BELEIDSBEGROTING
Programma 4: Beheer openbare ruimte
Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte met aandacht
voor klimaat, leefbaarheid en duurzaamheid.

Omgeving en ontwikkelingen
In de openbare ruimte van Oirschot vinden veel
activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreeren. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen
nodig zoals wegen, riolering, kunstwerken, groen,
openbare verlichting, straatmeubilair, water, bomen,
speeltoestellen en gebouwen. De kwaliteit van de
kapitaalgoederen en het onderhoud er van zijn
bepalend voor het aanzien van onze gemeente.
Onze ambitie is een leefbare, veilige, duurzame en
gezonde openbare ruimte. Deze ambitie kost geld
en dat betekent dat we jaarlijks structurele lasten
hebben voor onderhoud en vervanging. Met het
onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel
deel van de begroting gemoeid. In het Integraal

Maatschappelijk Beheer Kader (IMBK )hebben wij het
onderhoud in de openbare ruimte opgenomen.
Het komend jaar zullen we niet alleen de openbare ruimte van morgen onderhouden, maar ook
nadenken over de openbare ruimte van overmorgen.
In de nabije toekomst moeten we nadenken over
onderwerpen als droogte en hitte, energietransitie
voor gebouwen, plagen door monocultuur, etc.
In onze toekomstige uitvoeringsplannen zal ook
rekening worden gehouden met deze onderwerpen,
zodat Oirschot in de toekomst een prachtige
gemeente blijft met een goed onderhouden openbaar gebied.

Aandeel programma 4 in totale begroting
Beheer openbare ruimte
14%

Overige onderdelen
86%
Begroting 2020
Essentie:
1. Leefbare wijken, buurten en dorpen (ontwikkellijn 2 van het Beleidsprogramma van de raad 2018-2022)
2. Transitie naar duurzame energie (ontwikkellijn 3 van het Beleidsprogramma van de raad 2018-2022)
Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor
doen?
Ambitie 1. Veilige toegankelijke openbare ruimte,
aanpak onveilige situaties, voorrang voetganger en
fiets in kernen. We doen dat middels het analyseren
van ongevallengegevens en doen zelf metingen als
uitwerking van het Integraal Maatschappelijk BeheerKader om inzicht te krijgen in de verkeersstromen.

Activiteit: Aanleg en uitvoering van een snelfietsroute
Eindhoven-Tilburg en de aanleg van de Randweg in
2020 en 2021.
Ambitie 2. Beheer op orde, geen kapitaalvernietiging. Na vaststelling IMBK verder met de inhaalslag
op de kwaliteit van de openbare ruimte ter voorbereiding op de uitvoeringsprogramma’s.

Activiteit: Hele jaar de uitwerking van het Integraal
Maatschappelijk BeheerKader: kwaliteit en hoeveelheid areaal in beeld brengen in 2020 met inspecties.
Vanaf kwartaal 4 in 2020 dat uitwerken binnen de
kaders van het IMBK in integrale meerjarenprogramma’s voor beheer en onderhoud van de openbare
ruimte. In dit plan is aandacht voor het versterken
van het onderhoud op de plaatsen die van toeristisch belang zijn .

Ambitie 3. Toepassen van duurzame openbare
verlichting en stimuleren elektrisch vervoer

Activiteit: Uitvoering geven aan OSMO, privatisering
en sportbeheerplannen. Opstellen van een voorzieningenkaart in samenspraak met de nieuwe
subsidieregels. Zie programma 1 Sociale leefomgeving.

Activiteit: Afronding van de civiele werkzaamheden
in dorpshart Middelbeers en toezicht en ondersteuning leveren bij de uitvoering en realisatie van de
verbouwing van kerk Spoordonk en gymzaal.

Activiteit: Vervanging oude masten en armaturen en
we ontwikkelen beleid voor elektrische laadpalen in
de openbare ruimte in 2020.
Ambitie 4. Ondersteuning van projecten: Dorpshart
Middelbeers en kerk Spoordonk

Verplichte beleidsindicatoren
Onder programma 4 vallen geen
verplichte beleidsindicatoren.

Wat gaat het kosten?
Bedragen x € 1.000
Meerjarenbegroting

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

2021

2022

2023

Lasten
Baten

5.003
-1.986

6.105
-2.032

5.291
-1.805

5.478
-1.843

5.576
-1.901

5.693
-1.970

Saldo van baten en lasten

3.017

4.073

3.486

3.635

3.675

3.723

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

2021

2022

2023

1.690
-1.690

580
-1.033

416
-30

387
-31

356
-31

327
-31

0

-453

386

356

325

296

3.017

3.620

3.872

3.991

4.000

4.019

Mutaties reserves
Lasten
Baten
Saldo mutaties reserves
Resultaat

Meerjarenbegroting
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Lasten per taakveld

Waaruit worden lasten gedekt?

Musea: 2%

Verkeer en wegen: 1%

Mutaties reserves: 7%

Openbaar groen en (openlucht) recreatie: 1%

Riolering: 19%

Mutaties reserves: 1%

Openbaar groen en (openlucht) recreatie : 25%

Economische promotie: 5%

Verkeer en wegen: 48%

Riolering: 25%
Algemene middelen: 67%

