Artikel 39 vragen betreffende het speelruimtebeleid en de uitvoering ervan.
Datum: 3 jan. 2012
Geacht College,
Volgens info op de website van de gemeente wordt er in Waalre zuid-west een speelruimte
begin 2020 gerealiseerd. In uw raadsinformatiebrief van 19 november jl. wordt hier met geen
woord meer over gerept.
ZW14 heeft n.a.v. de Raadsinformatiebrief van 19 november 2020 (brief 114993) over de
uitvoering van het speelruimtebeleid 2020-2021 en de Raadsinformatiebrief van 16
september 2019 (brief 26502) over uitvoering speelruimtebeleid 2019-2020 de volgende
vragen.
1. Heeft er een zoekopgave naar een speelruimte in Waalre zuid-west plaatsgevonden
en wat is het resultaat daarvan ?
2. Met hoeveel inwoners of vertegenwoordigers van buurtverenigingen en
grondeigenaren zijn gesprekken gevoerd?
3. Waarom is het eerste kwartaal van 2020 geen nieuwe speelplek gerealiseerd?
4. Op welke termijn verwacht u dat er wel een nieuwe speelplek in Waalre zuidwest
wordt gerealiseerd.
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?
Op voorhand dank voor de beantwoording.
Namens de fractie van ZW14,
Met vriendelijke groet,
Bert A.J. Links,

Bijlagen: screenprints en links naar relevante documenten van het Speelruimtebeleid Waalre
en de Raadinformatiebrieven.

Bijlagen met screenprints en links naar relevante documenten
Speelruimtebeleid Waalre
Link naar het speelruimtebeleid toont dat in Waalre zuidwest speelruimte niet binnen
300 meter beschikbaar is:
https://www.waalre.nl/inwoners-en-ondernemers/speelruimte.html

Volgens info op website van de gemeente gaat daar een nieuwe speelplek komen:
info over de speelruimte in Waalre Zuidwest:
https://www.waalre.nl/speelruimten/95/waalre-zuid.html

Ook de webpagina www.waalre.nl/inwoners-enondernemers/speelruimte.html?zoek=speelruimte& verwijst nog steeds naar deze pagina.
Maar in 2019 is er niets gebeurd.

en uit de Raad Informatie Brief blijkt ook niet dat er iets aan gedaan gaat worden,
terwijl uitvoering van het speelruimtebeleid 2020-2021 volgens planning uitgevoerd
zou worden.
www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomenstukken/c9bebd4b-1f40-49e3-864b-5d51dcc67fae

Uit de RIB van 16 september 2019 over uitvoering speelruimtebeleid 2019-2020:
www.waalre.nl/bestuur-enorganisatie/gemeenteraad/documenten/raadsinformatiebrieven/c87d0d8d-db4e4a91-b638-cd2d0ef99ba1

