
Budgetten vanuit gemeente 
 
Voor de initiatieven binnen Heeten Durft is financiering nodig. De initiatieven zouden gefinancierd kunnen worden met gemeentelijke budgetten. Dit heeft wel 
als gevolg dat waar het geld voor bestemd was, niet meer uitgevoerd zal worden door de gemeente. Dit zal Heeten dan voor lief moeten nemen of ze kunnen 
het zelf gaan overnemen. Een voorbeeld hiervan is dat de inwoners van Heeten het onderhoud van het groen rondom de sportvelden al zelf doen. 
 
Hieronder staan een aantal budgetten waarbij dit mogelijk is. Er is specifiek gekeken naar budgetten die vallen binnen de openbare ruimte (beheer). Deze 
budgetten sluiten aan bij de initiatieven en het zijn budgetten die de gemeente redelijk eenvoudig over zouden kunnen dragen. Het is van belang om te 
beseffen dat het budget niet voor één jaar overgeheveld kan worden, maar dat de consequentie dan voor meerdere jaren geldt. Daarbij komen er ook een 
aantal risico’s kijken waar we met elkaar afspraken over moeten maken.  
 
Zie je nu een bepaald budget hier niet tussen staan, waarvan jij denkt, maar dat is toch een taak van de gemeente en die willen wij wel doen? Laat het dan 
weten op de bijeenkomst van 29 mei en dan gaan we daarna kijken of dit mogelijk is.  
 
 

 Beschrijving Termijn Risico Bedrag 

Klein 
onderhoud 
speelplaatsen  
 

Denk hierbij aan het vervangen van kleine 
onderdelen van speeltoestellen (bijv. zitting van de 
schommel) of het schilderen van de toestellen. 

Minimaal 1 
jaar  

Als we dit niet meer doen en het wordt ook niet 
overgenomen, dan wordt de beeldkwaliteit en 
veiligheid van de speeltoestellen minder.  
 

€500 (jaarlijks) 

Vervanging 
speeltoestellen 

Op de speeltoestellen wordt afgeschreven en eens 
in de zoveel tijd worden de speeltoestellen in een 
speeltuin vervangen. De komende tien jaar staan 
op de vervangingslijst: 

• Alingcamp (Htn) 

• de Lange Slag 
(Htn) 

• Dorpsstraat (Htn) 

• het Wormer (Htn) 

• Johannalaan (Htn) 

• Meiberg (Htn) 

• Olthofsteeg (Htn) 

• Overbrinck (Htn) 

Minimaal 10 
jaar.  

Als we de toestellen in deze speeltuinen niet 
vervangen: 

- Loopt de beeld en technische kwaliteit 
achteruit.  

- Krijg je onveilige speeltoestellen 
- Komen er klachten over deze 

speeltoestellen. 
- Extra onderhoudskosten, omdat ze 

niet vervangen worden. 
- Afspraken in een overeenkomst 

maken over aansprakelijkheid. 
- Speeltoestellen moeten blijven 

voldoen aan veiligheidseisen. 

€86.000 
 
Incl. 
Johannalaan 
van €12.000 



• Stellingmolen 
(Htn) 

• Uilenbroekstraat 
(Htn) 

• van Walbekestraat 
(Htn) 

 

Onderhoud 
begraafplaats 

Dit gaat om het onderhouden van het groen en de 
paden op begraafplaats Pleegste. Denk aan 
wekelijks maaien, snoeien van heggen, onderhoud 
vaste planten, vervanging van gaszoden (alles komt 
daar bij kijken).  
 
De begraafplaats moet voldoen aan A-kwaliteit 
(hoogste onderhoudsniveau).  
 

Minimaal 5 
jaar. 

Als het niet meer onderhouden wordt gaat de 
beeld en technische kwaliteit van de openbare 
ruimte achteruit. Mensen kunnen niet 
fatsoenlijk meer op de begraafplaats lopen en 
het ziet er dan zwaar onverzorgd uit. 
 
Ook zullen er dan meldingen vanuit inwoners 
komen. Een begraafplaats ligt erg gevoelig.   
 

€35.000 
(jaarlijks) 

Onderhoud 
openbaar 
groen 

Het onderhouden van al het openbare groen in 
Heeten, denk hierbij bijvoorbeeld aan het maaien 
van het gras en onderhouden van de plantvakken 
(snoeien, onkruid etc.).  
 

Minimaal 5 
jaar.  

De risico’s als het groen niet meer 
onderhouden wordt: 

- Kwaliteit openbare ruimte wordt 
minder. 

- Er komen klachten over de openbare 
ruimte. 

- Door achterstallig onderhoud kan er 
kapitaal vernietiging ontstaan.  

- Er is een klimaatopgave. Mogelijk 
andere invulling van het openbaar 
groen i.v.m. biodiversiteit en 
hittestress. Dit heeft ook 
consequenties voor het onderhoud. 

- Onderhoud wordt nu gedaan door 
collega’s van Stichting Werk. 
Overnemen van onderhoud kan 
gevolgen hebben voor FTE bij deze 
doelgroep.  

 
Onderhoud openbaar groen kan overgenomen 
worden door inwoners. Afspraken moeten dan 
gemaakt worden over kwaliteit, type 

€70.000 



activiteiten, klimaatopgave en voor hoe lang 
willen inwoners dit doen.  
 

Legen 
afvalbakken 

De grijze containers bij bijvoorbeeld speeltuinen en 
centrum van het dorp.  

Minimaal 2 
jaar. 

Als de prullenbakken niet meer geleegd 
worden: 

- Verloedering van openbare ruimte. 
- Er komen klachten over vanuit de 

inwoners. 
- Mogelijk consequenties voor collega’s 

werkzaam bij de gemeente.  
 

Bedrag 

Vervanging 
openbaar 
groen 

Wanneer de beplanting in het openbaar groen 
slecht is, dan wordt de beplanting vervangen.  

Minimaal 7 
jaar 

Als de beplanting niet vervangen wordt: 
- Wordt de kwaliteit van de openbare 

ruimte minder.  
- Komen er klachten van inwoners. 
- Onderhoudskosten gaan omhoog, 

omdat planten niet vervangen worden.  
- Er is een klimaatopgave. Mogelijk 

andere invulling van het openbaar 
groen i.v.m. biodiversiteit en 
hittestress. 

 
Inwoners kunnen deze taak overnemen. 
Afspraken moeten dan gemaakt worden over 
de kwaliteit, de klimaatopgave en voor hoe 
lang inwoners hier verantwoordelijk voor willen 
zijn.  
 

Nog 
onbekend.  
 
Er loopt nog 
een inspectie. 

 


