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Geachte mevrouw Kox- Meijer,
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 de openstelling speeltuin in Antilopespoor.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
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:
Vraag 1
Wat is de reden dat deze speeltuin nog steeds gesloten is?
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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.
Is dit in deze speeltuin ook het geval?

Beantwoordingsbrief ex art 41 vragen

Antwoord 1
De speelplaats is half maart opnieuw ingericht en daarna is het gras ingezaaid. Het gras heeft, vanaf
half maart, ongeveer zes weken nodig om te groeien en goed te wortelen. De omwonenden hebben
hierover in februari een brief ontvangen.
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Antwoord 2
Nee, in dit geval is er geen sprake van uitstel. De planning is dat eind april / begin mei de speelplaats
wordt opengesteld. Vanaf 4 mei zal de speelplaats geopend worden. We hebben in februari een
wijkbericht huis-aan-huis bezorgd met de aankondiging van de werkzaamheden. De omwonenden
zijn met dit bericht ook geïnformeerd dat de speeltuin na de werkzaamheden in maart nog ongeveer
zes weken (gedeeltelijk) dicht blijft.
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?
Antwoord 3
Niet van toepassing.
Vraag 4
Zo nee, waarom niet?
Antwoord 4
We hebben de afgelopen periode de speelplaatsen wekelijks geschouwd. Uit deze inspecties is niet
gebleken dat extra water geven noodzakelijk was. Het gras komt goed op.
Vraag 5
Waarom wordt bij aanleg van speeltuintjes niet gekozen voor aanleg van graszoden?
Antwoord 5
Inzaaien met graszaad is aanzienlijk goedkoper dan het leggen van graszoden. Binnen de
beschikbare middelen budget kunnen we daardoor extra in speeltoestellen investeren.
Ook graszoden mogen een aantal weken na het leggen niet betreden worden. De zoden moeten de
kans krijgen om aan de ondergrond te wortelen.
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?
Antwoord 6
Gebrek aan water is in dit geval niet aan de orde. De speelplaats wordt in de week van 6 mei
(conform planning) open gesteld en kan in gebruik worden genomen. Extra water geven is
momenteel niet nodig.
Vraag 7
Kunt u aangeven wanneer de speeltuin weer opengaat?
Antwoord 7
Ja, vanaf 4 mei werden de speelplaatsen open gesteld.
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Antwoord 8
De speelplaatsen die begin 2019 zijn vernieuwd kennen geen vertraging in de uitvoering en
openstelling.
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Vraag 8
Bij hoeveel speeltuinen in Stichtse Vecht is de opening vertraagd?
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Vraag 8b
Wat was de oorzaak van deze vertraging? Graag per speeltuin aangeven.
Antwoord 8b
Er is geen sprake van vertraging. Het betreffende bord bij de speelplaats in Antilopespoor gaf de
periode aan dat de aannemer de speeltuin heeft ingericht. Dat was de datum 15 maart. Deze
oplevering heeft hij gehaald. Daarna is het gras ingezaaid. Het gras heeft, vanaf half maart,
ongeveer zes weken nodig om te groeien en goed te wortelen. Hierover hebben de omwonenden
een brief ontvangen.
Na afronding van de werkzaamheden, had het bord meteen verwijderd kunnen worden.
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?
Antwoord 9
Alle omwonenden hebben in februari een wijkbericht ontvangen waarin staat aangegeven dat medio
maart de speeltuinen opnieuw worden ingericht. In hetzelfde bericht is vermeld dat de speeltuinen
daarna voor een periode van 6 weken (gedeeltelijk) gesloten blijven om het gras te laten groeien. De
openstelling van de speelplaatsen vindt conform de informatie in het wijkbericht plaats.
Het betreffende bord bij de speelplaats in Antilopespoor gaf de periode aan dat de aannemer de
speeltuin heeft ingericht. Na afronding van de werkzaamheden, had de aannemer het bord meteen
kunnen verwijderen.
Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit,
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