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Geachte heer Links,

In een mail d.d. 3 januari jl. heeft u op grond van art. 39 vragen gesteld inzake het
speelruimtebeleid en de uitvoering daarvan.
U stelt daarin een aantal vragen. Hieronder gaan wij op uw vragen in.
1. Heeft er een zoekopgave naar een speelruimte in Waalre zuidwest
plaatsgevonden en wat is het resultaat daarvan ?
Deze zoekopgave heeft nog niet plaatsgevonden. Het was onze bedoeling om, na een

inventarisatie van plekken die zich zouden kunnen lenen om een speelplek te
realiseren, de 3 meest geschikte plekken in een avond met buurtbewoners toe te
lichten en de buurtbewoners naar hun mening te vragen,
De reden waarom dit nog niet is gebeurd is tweeledig, Enerzijds heeft dit te maken
met capaciteitsproblemen en personeelswisselingen, Dat is ook de reden dat dit in
de RIB van 19 november 2020 niet in beeld was. Anderzijds zijn vanwege de coronaepidemie sommige dossiers enigszins vertraagd en hebben andere zaken prioriteit
gekregen,
Op dit moment is de stand van zaken, dat we binnen de bebouwde kom 4 mogelijke
plekken in beeld hebben en aan de buitenrand van de bebouwde kom 6 mogelijke

plekken. Van deze laatste zijn 2 plekken in eigendom van de gemeente en 4 in
eigendom van derden. De speelplek is bedoeld voor 0 - 14-jarigen. Om de plek voor
de hele doelgroep bereikbaar en toegankelijk te maken, heeft een plek centraal in de
buurt de voorkeur voor een plek aan de bosrand.
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2. Met hoeveel

inwoners

of

vertegenwoordigers

van

buurtverenigingen en

grondeigenaren zijn gesprekken gevoerd?
Het antwoord op uw eerste vraag betekent eveneens, dat er nog geen gesprekken
hebben plaatsgevonden met inwoners, grondeigenaren en vertegenwoordigers van
buurtverenigingen.
3. Waarom is het eerste kwartaal van 2020 geen nieuwe speelplek gerealiseerd?
Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar ons antwoord op vraag

1

4. Op welke termijn verwacht u dat er wel een nieuwe speelplek in Waalre zuidwest
wordt gerealiseerd.

Dit voorjaar wordt de inventarisatie alsnog opgepakt en zal in overleg worden
gètreden met de omgèving over de plek en wensen voor de inrichting. Vervolgens
kan dat worden verwerkt in een ontwerp voor de inrichting, waarna opdracht kan
worden gegeven voor de realisatie. Dit zal dan uiterlijk in het vierde kwartaal van
2021 worden uitgevoerd.
5. Volgens de RIB van 19 november 2020 wordt het speelruimtebeleid volgens plan
uitgevoerd: hoe is dit te rijmen met het niet realiseren van speelruimte in Waalre
zuidwest?

Zoals we onder vraag 1 al aangaven, heeft dit te maken met capaciteitsproblemen
en personeelswisselingen,

Wij gaan ervanuit dat we hiermee u vragen voldoende hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Waalre,

aarnemend gemeentesecretaris,
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Waarnemend burgemeester,

dr. A.J.W. Boelhouwer

M.W. de Brouwer
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