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Beste heer Theunen, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over het onderhoud of de staat van speeltuinen.  
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
 
Vraag 1 
Kan inmiddels concreet aangegeven worden hoe de € 600.000 uit het CWP aangewend wordt 
voor de periode 2021-2024 ?  
 
Antwoord 1 
Ja, dat kunnen we aangeven in Q3. De €600.000 uit het CWP wordt in de periode 2021-2024 
aangewend om het lopende beleid uit te voeren. We ontwikkelen ter voorbereiding 
kwaliteitskaarten voor de hele gemeente, zodat de uitvoering zorgvuldig verloopt. Daarop staat 
aangegeven wat de toekomstige ontwikkelingsrichting is van de huidige speelplekken. Op basis 
van o.a. de kwaliteitskaarten en inspectierapporten maken we concreet welke speelplekken, 
wanneer opnieuw worden ingericht. We brengen de gemeenteraad dan op de hoogte. 
 
Vraag 2 
Wilt u de gehele lijst met op te pakken urgente speeltuinen met de Raad delen ? Zo neen, waarom 
niet ?  
 
Antwoord 2 
Ja. Zie het antwoord op vraag 1. 
 
Vraag 3 
Hoe ziet de nieuwe planning voor de nog op te pakken resterende speeltuinen eruit voor 2021 ?  
 
Antwoord 3 
De resterende speeltuinen (die in 2020 niet konden worden uitgevoerd) worden allen nog dit jaar 
uitgevoerd. De geactualiseerde lijst van deze speeltuinen komt binnenkort op onze website. 
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Vraag 4 
Is de ambtelijke capaciteit weer op orde en is de vertraging ingelopen ? 
 
Antwoord 4 
Nee. De functie van adviseur spelen is sinds april 2020 parttime ingevuld. De capaciteit van 
toezichthouders is sinds begin dit jaar aangevuld met twee toezichthouders. De opgelopen 
vertraging lopen wij niet in. Daarvoor zou extra capaciteit nodig zijn. 
 
Vraag 5 
Heeft u op basis van de signalen van GroenLinks onderzoek gedaan naar het onderhoud van de 
speeltuinen van Galenstraat/Klokjeslaan en omgeving ? Zo neen, waarom niet, zo ja, wat waren 
uw bevindingen ?  
 
Antwoord 5 
Ja, de reguliere jaarlijkse inspectie heeft plaatsgevonden. Daaruit bleek dat de speelplek van 
Galenstraat/Klokjeslaan/Trompstraat/Plesmanlaan een aantal lichte urgenties heeft. Bij een 
gedeelte van de speeltoestellen is het vervangjaar gepasseerd. 
De speelplek De Ruyterstraat/van Galenstraat bleek geen urgenties te hebben. Deze speelplek is 
recent heringericht. 
 
Vraag 6 
U gaf in eerdere antwoorden aan dat de speeltuinen in Pauwenkamp geen prioriteit hadden. Is dat 
nog steeds uw mening en zo ja, kunt u dat onderbouwen, omdat het sterk afwijkt met de opvatting 
van de bewoners ?  

Antwoord 6 
Ja, wij zijn nog steeds van mening dat er andere speelplekken in de gemeente zijn die een 
opknapbeurt harder nodig hebben. De speelplekken in Pauwenkamp hebben een aantal lichte 
urgenties. Bij een gedeelte van de speeltoestellen is het vervangjaar gepasseerd, maar zijn de 
speeltoestellen nog in goede staat. 
 
Vraag 7 
Bent u met de bewoners in Zebraspoor in overleg over de (on)mogelijkheden van 
speelvoorzieningen aldaar en kunt u eventuele plannen met ons delen ?  
 
Antwoord 7 
Ja, in ons laatste overleg is afgesproken dat we weer verder in overleg gaan zodra het document 
speelaanleidingen is afgerond. In dit document staat wat mogelijk en onmogelijk is op het gebied 
van speelaanleidingen en onder welke voorwaarden deze geplaatst kunnen worden. 
 
Vraag 8 
Bent u met de bewoners in Reigerskamp in overleg over de (on)mogelijkheden van 
speelvoorzieningen aldaar en kunt u eventuele plannen met ons delen ?  
 
Antwoord 8 
Aangenomen dat uw vraag gaat over Reigerskamp 350: 
Ja. Half december is een aangepast plan ter inzage gelegd, waarop de bewoners tot half januari 
kunnen reageren. Het plan bevat een speelaanleiding in de vorm van een wilgentunnel. Deze 
kunnen we plaatsen als de bewoners het beheer ervan op zich nemen. 
 
Vraag 9 
De speeltuin in Loenersloot was volgens uw eerdere antwoorden 'onder de aandacht'. Het betreft 
hier onder meer het vervangen van een weggehaald groot speeltoestel op een intensief gebruikte 
locatie. Wat is de stand van zaken met betrekking tot deze kwestie ?  
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Antwoord 9 
Zie ons antwoord bij vraag 1. 
   

 
 
  

 
  

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 
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Persoonsgegevens 
Voorna(a)m(en) * Ed.  
Achternaam * Theunen 
E-mailadres * etheunen@caiway.nl 
Fractie * GroenLinks 

 
    
   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

* nee 

    
   

Schriftelijke vragen ex. Art. 41 
Onderwerp * beleid speeltuinen 
Inleiding * GroenLinks heeft het afgelopen jaar bezoeken 

gebracht aan speeltuinen op verschillende 
locaties binnen de gemeente omdat daar 
grote onvrede onder de bevolking leeft over 
het onderhoud of de staat van deze 
speeltuinen. Het betreft in Maarssen drie 
locaties in Pauwenkamp, het speeltuintje bij 
Reigerskamp, het onderhoud van de 
speeltuinen rond de van 
Galenstraat/Klokjeslaan en omgeving en in 
Loenersloot de speeltuin bij de school . Ook 
blijkt uit een artikel in VARnieuws (3-9-2020) 
dat de speelvoorziening in Zebraspoor 
ontmanteld is, tot grote teleurstelling van de 
bewoners.  
GroenLinks heeft over het speeltuinenbeleid 
raadsvragen gesteld waarop het College 
geantwoord heeft op 19 mei 2020. Deze 
antwoorden waren aanleiding voor 
vervolgvragen van GroenLinks, waarop de 
antwoorden volgden op 27 juli 2020.  
GroenLinks moest concluderen uit de 
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antwoorden dat het college de problemen 
onderkent, dat het beleid gaandeweg de 
bestuursperiode door de portefeuillehouder 
veranderd is en dat dit vooral ingegeven is 
door financiële krapte op de begroting.  
GroenLinks was dan ook tevreden dat de 
nieuwe coalitie in het addendum op het CWP 
voor de periode 2021-2024 een investering 
beschikbaar gesteld heeft van in totaal € 
600.000.  
Uit navraag bij de betrokken inwoners van de 
genoemde locaties blijkt dat er tot op heden 
nog geen of amper actie ondernomen is om 
de bewoners participatief te betrekken bij 
toekomstplannen of om de geconstateerde 
gebreken en problemen op te lossen.  
In een RIB (nr 44 11 juni 2020) werd de 
wijziging in beleid en aanpak uiteengezet en 
aangegeven dat voor 2021 een nieuwe 
planning gemaakt wordt voor de resterende 
nog op te pakken urgente speeltuinen. Ook 
werd hierin aangegeven dat het gebrek aan 
ambtelijke capaciteit tot vertraging leidt.  

Vraag 1 * Kan inmiddels concreet aangegeven worden 
hoe de € 600.000 uit het CWP aangewend 
wordt voor de periode 2021-2024 ? 

Vraag 2 * Wilt u de gehele lijst met op te pakken urgente 
speeltuinen met de Raad delen ? Zo neen, 
waarom niet ?  

Vraag 3 * Hoe ziet de nieuwe planning voor de nog op 
te pakken resterende speeltuinen eruit voor 
2021 ?  

Vraag 4 * Is de ambtelijke capaciteit weer op orde en is 
de vertraging ingelopen ? 

Vraag 5 * Heeft u op basis van de signalen van 
GroenLinks onderzoek gedaan naar het 
onderhoud van de speeltuinen van 
Galenstraat/Klokjeslaan en omgeving ? Zo 
neen, waarom niet, zo ja, wat waren uw 
bevindingen ? 

Vraag 6 * U gaf in eerdere antwoorden aan dat de 
speeltuinen in Pauwenkamp geen prioriteit 
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hadden. Is dat nog steeds uw mening en zo 
ja, kunt u dat onderbouwen, omdat het sterk 
afwijkt met de opvatting van de bewoners ?  

Vraag 7 * Bent u met de bewoners in Zebraspoor in 
overleg over de (on)mogelijkheden van 
speelvoorzieningen aldaar en kunt u 
eventuele plannen met ons delen ? 

Vraag 8 * Bent u met de bewoners in Reigerskamp in 
overleg over de (on)mogelijkheden van 
speelvoorzieningen aldaar en kunt u 
eventuele plannen met ons delen ? 

Vraag 9 * De speeltuin in Loenersloot was volgens uw 
eerdere antwoorden 'onder de aandacht'. Het 
betreft hier onder meer het vervangen van 
een weggehaald groot speeltoestel op een 
intensief gebruikte locatie. Wat is de stand 
van zaken met betrekking tot deze kwestie ? 

    
   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen * nee    
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