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De openbare ruimte is van ons allemaal.  
Dus hoe mooi zou het zijn als iedereen in Leusden zich verantwoordelijk voelt 
voor zijn of haar woonomgeving. U bent het gewend dat de buitenruimte, 
waaronder het groen in de wijken, voor u wordt onderhouden. Dat gebeurt 
nog steeds en dat blijft zo. Wel zal een lager onderhoudsniveau vanwege 
bezuinigingen meer zichtbaar worden. 

Tegelijkertijd is er in Leusden ook een verandering zichtbaar die past binnen 
‘de samenleving voorop’; steeds meer bewoners nemen zelf initiatief om 
samen met buren het groen in de straat naar eigen smaak in te richten en te 
onderhouden. We vinden het fijn dat bewoners op deze manier bijdragen aan 
een mooie en prettige woonomgeving. 
 

De gemeente is onlangs een contract aangegaan met een nieuwe aannemer voor de buitenruimte die 
deze initiatieven stimuleert en ondersteunt en u graag over haar werkwijze informeert. Initiatieven van 
bewoners zorgen niet alleen voor een aangename woonomgeving, het brengt ook nieuwe verbindingen in 
de wijken. Mensen leren elkaar (beter) kennen en weten elkaar makkelijker te vinden. Met het oog op het 
toenemende belang van zelfredzaamheid is dit een ontwikkeling die zeer welkom is. 

Laten we ons met elkaar inzetten en er samen iets moois van maken!

Wie zijn wij?

Wij zijn SIGHT Landscaping een regionaal bedrijf dat 
de integrale aanleg en het onderhoud verzorgt van 
de openbare buitenruimte. Zo leggen wij parken 
aan, pleinen, woongebieden, speelplaatsen etc. met 
de nadruk op groen. Dit doen wij met veel zorg en 
enthousiasme. Onze klanten? Dat zijn de gebruikers 
van de buitenruimte!

Wat gaan wij doen in de gemeente Leusden?

In opdracht van gemeente Leusden verzorgen wij 
het totale onderhoud van de openbare 
buitenruimte in de gemeente Leusden.  
 

Kort samengevat betreft dit:

• Onkruidbeheersing in beplantingsvakken, 
boomspiegels en op verhardingen

• Snoeien en knippen van beplanting
• Maaien van gazons en bermen
• Zwerfvuilbeheersing op verhardingen,  

gazons en in beplantingen
• Vegen van verhardingen  

en reinigen van kolken
• Blad ruimen op verhardingen en gazons
• Prullenbakken legen 



Een tandje minder

De gemeente Leusden heeft in verband met de bezuinigingen besloten de kwaliteit van het onderhoud van 
de openbare ruimte te verlagen. Dit betekent dat het beeld van uw woonomgeving er voortaan veel minder 
verzorgd en schoon kan uitzien dan u gewend was. 

Hieronder ziet u welk beeld u kan verwachten voor het onderhoud van een aantal onderdelen van de 
openbare ruimte. De kwaliteitsniveaus zijn gebaseerd op landelijke normen die vertaald zijn naar de 
Leusdense praktijk. ‘B’ en ‘C’ zijn de niveaus die verwijzen naar deze landelijke normen. 
Leusden gaat dus van niveau B naar C.

Het beeld dat u voortaan kunt verwachten: 

Onkruid in beplanting
Het onkruid mag bij het nieuwe beeld tot maximaal 10cm boven 
de beplanting uitkomen. Hoort bij niveau B nog ‘in beperkte mate’ 
onkruid, bij het huidige niveau C is dat ‘veel’ onkruid. Dit betekent 
dat het hele plantvak bedekt mag zijn met onkruid.

Onkruid op verharding
Op verharding mag bij niveau C, ten opzichte van niveau B, veel 
meer onkruid voorkomen en mag het onkruid ook hoger zijn. 
Bij B mag op 100 m2 maximaal 30% van de verharding begroeid zijn 
met onkruid. Bij C is dit bijna de helft. Daarnaast mogen er op 
100 m2 30 stuks zeer hoge onkruiden voorkomen.

Zwerfafval op verharding
Bij niveau C is ‘veel’ zwerfafval toegestaan, terwijl dat bij niveau B 
nog ‘in beperkte mate’ was. Concreet zal er dus meer zwerfafval 
op de straten en meer ‘veegvuil’ langs de goten liggen. Zwerfvuil 
kleiner dan 10 cm wordt niet opgeruimd.

Zwerfvuil in groen
Bij niveau C is ‘veel’ zwerfafval toegestaan, terwijl dat bij niveau B 
nog ‘in beperkte mate’ was. Concreet zal er dus meer zwerfafval in 
de plantvakken en op gazons liggen. Zwerfvuil kleiner dan 10 cm 
wordt niet opgeruimd.

Gazon
De maaihoogte van het gazon blijft bij C hetzelfde als bij B. 
Alleen het gras rondom obstakels en bomen mag nu 3 x 
zo lang zijn.



Meer informatie over 
het onderhoud in uw wijk? 

Wilt u meer informatie ontvangen over het 
onderhoud in uw wijk of gemeente Leusden? 
Kijk dan op www.onzebuitenruimte.nl

Meer doen met uw leefomgeving 

Heeft u, wellicht samen met de buren, een idee om 
de openbare ruimte in de buurt te verbeteren? Al 
veel Leusdenaren zetten zich in voor de openbare 
ruimte. Misschien zet u zich al in of heeft u een 
leuk idee maar weet u niet goed hoe te beginnen. 
Denk aan het inrichten en onderhouden van een 
groenstrook, het aanleggen van een buurtmoestuin 
of het opzetten van een actie om zwerfafval op te 
ruimen. Deze, en vergelijkbare initiatieven 
ondersteunen en stimuleren wij graag.

Wij komen ook naar u toe!

Wij willen zoveel mogelijk aansluiten bij uw wensen 
en ideeën en horen graag welke kansen u ziet voor 
participatie in de openbare ruimte. 
U zult ons regelmatig zien op markten, 
evenementen en bijeenkomsten.
Ook zijn wij actief aanwezig in de wijken tijdens het 
onderhoud, en rijden onze collega’s rond op een 
herkenbare oranje fiets.

Stap gerust op ons af, wij staan u graag te woord.

Daarnaast zullen wij zelf ook buurtacties opzetten 
waar u aan kunt deelnemen. Dit willen wij niet 
alleen met de bewoners van Leusden doen, maar 
ook met ondernemers, verenigingen, scholen en 
andere organisaties. Op deze wijze dragen we 
samen bij aan een prettige openbare ruimte!

Wilt u op de hoogte blijven, houdt dan onze website 
in de gaten: www.onzebuitenruimte.nl

Ga naar www.onzebuitenruimte.nl voor meer informatie over het onderhoud in uw wijk



Social Return samenwerking met Eemfors

In het beheer en onderhoud werken wij samen 

met Eemfors, onderdeel van het sociale 

werkvoorzieningsschap Amfors.  

Negen medewerkers van Eemfors zijn gedetacheerd 

bij SIGHT om in Leusden aan de slag te gaan 

met zaken zoals snoeien, onkruid verwijderen 

en zwerfafval opruimen. De openbare ruimte 

beschouwen we niet alleen als plek die we schoon 

en netjes houden, maar ook als leer- en werkplek 

voor medewerkers van Eemfors.  

Een win-win situatie!

Vragen, initiatieven, meldingen  
of ideeën? 

Heeft u vragen?  
Dan kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met ons:

T  14 033
W www.onzebuitenruimte.nl 



uw wijk
verandert
Ga naar www.onzebuitenruimte.nl voor meer informatie over het onderhoud in uw wijk
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