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Fractie: SP 

Naam: Denise van Sluijs 

Onderwerp: Speelplaatsen 

Beantwoording:  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: 

 

In eerste instantie vraag ik mij af hoever de nieuwe notitie over de speelplaatsen nu is. 

Het is volgens mij niet gelukt om deze half november af te krijgen aangezien het nog niet 

op de agenda staat? 

  

Dit weekend werd ik benaderd door mensen uit de Muiderzand in Emmeloord. Tegenover 

hun woning is een groot speeltoestel weggehaald. Nu heeft één van de bewoners van 

deze straat een boekje o.i.d. gekregen waarop toestellen staan waar zij uit mogen 

kiezen. Zij hadden veel vragen over hoe het zat rond de speeltuinen vandaar dat ze bij 

mij uit kwamen.  

  

De speeltuin aan de Muiderzand stond niet op de lijst van de speeltuinen die 

wegbezuinigd worden. Het grote toestel wat er stond (klauterrek,klimtoestel en glijbaan 

in 1) was volgens de gemeente afgekeurd. Nu mogen ze kiezen uit een nieuw toestel die 

vele malen kleiner is (glijbaan met trappetje). Dit lijkt mij niet de bedoeling? Het lijkt mij 

dat hier een gelijkwaardig speeltoestel voor terug komt. Het is een druk bezochte 

speeltuin. 

 

Antwoord: 

 

Half december zal het college besluiten over de Uitvoeringsnota Speelplaatsen. Na dit 

besluit van het college zal het ter informatie aan de raad gezonden worden. Zoals met 

uw collega van jullie Kerngroep besproken, willen wij voorafgaand aan het collegebesluit 

hierover met u van gedachte wisselen. Ik zal het bestuurssecretariaat van de wethouder 
vragen hiervoor een afspraak in te plannen. 

Met betrekking tot Muiderzand het volgende: 

Bij de Grote Beer zijn twee afgekeurde speeltoestellen weggehaald. In overleg met het 

wijkplatforum van Revelsant zijn er afbeeldingen met voorstellen voor nieuwe 

speeltoestellen naar het wijkplatforum gemaild, maar alleen voor de Grote Beer. Tot 

zover is dit prima verlopen. 

Later is er een toestel aan de Muiderzand weggehaald, dit toestel is ook afgekeurd. Ook 

hiervoor is het wijkplatforum gevraagd om samen met de buurtbewoners een paar 

speeltoestellen uit te zoeken die hen zouden aanspreken. Dit kan via het internet. Maar 

nu blijkt dat dit niet heel duidelijk was. Het wijkplatforum heeft dezelfde afbeeldingen 

met “kleine” toestellen naar de buurtbewoners van de Muiderzand gestuurd. 

  



Dit was uiteraard niet de bedoeling. Een misverstand is gauw ontstaan, maar in deze kan 

het ook snel worden opgehelderd.  

 

Wanneer de buurtbewoners dit hadden neergelegd bij Wijkplatform of rechtstreeks bij 

mijn collega van het Ingenieursbureau dan was ons duidelijk geworden wat het probleem 

was en hadden wij hierop kunnen reageren en kunnen uitleggen wat precies de bedoeling 
was.   

Mijn collega zal contact opnemen met het wijkplatform en ik vertrouw erop dat dit dan 
goed komt. 

 

 

Ellentrees Müller 

  

 


