
 
                                                                                                         STICHTSE VECHT 
 

Aan de raadsfracties van :  
CDA, CU/SGP,  Groen Links, Lokaal Liberaal ,  PvdA,  PVV,  Samen Stichtse Vecht, 
Streekbelangen,  Het Vechts Verbond 
 
Betreft:   Speeltoestellen Zebraspoor 
 
Beste raadsleden,                                                                                         20 januari 2021 
 
Tijdens de commissievergadering van 12 januari  hebben wij geconstateerd dat er bij 
velen van u warme belangstelling bestaat om de  klucht “Speeltuintje Zebraspoor” af 
te sluiten met een  Happy End. 
Dat is precies wat de betrokken ouders ook willen. 
Zowel in onze brief van 7 januari aan B&W en de Gemeenteraad  als tijdens het 
inspreken is er aangedrongen op spoedige aktie om , in nauw overleg met de 
bewoners, vóór de lente (van 2021 ) de kinderen hun speeltoestellen terug te  geven 
in hun vertrouwde speeltuintje.   
 
Na de gemeentelijk herinrichting ligt het speeltuintje  in Zebraspoor er momenteel bij 
als een pas gerooid aardappelveld. 
De gemeente heeft betonnen trapachtige obstakels aangelegd waar kinderen zich 
lelijk  aan kunnen bezeren als ze eraf stuiteren.  
De 3 kale  “grafheuvels” zien er niet bepaald uit als  een “speelaanleiding “  die 
kinderen uitnodigt om daar te spelen. 
De gemeente heeft inmiddels de speeltuin Zebraspoor gedegadeerd tot een 
“Speelaanleiding” . 
 
Volgens het beleidskader ”Buiten Spelen Natuurlijk” moeten   ‘Speelaanleidingen’ 
worden gezien als aanvulling op de speeltoestellen en niet als vervanging. 
 
De gemeente wekt daar dus de verwachting dat er nog speeltoestellen volgen. 
 
Zoals bekend zijn wij als SP niet in uw raad vertegenwoordigd. 
Omdat nog steeds geen oplossing is aangedragen , vragen wij  u  om in de 
raadsvergadering van 26 januari een motie in te dienen of te steunen waarin B&W 
wordt opgedragen deze speeltoestellen te plaatsen. 
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Voorstel motie speeltoestellen voor het speeltuintje Zebraspoor 
Maarssenbroek 
  
 
Constaterende dat: 
-De gemeente de speeltoestellen van de speeltuin in Zebraspoor heeft afgevoerd. 

 -De gemeente de verwijderde speeltoestellen tot op heden  niet terug heeft geplaatst 
-Dat ouders in de buurt geld hebben opgehaald en zelf toestellen hebben gekocht en geplaatst 

 -De gemeente van de ouders eiste dat ook deze speeltoestellen moesten worden weggehaald  
-Dat bij de ligging, de inrichting en het onderhoud van deze speelplek,  de direkt betrokken ouders en kinderen  
niet voldoende zijn betrokken door de gemeente 
-Volgens het beleidskader “Buiten Spelen Natuurlijk” Speelaanleidingen gezien moeten worden als aanvulling 
op de toestellen en niet als vervanging. 
 
 

Overwegende dat: 
-De speeltuin Zebraspoor een  belangrijke speelplek voor jonge kinderen is 
-De speeltuin Zebraspoor een  belangrijke ontmoetingsplek voor ouders is 

 -Volgens het beleidskader “Buiten Spelen Natuurlijk”  : Vernieuwen of weghalen van speeltoestellen of geheel        
herinrichten van speelvoorzieningen altijd in goed overleg met de kinderen en bewoners moet gebeuren 
 -De betrokkenheid van de buurt met dit speeltuintje groot is 

-Het beleidskader “Buiten Spelen Natuurlijk” bij de bewoners en kinderen de verwachting rechtvaardigt dat de 

speelaanleiding nog wordt aangevuld met speeltoestellen. 
-In de huidige corona lock-down de gemeente zich meer moet inspannen omdat het uiterste gevraagd word 
van ouders met  kinderen die het grootste deel van de tijd thuis zitten 

 

Verzoekt het college van B&W: 
 
Ervoor te zorgen dat , in overleg met de bewoners , voor de lente van dit jaar dit 
speeltuintje wordt ingericht met voldoende en veilige speeltoestellen.  
 
Wij zullen op dinsdag 19 januari inspreken in de raadsvergadering om uw aandacht 
voor deze zaak nogmaals te vragen. 

 

 

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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