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Omgevingsbewust beheren,
meewerken en gezamenlijk
eigenaarschap

D

e huidige maatschappij vraagt om een
transformatie van een verzorgende en
controlerende overheid naar een
faciliterende en stimulerende
overheid. Van reguleren naar
participeren. Bij deze
Gebruik
transformatie is het dus de
Verplaatsen
Verblijven / ontmoeten
Claim gedrag
kunst om te zoeken naar
Ontspannen
Eigenaarschap
een nieuwe balans tussen
Gezamenlijkheid
burgerverantwoordelijkheid en overheidsbemoeienis. Maar grenzen
verleggen kan alleen als je
er af en toe overheen durft
te gaan!

wordt niet voor de inwoner opgelost, maar mensen
gaan zelf met eigen oplossingen aan de slag. De
overheid heeft daarin enkel een begeleidende rol.
De tijd is nu aangebroken om
naast de inrichting- en beOverzichtelijk
Diversiteit - levendigheid
heerkwaliteit juist ook het
Authen6ek
Groen/Water
gebruik en de beleving goed
Welbehagen
Toegankelijkheid
in beeld te brengen, om zo
te kunnen anticiperen op
deze transformatie.
De beleving die een inwoner
heeft, wordt gevormd door de
samenhang en de balans tussen
inrichting, beheer en het gebruik
van de openbare ruimte. Om omgevingsbewust te kunnen beheren moet je
weten hoe de inwoners de openbare ruimte
beleven en waar hun behoeftes liggen. Beleving en waarneming van
de 'het beeld buiten' openbare
ruimte wordt bepaald door
Percep-e
Onze wereldbeeld
de omgeving (omgevingsWaarneming
factor) in combinatie met
individuele kenmerken (ik
factor). Omgevingsbewust beheer verbindt de
ik- factor met de omgevingsfactor en zorgt voor
de transformatie naar een
nieuwe balans tussen burgerverantwoordelijkheid en overheidsbemoeienis.
Inrich2ng

Omgevingsfactor

Beheer
Reinheid
Instandhouden
Duurzaamheid
Func6oneel
Heel
Veilig

Dit vraagt ook om een andere vorm
van beheer. Het is zoeken naar een
nieuwe balans in het spanningsveld tussen
regels en kaders en de wens naar meer
handelingsvrijheid om te kunnen
acteren op vragen vanuit de
samenleving.
A?tude
Gedrag / houding
Een overheid die vanuit het
hart van de samenleving
zonder agenda luistert
Ik factor
naar wat er speelt. Heb lef
om de verbinding en de
echte dialoog aan te gaan.
Normen en
Zoek de rek op waar nodig.
waarde
(On)uitgesproken
De koers van beheer de
afspraken en
komende jaren is samen te
regels
vatten onder de noemer 'omgevingsbewust beheer'. In plaats van
te beslissen voor de bewoner komt het
Meer info: www.lisadvies.nl
besluit bij de inwoner zelf te liggen. Het probleem
Toegankelijkheid
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