
Vanmiddag ben ik samen met Andries en Judo aanwezig geweest bij de voorgenomen 

sloop van dit speeltuintje op de hoek Pampuspad /Sondelstraat/Workumstraat. 

 

Ik heb nav dit bezoek de volgende vragen: 

 

1:zijn omwonenden van dit speeltuintje via een brief van de gemeente op de hoogte 

gebracht,of hebben ze dit uit het wijkkrantje moeten vernemen? 

Antwoord: 

Er is nog geen besluit genomen over het verwijderen van de speelplaats aan het 

Pampuspad. Met het wijkplatform de Zuidert is gesproken over een nieuwe 

norm voor speelplaatsen. Hierbij is ook de bezuiniging op speelplaatplaatsen 

betrokken. Op basis hiervan is aan het wijkplatform gevraagd om te bekijken 

welke speelplaatsen specifiek nodig zijn voor de wijk en welke eventueel 

kunnen worden verwijderd of omgevormd naar bijvoorbeeld een trapveldje of 

natuurlijk spelen. 

 

Zo is door het wijkplatform aangegeven dat er twee speelplaatsen aan het 

Pampuspad liggen. Zij hebben geadviseerd om de speelplaats aan het 

Pampuspad/Sondelstraat/Workumstraat om te vormen naar een trapveldje en 

de speelplaats aan het Pampuspad t.o.v. de nummers 16 t/m 30 verder uit te 

breiden met speelmogelijkheden voor de kinderen. Hierdoor zou het tevens niet 

meer mogelijk zijn, dat de jeugd daar kan voetballen (de huizen staan namelijk 

relatief dicht op de speeltuin). 

 

Het wijkplatform is niet het orgaan dat besluiten neemt. Men heeft alleen maar 

op een constructieve wijze mee willen denken. Zij hebben er op aangedrongen 

om als gemeente met de bewoners te gaan praten over de beweegreden om een 

nieuwe norm voor speelplaatsen te gaan vaststellen en wat dit voor de wijk zou 

kunnen inhouden. De bewoners zouden dan in staat moeten worden gesteld 

wensen en opmerkingen in te brengen. Vandaar dat het wijkplatform in 

samenspraak met de gemeente in juni jl. een bewonersavond heeft 

georganiseerd.  

 

2: als er een brief verspreid is, ging deze dan over algemene zaken omtrent 

speeltuintjes, of was de inhoud gericht op het voornemen om dit speeltuintje te slopen. 

Antwoord: 

Zie bovenstaande antwoord.  

 

3: op een bewoners avond in het buurthuis, zou maar een bewoner gehoor hebben 

gegeven, is daar toen over algemene zaken vwb speeltuintjes gesproken, of over een op 

handen zijnde sluiting van speeltuintjes in de wijk. 

Antwoord: 

Er is niet specifiek gesproken over het verwijderen van speelplaatsen. Zoals 

aangegeven is er gesproken over een nieuwe speelplaatsennorm en welke 

consequenties dit zou kunnen hebben.  

 

4: er is een lijst bij wijkbelang de Zuidert bekend, waarin staat welk speeltuintje in de 

wijk gaat verdwijnen, klopt dit? 

Vraag: mogen wij als Com WO inzage in deze lijst, zodat wij e.e.a. goed kunnen afwegen 

in de te maken keuzes. 

Antwoord: 

Er is nog geen lijst. Als uw raad de Keuzenota BOR heeft vastgesteld, dan volgt 

er een uitvoeringsplan speelplaatsen. In dit plan zal worden aangegeven welke 

speelplaatsen op basis van de nieuwe norm zouden kunnen worden verwijderd 

of omgevormd naar een trapveldje of natuurlijk spelen. Dan zullen vervolgens 

de bewoners worden geïnformeerd.  

 



 

 

 

5: navraag leert ons dat er contracten zijn afgesloten met een bedrijf, verantwoordelijk 

voor de sloop van o.a. dit speeltuintje, klopt dit? 

Antwoord: 

Er is geen contract afgesloten. Dit kan ook niet omdat er nog besluit is genomen 

en ook niet met de bewoners is gesproken.  


