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Uw gegevens
Geslacht * vrouw
Voorletters * S.I.E. 
Achternaam * Kox
E-mailadres * suzanne@lokaalliberaal.nl
Fractie * Lokaal Liberaal
 
Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp * Speeltuinen Stichtse Vecht - Antilopespoor 
Inleiding * Geacht college, 

Inleiding:
Lokaal Liberaal krijgt signalen binnen de Wijkcommissie Antilopespoor die 
aangeven dat de speeltuin in Antilopespoor recentelijk verbouwd is maar 
dat de openstelling nog steeds op zich laat wachten. Het bord dat bij de 
speeltuin is geplaatst geeft aan dat de speeltuin tot 15 maart 2019 is 
gesloten. 
Maar vandaag 2 mei 2019 is dit nog steeds het geval. 
De kinderen uit de wijk vragen zich heel terecht af waarom de speeltuin 
nog steeds dicht is, en waarom het bord dan niet aangepast is als dit 
langer gaat duren dan gepland. 

Inmiddels heeft de gemeente vandaag op twitter een reactie geplaatst bij 
de vraag van de wijkcommissie. 

"Update: de datum is van het bord gehaald. De speelplek komt binnenkort 
weer vrij! "

Maar dat zegt voor onze inwoners erg weinig. Wanneer is binnenkort? 

Lokaal Liberaal heeft dan ook de volgende vragen: 
Vragen

Vraag 1 * Wat is de reden dat deze speeltuin nog steeds gesloten is? 

Vraag 2 * In een serie voorgaande vragen van Lokaal Liberaal hebben wij al eens 
vragen gesteld over de openstelling van een speeltuin. Hierbij was de 
opening uitgesteld omdat het gras nog niet voldoende was gegroeid. 
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Is dit in deze speeltuin ook het geval? 

Vraag 3 * Indien het antwoord op de vorige vraag ja is: 
Het is al een lange periode droog en dat ook de reden is dat het gras 
minder snel groeit.

Is er in de afgelopen periode extra water gegeven om de groei van het 
gras te bevorderen? 

Vraag 4 * Zo nee, waarom niet? 

Vraag 5 * Waarom wordt er bij de aanleg van deze speeltuinen niet gekozen voor 
het aanleggen van graszoden? 

Vraag 6 * Gaat u het college ervoor zorgen dat er wel water gegeven gaat worden, 
zodat de speeltuin snel weer in gebruik genomen kan gaan worden?

Vraag 7 * Kunt u aangeven wanneer de speeltuin weer opengaat? 

Vraag 8 * Bij hoeveel speeltuinen in Stichtse Vecht is de opening vertraagd? 

8b. Wat was de oorzaak van deze vertraging 
Graag per speeltuin aangeven.

Vraag 9 * Kunt u bij de vertragingen in de realisatie van de speellocaties proactief 
zorgen voor een duidelijke communicatie? 

En zo zorgen dat de omwonenden weten waar ze aan toe zijn. 
Dit te realiseren via kanalen als Wijkraden/ Wijkcommissies en Social 
Media zoals Facebook & Twitter? 

Namens de fractie Lokaal Liberaal, 

Suzanne Kox
 
Bijlagen
Voegt u een bijlage * ja
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toe?
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