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Per functiegebied
Per functiegebied is de kwaliteit samengevat in ‘hoog’ of ‘basis’ zoals aangegeven in de vorige paragrafen van dit 

hoofdstuk. In onderstaand schema staan de uitgewerkte uitgangspunten voor de inrichting, het gebruik en onderhoud 

beschreven. Deze zijn toegespitst op de functies en kenmerken van de verschillende gebieden.

Ambitie hoog
De dorpscentra vormen het hart van de kernen.  

Gebruik: Goed bereikbaar met goede ruimte voor fietsers en voetgangers. 

Voldoende parkeercapaciteit en ruimte voor ontmoeting en evenementen 

Inrichting: bijzonder door kleur, patroon, vormgeving of formaat. Eigen 

kenmerkende kwaliteit en herkenbaarheid ten opzichte van de omgeving.

Onderhoudskwaliteit: A groen. AB reiniging. 

Verharding BC. Rest B 

Ambitie hoog

Gebruik: In rust de graven van overledenen bezoeken. Intieme en 

beschutte plekken.

Inrichting: bijzonder door hagen, oude bomen en vakken met sierheesters. 

Onderhoudskwaliteit: A groen. AB reiniging. 

Verharding B/C. Rest B 

Ambitie basis / hoog

Gebruik: Een veilig netwerk alle verkeersdeelnemers. Optimale 

bereikbaarheid van relevante voorzieningen.  

Inrichting: Doelmatig en herkenbaar, gericht op een rustig en eenduidig 

beeld. Accenten bij entrees en kruisingen door kleur, verlichting en 

bewegwijzering.

Onderhoudskwaliteit: A groen. AB reiniging. 

Verharding BC. Rest B

Ambitie basis

Gebruik: Kenmerkend zijn rustige, nette en groene woonwijken. Ruimte 

voor eigen inbreng. Uitnodigend om te verblijven; wandelen, spelen 

Inrichting: Veelgebruikte materialen zoals trottoirtegels, klinkers, gras en 

bomen. Uniformiteit en samenhang. Banken en afvalbakken worden niet 

geplaatst. Aansluitend op de oorspronkelijke ontwerpgedachte van de buurt.  

Onderhoudskwaliteit: B | AB reiniging | BC verharding
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Ambitie basis

Gebruik: Een vlotte en veilige afhandeling van het verkeer. Goede 

toegankelijkheid en bereikbaarheid voor vrachtwagens e.d.

Inrichting: Doelmatig en eenvoudig. Standaard materialen als asfalt en 

betonklinkers, afgestemd op het zware verkeer. Ruime maatvoering.

Onderhoudskwaliteit: B, AB reiniging, BC verharding.

Ambitie basis

Gebruik: Bereikbare scholen en voorzieningsgebouwen in en rondom de wijk.

Inrichting: Veelgebruikte materialen zoals trottoirtegels, klinkers, gras en 

bomen. Banken en afvalbakken staan alleen op hotspots. Kleuraccenten 

rondom entrees of bijzondere elementen. 

Onderhoudskwaliteit: B | AB reiniging | BC verharding 

Ambitie basis

Gebruik: Evenementen, sport en dagrecreatie.   

Inrichting: Veelgebruikte materialen zoals trottoirtegels, klinkers, gras en 

bomen. Banken en afvalbakken staan alleen op hotspots. Kleuraccenten 

komen van (sport)verenigingen. 

Onderhoudskwaliteit: B, AB reiniging, BC verharding

Ambitie basis

Gebruik: Verbindingsnetwerk tussen de kernen. Recreatief en  

toeristisch gebruik.  

Inrichting: Bomen en bermen langs de wegen die onderdeel uitmaken  

van verschillende landschapstypen.

Onderhoudskwaliteit: B | AB reiniging | BC verharding 
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