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Bewoners De Valk (gemeente Ede) onderhouden openbare ruimte zelf
Het groenbeheer en het onderhoud aan zandwegen is aan bewoners overgedragen.
Zij bepalen onderling op welke wijze zij het geld besteden. En als het lukt om budget over te houden,
mogen ze dat ook zelf besteden aan zaken die De Valk ten goede komen. Naast het feit dat het hier
om een groot gebied gaat mogen de bewoners daarnaast besluiten nemen over het maaien van de
bermen, het onderhoud van de beplanting en het schaven van zandwegen. (bron: Barneveldse Krant
30 januari 2017)
Fietspad Lage Boeschoterweg
Plaatselijk Belang Garderen wil het fietspad aan de Lage Boeschoterweg graag behouden
aangezien dit het enige toeristische fietspad is dat Garderen ontsluit met de rest van de gemeente
Barneveld. Vanuit de gemeente Barneveld is besloten dat dit fietspad komt te verdwijnen en mensen
over de weg zullen moeten fietsen. De reden dat de gemeente dit fietspad laat verdwijnen is een
financiële afweging. Plaatselijk Belang heeft zich daartegen verzet en heeft aangegeven het fietspad
te kunnen onderhouden voor 50% van het bedrag dat volgens de gemeente benodigd is.

Beheer van de groenstrook door de buurt
Net als de bewoners uit De Valk gaan steeds meer burgers dichtbij huis aan de slag met groen.
Samen met de buurt worden buurtmoestuinen en groene schoolpleinen aangelegd of nemen zij
dorpsbosjes en plantsoenen in eigen beheer. Dit brengt burgers dichter bij elkaar en bij
de natuur.
In de gemeente Barneveld kennen we Groen Dichterbij. Groen Dichterbij is de naam voor dit soort
groene buurtinitiatieven en is een project van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
(IVN).
Als iemand zich bij de gemeente meldt met een idee voor een buurtinitiatief dan worden deze
initiatiefnemers in contact gebracht met het wijkplatform in hun buurt. De gemeente faciliteert en
stimuleert hier in. In overleg met het wijkplatform en de wijkplatform coördinator van de gemeente
worden bekeken wat voor soort idee er ontstaat. Na de oriëntatiefase worden de initiatiefnemers door
de wijkplatform coördinator in contact gebracht met de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de
gemeente voor de uitvoering en begeleiding van het initiatief.
(bron: Groen Dichterbij, www.ivn.nl/projecten/groen-dichterbij).
Naast buurtmoestuinen, groene schoolpleinen en plantsoenen, zouden ook groenstroken en ander
openbaar groen in een wijk door de buurt beheert moeten kunnen worden.

Beheer en invulling van speelvoorzieningen
In wijken door speeltuinverenigingen.

