
 

Barendrecht 8 april 2021

Betreft: Schriftelijke vragen inzake speelplekken

Geacht college,

Barendrecht is een flink aantal speelplekken rijk voor haar jeugd. Op dit moment worden er speelplekken 
vernieuwd of heeft u onlangs speelplekken van nieuwe speeltoestellen voorzien. De fractie van Echt voor 
Barendrecht heeft rondom het proces van de aanleg van speelplekken een aantal vragen en daarnaast over 
een aantal praktijkcasussen. 

Proces rondom aanleg speelplekken
Speelplekken zijn op een bepaald moment toe aan vernieuwing, omdat de technische levensduur is 
verlopen of wel u plaatst nieuwe speelplekken bij nieuwbouwwoningen.

1. Kunt u het proces beschrijven, van begin tot eind, te komen tot aanleg van een nieuwe speelplek of
herinrichting van een bestaande?

2. Op welk moment en op welke wijze betrekt u omwonenden? En wie mogen hierop reageren, alleen
direct omwonenden of bewoners uit heel Barendrecht?

3. Monitort u ook het gebruik over meerdere jaren van de speelplek/speeltoestellen of deze 
bijvoorbeeld nog aan de wensen voldoen?

4. Kijkt u in z’n algemeenheid ook naar de plaatsing van de verschillende toestellen op een speelplek 
waarmee het beoogd gebruik van de speeltoestellen is gewaarborgd? Denkend hierbij aan de 
richting van de zon of het laagste punt in een speeltuin waar bij slecht weer water blijft staan? 

Echt voor Barendrecht ontvangt, tijdens onze wijkbezoeken of daarbuiten, vragen over speelplekken. 
Hieronder delen we een aantal locaties met u waar wij vragen over hebben ontvangen.  

Locatie Molenvliet:
In 2018 heeft u een speelplek vervangen aan de Van Leidenvliet. Tegen de wens van bewoners in, u gaf hen
de mogelijkheid tot keuzes te maken, heeft u een type speelplek aangelegd die niet aan wensen voldoet. 
Bewoners hebben hierover meerdere malen contact gehad, zonder resultaat.

5. Bent u als college bekend met deze situatie?
6. Van de speelplek wordt sinds die tijd nauwelijks gebruik gemaakt. Hoe verklaart u dit?
7. Aan het einde van de Van Leidenvliet is onlangs een speelplek aangelegd waar wel speeltoestellen 

staan, die eigenlijk gewenst zijn op de locatie van de vervangen speeltuin in 2018. Ziet u nu kans 
om, in het kader van optimaal gebruik maken van de speelplekken, de toestellen van beide plekken 
te wisselen?

Locatie Schapenburg:
In 2020 heeft u onder bewoners een vragenlijst uitgezet met verschillende ontwerpen voor de speelplek 
aan de Schapenburg. 

8. Er wonen jongere kinderen in deze straat, zij zullen dus ook het meest gebruik maken van deze 
speelplek. Echter zijn er speeltoestellen geplaatst waar de huidige kinderen nauwelijks gebruik van 
(kunnen) maken. Hoe kan het zo zijn dat de reacties/wensen van de direct omwonenden niet 
worden meegenomen?
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9. Kunt u nader verklaren hoe het proces rondom een nieuw ontwerp hier nu heeft plaatsgevonden? 
Het moet toch niet zo zijn dat de kinderen die tegenover de speelplek wonen de wijk door moeten 
om te kunnen spelen op een speeltoestel waar zij wel op kunnen komen?

10. Op deze locatie is er ook geen kindvriendelijke ondergrond aangelegd met als gevolg dat er een 
plaatselijke blubberpoel ontstaat bij deze speeltuin. Ziet u mogelijkheden hier alsnog een passende 
oplossing voor te vinden, bijvoorbeeld in de vorm van kunstgras?

11. Ziet er daarnaast nog de mogelijkheid eens nader met de omwonenden in gesprek te gaan over de 
geplaatste speeltoestellen? Ziet u mogelijkheden om toch andere speeltoestellen te plaatsen?

Locatie Seattle (Kamelenburg):
Op de locatie Seattle(Kamelburg) wordt medio 2021 een nieuwe speeltuin aangelegd direct naast de 
nieuwbouwwoningen van het project Seattle. Er zijn nogal wat toezeggingen gedaan aan direct 
omwonenden die niet zijn nagekomen.

12. Bewoners die direct grenzen aan de speeltuin lijken minder mee te mogen doen in het 
participatieproces dan andere bewoners, klopt dit? Zo ja, hoe verklaart u deze manier van 
participatie?

13. In eerste instantie was niet duidelijk dat er überhaupt een speelplek gerealiseerd zou worden. Kunt 
u verklaren of het altijd de bedoeling is geweest dat hier een speelplek zou worden aangelegd of is 
dit pas later in een plan opgenomen? En waar had men dit kunnen vernemen?

14. Gezien de hoeveelheid toezeggingen die eerder zijn gedaan en nu blijken niet te worden 
nagekomen. Bent u ook van mening dat de eerder gedane toezeggingen wel degelijk nagekomen 
moeten worden? Bent u bereid alsnog in gesprek te gaan met de direct omwonenden, zodat een 
ieders woonomgeving wordt gerespecteerd? 

  
Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris.

Woordvoerder is Kevin van Bommel
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