
Barendrecht, 10 oktober 2021

Betreft: Schriftelijke vragen speelplaatsboekhouden

Geacht college, 

Tijdens gesprekken met bewoners van de wijk Meerwede, specifiek rondom de Alkmaardermeer, 
kregen wij meermalen te horen dat zij het jammer vinden dat de gemeente een aantal gewaardeerde 
speeltoestellen weg heeft gehaald en er geen voor terug heeft geplaatst.

Zij gaven aan dat de reactie van de gemeente hierop onder meer was: vanwege een tekort aan budget,
kan het speeltoestel niet worden teruggeplaatst. En pas in 2023 is hier weer ruimte voor. Dit komt ons 
over als een vorm van speeltuinboekhouden die we niet zouden moeten willen. 

Mijn fractie wil hier graag opheldering over en heeft daarom een aantal vragen:
1. Klopt het dat momenteel speelplaatsen in wijken worden weggehaald en niet vervangen, 

omdat daar geen budget voor is? 
a. Zo ja, hoe verhoudt dat zich tot de een aantal jaar geleden verhoogde budgetten 

voor speelplaatsen? Dat had toch juist als doel dit te repareren?

2. Klopt het dat tegen bewoners rondom de Alkmaardermeer is verteld dat de betreffende 
weggehaalde speelplaatsen pas in 2023 weer terug komen op zijn vroegst, omdat er dan 
weer budget is?

3. Als dit klopt, in hoeveel meer gevallen wordt tegen bewoners van wijken gezegd dat zij 
voor het (terug)plaatsen van speeltoestellen nog één of meerdere jaren moeten wachten?

4. Wat is de uitputting van het begrote budget voor speelvoorzieningen in 2021 tot en met 
heden? Is het de verwachting dat er budget over blijft in 2021 of dat we tekort komen?

Wij zien uw beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Dick Heijboer, 
Fractiesecretaris

Woordvoerder op dit dossier is Kevin van Bommel
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