
Buurtbudget Punter
Onderhoud groen, gewoon doen!

In uw wijk Punter zijn we in gesprek gegaan met bewoners over de mogelijkheid om invloed te hebben op de inzet 
van het budget voor onderhoud van het openbaar groen. Doel hiervan is om de kwaliteit van het groen en van het 
onderhoud in uw wijk af te stemmen op de wensen van de bewoners. In deze nieuwsbrief leest u welke stappen 
gemeente en bewoners samen hebben genomen en wat er de afgelopen periode bereikt is.

Wat is een buurtbudget?

Met een buurtbudget kunnen bewoners meedenken en 
meebeslissen over de kwaliteit van de onderhoudswerk-
zaamheden in Punter. Met hen is gesproken over een 
aantal specifieke zaken, zoals: zwerfvuil en onkruid in 
de buurt, grasmaaien, schoffelen, struiken snoeien en 
kantjes steken. Bewoners zijn met elkaar in gesprek ge-
gaan over de kwaliteit van het onderhoud van het open-
baar groen en de frequentie waarop bepaalde werk-
zaamheden worden uitgevoerd. Ook konden bewoners 
ervoor kiezen om met elkaar bepaalde onderhouds-
werkzaamheden op te pakken. Het geld dat daarmee 
bespaard wordt, kunnen zij bijvoorbeeld inzetten om 
andere beplanting aan te brengen.

Wat is er tot nu toe gedaan?

BRIEF
Met een brief hebben wij u in mei 2018 geïnformeerd 
over uw mogelijke rol bij het buurtbudget voor groen-
onderhoud in Punter. De brief was ook een uitnodiging 
voor één van informatiebijeenkomsten.

BUURTVOORLICHTERS
Buurtvoorlichters hebben zoveel mogelijk bewoners 
persoonlijk uitgenodigd om naar één van de bijeenkom-
sten te komen.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
In mei 2018 zijn vier informatiebijeenkomsten  
georganiseerd. Hier hebben ongeveer 50 bewoners met 
elkaar gesproken over het onderhoud aan het openbaar 
groen en over de werkzaamheden die daarbij horen.  
Bewoners zijn met elkaar in gesprek gegaan over  
de vraag: “Welke werkzaamheden moeten vaker  
worden uitgevoerd en welke werkzaamheden juist  
minder vaak?”. 
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GROEN ONDERHOUD = 
- schoffelen
- struiken snoeien
- kantjes steken
- grasmaaien
- onkruid weghalen
- zwerfvuil opruimen



GROENINSPECTIES 
In juni 2018 zijn er twee groeninspecties in Punter 
geweest. Met 17 bewoners zijn wij de wijk in gegaan. Zij 
hebben ons veel ideeën en suggesties meegegeven over 
mogelijke aanpassingen in het openbaar groen. Hier-
door kan soms met kleine aanpassingen de kwaliteit van 
het groen worden verbeterd. 

PRESENTATIE VAN HET WIJKPLAN
De ideeën en suggesties die op de informatiebijeenkom-
sten en tijdens de groeninspecties door bewoners zijn 
aangedragen, hebben wij verwerkt in een overzichts-
kaart; het wijkplan. Dit wijkplan is op 31 oktober 2018 
besproken met de bewoners die mee zijn geweest met 
de groeninspecties en met bewoners die na afloop van 
de informatiebijeenkomsten hebben aangegeven betrok-
ken te willen blijven. Dit wijkplan ziet u op de achterzijde 
van de nieuwsbrief.

Enkele resultaten wijkplan 
• Het terugsnoeien van bomen langs het fietspad  
 bij Punter 46.
• In Punter 23 worden drie vakken met struiken 
 omgezet naar gras.
•  Het verwijderen van bomen in Punter 10.
• Alle vakken met openbaar groen worden goed  
 bekeken: waar moeten planten bijgeplant   
 worden? Door bijplanten groeit een border goed  
 dicht en kan onkruid minder snel groeien. In de 
 periode februari – april 2019 brengen we extra 
 planten aan. 

•   De toplaag van het basketbalveld bij Punter 40 geeft  
  af door slijtage. In 2019 wordt de toplaag 
  gerepareerd of zo nodig vervangen.
• Het groot onderhoud in Punter start eerder dan  
 gepland, namelijk in 2019. De suggesties uit de  
 groeninspecties kunnen meteen meegenomen 
 worden bij de uitvoering van het groot onderhoud.  
 Bewoners uit deze delen van Punter ontvangen tijdig  
 een brief over hoe zij bij de voorbereidingen van het  
 groot onderhoud worden betrokken.
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Het anders beplanten van 
vakken met openbaar groen 
kan een besparing opleveren in 
het onderhoud. Borders met 
struiken moeten vaker worden 
gesnoeid. In plaats van strui-
ken kan er gras worden aan-
gebracht. Dit is goedkoper in 
onderhoud. Met het geld dat 
hierdoor bespaard wordt, kan 
bijvoorbeeld de kwaliteit van 
andere groenvakken worden 
verbeterd.

Bewoners op groeninspectie in Punter



In het wijkplan is ook aangegeven waar in Punter vol-
gens de bewoners die mee zijn gegaan met de wijk-
inspectie,  het openbaar groen kan worden gewijzigd. 
Op voorstel van deze bewoners kunnen wij bijvoorbeeld 
struiken of bestrating vervangen door gras (omvormen).
Op het overzichtskaartje (achterzijde) is de locatie van 
de mogelijke aanpassing aangegeven in de kleur oranje, 
geel of groen. 

Voordat wij gaan omvormen, horen wij graag wat de 
direct omwonenden van deze suggestie vinden. Zij 
ontvangen daarom in week 50 een brief met daarin het 
voorstel voor aanpassing van de inrichting in hun buurt. 

Wanneer direct omwonenden het niet eens zijn met het 
voorstel, dan kunnen zij dit aangeven. Als de meerderheid 
hiervoor kiest, dan blijft de inrichting zoals deze nu is.

Geld besparen?

Als blijkt dat de verandering een besparing oplevert op 
de onderhoudskosten, dan kunnen bewoners dit budget 
anders inzetten. Bewoners kunnen ook geld besparen 
door met elkaar bepaalde onderhoudswerkzaamheden 
op te pakken. Het geld dat zij daarmee besparen, kan 
ook  voor een ander doel in de buurt worden ingezet. De 
inzet van de mogelijke besparingen wordt besproken 
door bewoners die betrokken zijn bij de groeninspecties 
en het wijkplan. Wilt u ook meedenken? Dan kunt u zich 
via mail aanmelden op: buurtbudgetpunter@lelystad.nl.

Aanvullende wensen voor uw wijk

Mist u in het wijkplan een locatie die u graag wilt 
aanpassen? Of wilt u samen met uw buurtgenoten een 
plantsoen, groenstrook of hofje adopteren en met  
elkaar onderhouden? Neem dan contact op met  
bewonersconsulent Masja Schuurman. Dit kan  
telefonisch op nummer 14 0320 of per mail op:  
buurtbudgetpunter@lelystad.nl.
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Op de overzichtskaart  
(zie achterzijde) ziet u de  
locaties en de vier  
keuzemogelijkheden:
- Groen veranderen in  
  bestrating 
- Struiken omvormen naar gras
- Bestrating omvormen naar   
  gras  
- Groenadoptie

Presentatie wijkplan: wethouder Nelly den Os in overleg met bewoners.
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