Beste mevrouw de Vries,
Hartelijk dank voor uw brief van 7 januari. Het spijt ons te horen dat u niet tevreden bent over de
inrichting van de speelplek bij Zebraspoor 722. In uw brief stelt u een aantal vragen. Hieronder leest u
de antwoorden hierop.
Waarom zijn bij de ligging, de inrichting en het onderhoud van deze speelplek, de direct
betrokken ouders en kinderen niet serieus betrokken door de gemeente?
Volgens ons is de inspraak volledig en voor iedereen toegankelijk doorlopen. Deze inspraak vond als
volgt plaats:
 Op 11 mei 2016 is er een goed bezochte inloopbijeenkomst geweest voor de herinrichting van
de speelplekken in Zebraspoor huisnummers 450-769. Er is veel input gekomen.
 In het daarop volgende overleg (op 1 juni 2016) hebben we daar reactie op gegeven.
 Daarnaast is er op 29 juni 2016 nog een inloopbijeenkomst geweest voor de huisnummers 1449.
 Ook was er tijdens het hele traject telefonisch of digitaal contact mogelijk om wensen of
ideeën door te geven.
 De wensen, vragen en opmerkingen uit alle bijeenkomsten en het telefonische en digitale
contact zijn verwerkt in de plannen voor de speelplekken.
 In september 2016 is er een wijkbericht uitgegaan, waarin een overzichtskaart stond. Op deze
kaart stond duidelijk aangegeven voor alle speelplekken in Zebraspoor wat de nieuwe
inrichting zal zijn. De inrichting van Zebraspoor 722 is aangewezen als een informele
speelplek zonder speeltoestellen. Wel is deze plek opnieuw ingericht met nieuwe beplanting
en speelaanleidingen.
Het onderhoud van Zebraspoor 722 verloopt volgens de normen in het groenbestek. In 2017 zijn er
geen aparte afspraken met de omwonenden gemaakt voor extra onderhoud aan speelaanleidingen
door bewoners of gemeente.
Waarom werden de bewonersvragen in de raad van 16 mei 2017 nooit echt beantwoord?
Na de raadsvergadering van 16 mei 2017 waarin bewonersvragen zijn ingebracht (punt 6) via de
ingekomen stukken, is er een briefwisseling geweest tussen de vragensteller en de
programmamanager Fysiek Domein. In deze briefwisseling heeft de programmamanager zo volledig
mogelijk antwoord gegeven op de vragen.
Waarom werden de ouders gedwongen om de toestellen op eigen kosten weg te halen, terwijl
de gemeente geen vergelijkbare speeltoestellen in petto had?
De speelplek is na de hierboven beschreven participatie aangewezen als speelplek met
speelaanleidingen, dus zonder speeltoestellen. Dat heeft te maken met het helaas beperkte
onderhoudsbudget dat beschikbaar is voor alle speelplekken in de hele gemeente Stichtse Vecht.
De bewoners rondom speelplek bij Zebraspoor 722 hebben drie toestellen zonder toestemming
geplaatst. Eén daarvan moest per direct worden verwijderd omdat dit toestel niet voldeed aan de
veiligheidsnormen. Dat hebben de bewoners ook gedaan.
De andere twee toestellen passen niet binnen de vastgestelde inrichting met speelaanleidingen maar
zijn wel veilig en gedogen we tijdelijk totdat er een definitieve speelaanleiding kan worden geplaatst .
Wij zijn met de bewoners in gesprek gegaan naar aanleiding van deze situatie. Toen is afgesproken
dat we onderzoeken hoe de speelaanleidingen beter aansluiten bij de wensen van de bewoners.
Waarom doet de gemeente in deze moeilijke tijd van corona niet extra haar best om veilig
spelen voor kinderen in de wijken te ondersteunen?
Wij vinden dat er veilig gespeeld kan worden op een groenvoorziening met speelaanleidingen in de
buurt.
In het beleidsplan Buiten Spelen, Natuurlijk!, staat omschreven dat de kindvriendelijkheid van een
omgeving een kwaliteit is die zich niet alleen beperkt tot het bouwen van specifieke voorzieningen
zoals speeltuinen. Kinderen moeten ook op zoek kunnen gaan naar spelprikkels en
speelaanleidingen, zoals een zitmuurtje, trapjes, stapstenen, groene oppervlakten, paadjes door de
groenvoorziening, uitkijkpunten of bijzonderheden in de bestrating. Wij denken graag met de
bewoners mee wat er mogelijk en gewenst is. De contacten daarvoor zijn ook al gelegd.

Wanneer en hoe gaat de gemeente met de toegezegde €600.000 aan de slag om speeltoestellen
te plaatsen?
De gemeente gaat geen speeltoestellen plaatsen in speelplek Zebraspoor 722, zie ook bovenstaande
antwoorden. De €600.000 uit het College Werk Programma wordt in de periode 2021-2024 gebruikt
om het lopende beleid uit te voeren.
U zult begrijpen dat speelplekken die onlangs opnieuw zijn ingericht als groenvoorziening met
speelaanleidingen niet nog een keer opnieuw worden ingericht. Zeker niet nu andere speelplekken
nog niet aan de beurt zijn geweest. Het budget moeten we namelijk verdelen over de gehele
gemeente. Dan zijn er andere speelplekken waar een opknapbeurt harder nodig is.
Ik hoop dat ik al uw vragen zo duidelijk heb beantwoord. Hebt u na het lezen van deze brief nog
vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op.
Met vriendelijke groet,
Saskia Hovinga

