Van: Stefanie Emming <emming@stigterleskens.nl>
Verzonden: dinsdag 2 april 2019 15:44
Aan: Info, Gemeente Stichtsevecht <info@stichtsevecht.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht
<griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: klacht inzake speeltuin ter hoogte van Boomstede 156 in Maarssen
Urgentie: Hoog
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij doe ik mijn officiële beklag over de schamele staat waarin de speeltuin bij ons voor de deur
zich nu al járen bevind:
-

de tegels zijn op meerdere plaatsen verzakt en er missen ook tegels, diverse kinderen al
meerdere malen lelijk gevallen.
de bankjes zijn volledig rot en versplinterd.
de glijbaan is jaren geleden weggehaald en hier is nooit wat voor in de plaats gekomen.
al meerdere kinderen lelijk hun hoofd gestoten tegen de betonnen tafeltennistafel.
de wipkip is vies en verroest.

Voor meer info verwijs ik u naar de diverse meldingen op Fixi:
https://www.fixi.nl/#/sv/issue/details+map/58331
Ik vernam van de buurvrouw dat is aangegeven dat deze speeltuin pas in 2025 wordt aangepakt (???)
De glijbaan is 3 jaar geleden weggehaald. Dat betekent dat er ruim 9 jaar geen fatsoenlijk
speeltoestel zal staan. Je kan toch niet in een wijk - waar tientallen kinderen wonen - een ‘speel’
plein bijna tien jaar in een dergelijke staat laten verkeren?
Alle andere speeltuinen in de wijk Boomstede zijn alleen bereikbaar over water, de openbare weg of
over het fietspad dus daar kunnen kindjes uitsluitend onder toezicht naartoe.
Inmiddels zijn al meerdere malen meldingen gedaan via Fixi maar dat wordt elke keer wéér
afgewimpeld/afgedaan met excuses. Geen budget, staat nog niet op de planning, we weten het
niet… Ik ben het zo langzamerhand wel beu (en met mij de meeste omwonenden).
Ik weet niet waar ik binnen de gemeente Stichtse Vecht naartoe moet met mijn klacht, maar ik hoop
dat u deze door kunt sturen of onder de aandacht kunt brengen bij de juiste persoon/personen.
Met vriendelijke groet,
Stefanie Emming
Boomstede 154
3608 AH Maarssen
Tel 06-10081370
Mail stefanie.emming@live.nl

