samenleving
De huidige straatverlichting wordt vervangen door LED-verlichting
De gemeente zorgt voor behoud van landschap, door toezicht op de gemaakte afspraken
De gemeente is verantwoordelijk voor een nette straat
De gemeente ruimt zwerfafval en -vuil op
De gemeente ondersteunt onderwijsinstellingen, ouders en omwonenden om de sociale veiligheid te
vergroten rondom scholen (bijv. door afvoeren van snoeiafval, het beschikbaar stellen van
prikstokken etc.)
De gemeente is verantwoordelijk voor de algemene voorzieningen (m.u.v. zorg) op wijkniveau/
kleine
kern niveau
inwoners
zelf wordt
verantwoordelijk
Het beheer
van de zijn
openbare
ruimte
mogelijk per 1 jan 2016 gedaan met inzet van mensen
metgemeente
een afstand
tot openbare
de arbeidsmarkt
De
moet
groenstroken die grenzen aan tuinen van huiseigenaren te koop
aanbieden aan die huiseigenaren
De gemeente investeert in veilige verkeerssituaties bij scholen
De gemeente zet in op innovatie m.b.t. onderhoud van wegen, om daarmee structurele kosten te
verminderen
Meer toepassen van LED-verlichting in de openbare ruimte met bijzondere aandacht voor nieuwe
financieringsconstructies
De begraafplaatsen zijn een taak van de gemeente. Het beheer zou niet in handen van een stichting
of
moeten
gelegdwillen oppakken, dan is het de taak van de gemeente om te
Alsvereniging
inwoners een
stukworden
groenbeheer
zorgen
voor
voldoende
draagvlak,
zodat het niet zolang
van één
twee personen
afhangt
Verkopen
van
bossen en
landschapselementen
deofbescherming
maar
is geregeld
De gemeente investeert in de openbare ruimte in het centrum
De gemeente investeert na de uitvoering van het landschapscontract niet meer in nieuwe
landschapsprojecten
De ontwikkeling van plannen voor een betere verkeersveiligheid blijft van belang
De exploitatie van de milieustraten wordt mogelijk per 1 jan 2016 gedaan met inzet van mensen met
eengemeente
afstand totbeheert
de arbeidsmarkt
De
bermen en sloten
De buitendienstmedewerkers van de gemeente zijn de ogen en oren in de lokale samenleving
De gemeente maakt afspraken met inwoners over het beheer van speelvoorzieningen

Budget investeren in Berkelland inzetten voor projecten openbare ruimte
Verlaging onderhoudsbudget openbaar groen met 10%
Afschaffen budget voor kerstbomen
Verlaging onderhoudsbudget begraafplaatsen met 10%
Verlaging onderhoudsbudget wegen met 7,5%
Verlaging onderhoudsbudget kunstwerken/bruggen met 10%
Verlaging budget borden/schrikhekken met 10%
Verlaging budget verkeersplannen/borden
Verlaging onderhoudsbudget waterkering/oeverbeschoeiing
Grafrechten
Parkeertarieven
Onderhouds niveau openbare ruimte (wegen, groen en straatreiniging).

38 Afstoten gemeentewerf
39 Samenwerking gemeenten
40 Sponsoring
41 Verkoop snippergroen
42 Verkoopmogelijkheden en materiaal gebruik wegen

43 Reduceren speeltuinen (voorzieningen)
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Leges handhaving kinderopvang
Verstrekken parkeer vergunningen
toezicht parkeren
Integraal parkeerbeleid
Onderhoud wegen
openbare ledverlichting
Verkeersregeling installaties
Efficiëntie winst buitendienst (zowel personeel als materieel)
Meldingen openbare ruimte
Weghalen Fonteinen
Bladslag
Straatmeubilair
Onderhuisvesting
Geen hondenpoepbakken meer
Inwoners zelf laten nadenken over het groen
Onderhoudsopdrachten zorgvuldig formuleren
Verkopen van groenstroken
Inwoners meer zelf laten doen
Gazonnen minder maaien
Meer ecologisch werken
Investeren in onderhoudsvrij asfalt
Investeringen die leiden tot lage onderhoudskosten
Herinrichting van wegen
Vooruit denken
Leerlingenvervoer minimaliseren (efficiënter/effectiever?)
Afstoten of exploiteren van vastgoed
Afstoten parkeerkelder Eibergen
Versneld afstoten leegstaande gebouwen
Achterwege laten extra impuls onderhoud wegen buitengebied
Subsidiering kinderopvang achterwege laten
Renderend inzetten extra gelden wijk en kerngericht werken inzetten voor structureel lagere
kosten in exploitatie
Besparen op groenbudget/lager op groen/benchmark uitvoeren (10%)
Besparen op "buitendienst"
Besparen op onderhoud bomen
Besparen op begraafplaatsen/benchmark uitvoeren/afstoten
Renderend inzetten impuls groen
Onderhoudniveau wegen en paden verder verlagen (van overwegend laag naar overal laag)
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Minder onkruidbestrijding
Uitbesteden gladheidsbestrijding ipv zelfdoen
Minder gladheidsbestrijding (kleinere strooiroute)
Geen ongediertebestrijding meer doen
Geen ecologisch bermbeheer meer (meest voordelege wijze beheer)
Helft minder uitgaven aan nieuwe speelvoorzieningen
100% minder projecten in de openbare ruimte
Afschaffen budget voor kerstbomen/kerstversiering
Minder onderhoud aan bruggen/kunstwerken
Investeren in nieuwe kunstwerken en besparen op toekomstig onderhoud
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Verlaging budget borden/schrikhekken
Verlaging budget verkeersplannen/borden
Verlaging onderhoudsbudget waterkering/oeverbeschoeiing
Leges handhaving kinderopvang heffen (doen we op dit moment niet)
Efficiëntere buitendienst?? (loonwerkers inzetten)
Maximaliseren leges (op alle terreinen)

