
De gemeenteraad heeft onderkend dat er extra geld 
nodig is voor onderhoud in de openbare ruimte en  
heeft extra geld beschikbaar gesteld. 

Voor de onderdelen onkruid op verharding, bermen 
en sloten wordt in deze flyer aangegeven:
• wat de afspraken zijn over de uitvoering;
• wat en wanneer u daar als inwoner wat van 

merkt.

IBOR
Integraal Beheer 
Openbare Ruimte

Onkruid op verhardingen
Afgesproken onderhoudsniveau’s:
• (Winkel)centra Olst en Wijhe; basis  
• Woongebied; laag
• Hoofdwegen binnen de gemeente; laag 
• Bedrijventerreinen; laag 
• Buitengebied; laag

Doel: 
Eind 2017 zijn minimaal deze onderhoudsniveaus 
binnen de genoemde gebieden aanwezig. Vanaf 2019 
wordt een stap gezet naar een nog hoger niveau.

Hoe? 
Vanaf het 2e kwartaal 2017 gaan we extra aan de slag 
met bestrijding van onkruid op verharding om het 
afgesproken niveau te bereiken. 

niveau basis
niveau laag



Bermen en Sloten
Een beperkt aantal sloten kon, met het beschikbare 
budget,  goed onderhouden worden. Daardoor is bij 
veel sloten achterstand ontstaan. Met het extra geld 
werken we nu het achterstallig onderhoud weg en 
verbeteren we de waterafvoer.

Doel: 
Eind 2017, begin 2018 is het achterstallig onderhoud 
weggewerkt en is de afvoer verbeterd.

Hoe? 
De sloten en bermen worden nu eerst geïnspecteerd. 
Op basis daarvan maken we een plan van aanpak. 
Vanaf het 3e kwartaal 2017 start de uitvoering van de 
werkzaamheden. 

Bermverharding
Er zijn al lange tijd klachten over onveilige 
en kapotgereden bermen langs onze wegen. 
De aanleg van grasbetonstenen of een 
andere inrichting van de weg kan een 
oplossing bieden. Vanaf 2018 wordt geld 
beschikbaar gesteld om wegen waar klach-
ten over zijn aan te pakken.

Doel:
Vanaf 2018 uitvoering werkzaamheden voor 
een veilige inrichting van wegen en bermen. 

Hoe?
In het 2e kwartaal van 2017 worden kaders 
en richtlijnen voor mogelijke oplossingen 
opgesteld. In het 3e kwartaal 2017 wordt de 
wensenlijst hieraan getoetst en bepalen we 
waar en wanneer iets wordt uitgevoerd. 

Deze sloot is goed

Deze sloot niet

Slechte berm


