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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * E. 

Achternaam * Theunen

E-mailadres * e.theunen@upcmail.nl

Fractie * GroenLinks

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Verwijderen toestel in speeltuin Slotlaan Loenersloot

Inleiding * In Loenersloot is onlangs in de speeltuin aan de Slotlaan een groot 
speeltoestel verwijderd. In de buurt ‘het kasteel’ genoemd.
Deze speeltuin wordt zeer intensief gebruikt. Het is in de kleine kern 
Loenersloot het trefpunt voor de opgroeiende jeugd en hun ouders. Ook 
wordt de speeltuin gebruikt door de aangrenzende basisschool. 

Op 7 januari 2020 heeft wethouder Veneklaas een toelichting gegeven op 
het beleid met betrekking tot de speeltuinen in de gemeente. Aanleiding 
hiervoor waren vragen van Lokaal Liberaal. De Raad was kritisch en de 
wethouder erkende de problemen. 

De wethouder gaf aan dat dit jaar voorrang gegeven zal worden aan het 
vervangen van toestellen die vanwege veiligheidsrisico's verwijderd 
moeten worden. Ook gaf zij aan dat hiervoor in ieder geval dit jaar budget 
beschikbaar is. 
Daarnaast benadrukte zij dat het College voortaan inzet op een 
participatief traject; de (her)inrichting van de speeltuinen gaat in 
samenspraak met de inwoners. 
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De fractie van GroenLinks heeft begrepen dat het betreffende speeltoestel 
in Loenersloot niet volledig voldeed aan de veiligheidseisen en op termijn 
vervangen moest worden. Ook blijkt dat daarnaast andere toestellen 
beschadigd zijn bij onderhoudswerkzaamheden en dat hierop extra herstel 
nodig zal zijn. 

De fractie van GroenLinks heeft na mondelinge toelichting vanuit de 
ambtelijke organisatie nog de volgende vragen:

Vragen

Vraag 1 * Is het beleid van de gemeente met betrekking tot het verwijderen en 
vervangen van faciliteiten in speeltuinen gewijzigd ten opzichte van 
hetgeen de wethouder in januari aangaf ? Zo ja, waarom is de raad 
hiervan niet op de hoogte gesteld ?

Vraag 2 * Indien het beleid niet veranderd is, waarom is het toestel verwijderd 
zonder het te vervangen ? 
De wethouder gaf in januari expliciet aan dat vervanging bij 
veiligheidsrisico's prioriteit had en dat er in 2020 voldoende middelen voor 
vervanging beschikbaar zijn. 

Vraag 3 * De wethouder benadrukte dat het college inzet op een participatief traject. 
Op welke wijze wordt de gemeenschap betrokken bij en in kennis gesteld 
van dit soort ingrepen ? Waarom is dat nu niet gedaan ?

Vraag 4 * Deelt het college de mening van GroenLinks dat -zeker ook in kleine 
kernen- zorgvuldig omgegaan moet worden met de beperkte 
mogelijkheden van ontmoeting en sociale cohesie ? 
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Vraag 5 * Wordt bij de renovatie en herplaatsing rekening gehouden met de 
intensiteit van gebruik en de sociale waarde van deze ontmoetingsplekken 
(in het bijzonder in kleine kernen) ? En zo ja, deelt het College dan de 
mening van GroenLinks dat er met meer zorgvuldigheid naar de 
verwijdering van dit grootste en beeldbepalende speeltoestel gekeken had 
moeten worden ? 

Vraag 6 * De fractie van GroenLinks verwacht op basis van de bespreking in januari 
en de daaruit volgende toezeggingen van de wethouder, dat het 
betreffende toestel onmiddellijk vervangen wordt door een vergelijkbaar, 
maar veiliger, alternatief. Wil het College aan deze verwachting tegemoet 
komen ? En zo niet, waarom niet. 

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee


