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Geacht College en leden van de Gemeenteraad, 
 
Stichtse vecht bestaat nu al 10 jaar. Een heuglijk feit! 
In de beginfase werden er goede plannen gesmeed voor de bewoners. 
In April 2014 schreef de gemeente Stichtse Vecht bijvoorbeeld het 
 “Beleidskader Buiten Spelen Natuurlijk”. 
Daarin staat o.a.: 
Overleg met bewoners is belangrijk 
Het vernieuwen of weghalen van speeltoestellen, het geheel herinrichten van 
speelvoorzieningen of het aanleggen van speelaanleidingen in de 
groenvoorziening zal altijd in goed overleg met de kinderen en bewoners moeten 

gebeuren. 

Een veilige ligging van de speelplek is belangrijk 
Een speelplek moet veilig en ruimtelijk dichtbij gelegen zijn in het zicht van 
omwonenden. 
Liefst niet in de buurt van of in directe verbinding met water, een drukke weg of 
parkeerplaatsen. 
Het is wenselijk een speelplek duidelijk zichtbaar te maken en eventueel af te 
schermen met lage hekjes of struiken, zodat voor hondenbezitters, automobilisten  
en fietsers duidelijk is dat daar de speelplek is. 
  

We merken nu dat niet alles in een paar jaar gebeuren kan. Maar wat in het vat zit verzuurt 
niet. In uw programmabegroting van 2019 meldde u nog eens uitdrukkelijk:  
We voeren de Kadernota ‘Buiten Spelen Natuurlijk!’ uit. 
Onder het motto “Beloofd is beloofd”. 
 

Nu is het 2021. Wat is er van terecht gekomen? 
 De gemeente leverde half werk door de speeltuin in Zebraspoor, een belangrijke speelplek 
voor jonge kinderen en ook ontmoetingsplek voor ouders, te slopen en de verwijderde 
speeltoestellen niet terug te plaatsen. Ouders hebben in coronatijd gevraagd of zij dan maar 
zelf toestellen mochten plaatsen. Helaas, deze moesten na een paar maanden speelplezier al 
weer weggehaald worden door de bewoners. 
Daarvoor in de plaats plaatste de gemeente  2 ‘grafheuveltjes’ en wat paaltjes. Niet echt iets 
om vrolijk van te worden. 
 

Waarom zijn bij de ligging, de inrichting en het onderhoud van deze speelplek,  de direkt 
betrokken ouders en kinderen niet serieus betrokken door de gemeente? 



 
Waarom werden de bewonersvragen in de raad van 16 mei 2017  nooit echt beantwoord? 
Waarom werden de ouders gedwongen om de toestellen op eigen kosten weg te halen, 
terwijl de gemeente geen vergelijkbare speeltoestellen in petto had? 
Het zal u ook niet zijn ontgaan dat in de huidige tijd van corona het veilig buiten kunnen 
spelen van kinderen  van het grootste belang is. 
Waarom doet de gemeente in deze moeilijke tijd van corona niet extra haar best om veilig 
spelen voor kinderen in de wijken te ondersteunen? 
De gemeente behoort zich niet te verschuilen achter de klacht van een individuele klager dat 
er wat oudere jeugd rondhangt om vervolgens doof te blijven voor de wensen van zo’n 15 
gezinnen met kleine kinderen die een veilige speelplek willen. 
 
In de programmabegroting voor 2021 is extra budget van 600.000 Euro beschikbaar . 
Om het speeltuintje te voorzien van schommels, glijbaan, klimrek o.d. is maar een fractie van 
dat bedrag nodig. 
Wanneer en hoe gaat de gemeente hiermee aan de slag? 
 
We sturen deze brief naar alle politieke partijen. 
We vragen speciaal de partijen die in het College zitten om actie te ondernemen  en het 
speeltuintje Zebraspoor uit de beschikbare 600.000 Euro voor te financieren om voor de 
lente de kinderen daar weer een fijne speelplek te laten hebben. 
 
Wij zullen op dinsdag 12 januari inspreken in de commissievergadering fysiek domein om uw 
aandacht voor deze zaak nogmaals te vragen. 
 
(Mocht dit budget van minder als 10.000 Euro problematisch zijn, stellen wij voor om de  
250.000 Euro voor legalisering van de villa’s aan de Scheendijk uit te stellen, of om de bijna 
54.000 Euro die wordt uitgegeven aan kwaliteitstoerisme (wat dat dan ook moge zijn) 
voorlopig even naar achteren te verplaatsen, en om nog eens goed te kijken of er nu 
onmiddellijk 525.000 Euro besteed moet worden aan Visie Bedrijfsterreinen, kritische functie 
RO,Economie en juridische zaken.) 
 

 

Met vriendelijke groet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Namens het bestuur van de SP afdeling Stichtse Vecht                                                                       

Tineke de Vries   (voorzitter)                                                  

Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met de SP afdeling Stichtse Vecht                    

Tel.nr. 06-57234012   of email naar : stichtsevecht@sp.nl)   of  bezoek onze 

website:  https://stichtsevecht.sp.nl_ 
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