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ONDERWERP Vragen artikel 36 Reglement van Orde - Verdwijnen speeltoestellen in de dorpen 

Inleiding 

 

De heer Nooij van de fractie CDA heeft vragen over het verdwijnen van speeltoestellen in de 

dorpen. 

 

Regelmatig bereiken ons signalen van inwoners uit verschillende dorpen dat speeltoestellen - die 

aan vervanging toe zijn - verdwijnen. Regelmatig worden de nieuw te plaatsen speeltoestellen niet 

op de oude plek geplaatst, maar naar een andere wijk waar al meer toestellen staan. (Zie 

brandweerauto Lijster, Obdam) In sommige gevallen komt er geen speeltoestel meer voor terug. 

(Zie glijbaan Ammerdorferstraat/Kerkweg Ursem). 

 

 

 

Vraag 1 

 

In hoeverre klopt bovengenoemde waarneming dat speeltoestellen bij vervanging niet meer op de 
huidige locatie worden geplaatst, maar naar een andere locatie of helemaal verdwijnen? Wat is daar 
dan de reden van? 
 

Antwoord: 

In het geval van de Lijster was het voornemen om geen nieuwe speeltoestellen op dezelfde locatie 

terug te plaatsen maar in plaats daarvan 130 meter verderop in het Weerepark. Het college van 

B&W is echter van mening dat niet voorbij kan worden gegaan aan de vele en duidelijke reacties  

vanuit Obdam om de speeltuin op de Lijster te behouden. Er is dan ook besloten om de 

brandweerauto en de wipveer op de Lijster te laten staan. Er wordt een nieuw vergelijkbaar type 

speeltoestel terug geplaatst. Wij gaan hier de omwonenden, en dan met name de kinderen, 

betrekken in de keuze.  

Het plan om in het Weerepark nieuwe speeltoestellen te plaatsen blijft onverminderd van kracht. De 

toestellen zijn reeds geplaatst. Wij zijn van mening dat hiermee voor kinderen een uitdagende en 

afwisselende speelplaats wordt gerealiseerd waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Met name 

dat laatste is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk. Ze leren dan om te delen en het geduld 

op te brengen om te wachten op elkaar. Ook draagt het bij aan het inlevingsvermogen. Tenslotte 

vergroot het ook de kans om vriendjes en vriendinnetjes te maken. Een bijkomend voordeel is dat 

ook (groot)ouders sneller en vaker contact leggen met andere (groot)ouders.   

 

Voor de Ammerdorfferstraat/Kerkweg geldt dat in 2022 de gehele speelplaats wordt gerenoveerd. 

Uitgangspunt is dat er op dezelfde locatie tenminste een gelijkwaardige speelplaats terugkomt. De 

planvorming moet ambtelijk nog worden voorbereidt. De aan- en omwonenden worden betrokken 

bij de planvorming. Uit de periodieke speeltoestellenkeuring bleek de glijbaan niet meer veilig. Uit 

veiligheidsoverwegingen is die reeds weggehaald.  



 

  

GRIFFIE ADVIES (VERVOLG) 

 

 

 

Blad  

2 van 2  D21.010232 

 

Vraag 2 

Op welke manier zijn direct omwonenden bij de vervanging van de toestellen betrokken? Zijn zij in 
de gelegenheid geweest om invloed uit te oefenen op de vervanging, net zoals bij nieuw te 
ontwikkelen speelplaatsen? 
 

Antwoord:  

De wijze waarop de omwonenden worden betrokken is per situatie verschillend. In het geval van de 

Lijster is gekozen voor een informerende brief. Als een speelplaats op dezelfde locatie terugkomt 

nodigen wij de omwonenden, en dan natuurlijk vooral de kinderen, uit om te stemmen op hun 

favoriete ontwerp. Op de locaties Wieken, De Tocht en Bloemengaard is dit met een heus 

(kinder)stembiljet gedaan. Kinderen konden hierop hun favoriete ontwerp aankruisen en deze in 

een speciale schatkist doen. Bij alle drie de locaties heeft dit geleidt tot positieve reacties.  

 

Vraag 3 

 

Kan in voorgenoemde situatie te Lijster, Obdam alsnog in contact worden getreden met de 
omwonenden om tot andere inzichten te komen?  
 

Antwoord:  

Wij verwijzen hiervoor naar het antwoord van vraag 1.  

 


