Initiatiefvoorstel CDA, D66, Lokale Realisten, Dorpspartij, PvdA en OPA
over speeltoestellen
Raadsvergadering: 9 juli 2015
Agendanummer:
Zaaknr: nvt
Onderwerp: Speeltoestellen

Aan de raad
Inleiding
In 2012 is de kadernota speelvoorzieningen opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. De
uitvoering van deze nota is nu in volle gang. Door het uitvoeren van het beleid zijn de speellocaties
een gespreksonderwerp geworden in de gemeente. Het lijkt erop dat de uitvoering van het beleid
een grotere impact op de leefbaarheid heeft dan vooraf ingeschat. Daarom is het noodzakelijk hier
voor de korte termijn en voor de lange termijn oplossingen te zoeken.
Voor de korte termijn is het 1) stoppen met verwijderen van de toestellen en 2) het terugplaatsen
van de verwijderde speeltoestellen de mogelijke oplossing.
Ook voor de lange termijn dient er ook een oplossing gezocht te worden. Dit om dezelfde situatie
zoals er nu is ontstaan te voorkomen. Er dient betere communicatie plaats te vinden en gezocht te
worden naar slim beheer en onderhoud. De oplossing voor de lange termijn kan zijn door het
oprichten van een Stichting. Er zijn goede voorbeelden van bijvoorbeeld in de gemeente Boekel.
De gemeente kan jaarlijks een bedrag afdragen aan deze stichting. Daarnaast kan de stichting
door subsidies en buurtparticipatie kosten besparen en efficiënt werken.
Naar aanleiding van de ontstane commotie rond verwijderde speeltoestellen hebben diverse
gemeenteraadsleden op zaterdag 6 juni jl. een aantal locaties met speeltoestellen bezocht en
gesproken met betrokken inwoners. Bezocht werden de locaties Neerakker, Groene Long in Bakel,
Kopse en Diederikstraat in Gemert, Speelweide in Handel en Bergakker in Milheeze. Het is
gebleken dat in sommige dorpen/wijken grote betrokkenheid bestaat en dat dat in andere plaatsen
minder het geval is. Enkele inwoners van andere wijken kwamen ook naar de afgesproken
plaatsen om te praten met de raadsleden.
In enkele wijken hebben mensen zelf al offertes aangevraagd en ook al aangeboden zelf ook de
handen uit te mouwen te willen steken.
Naar aanleiding van de ingewonnen en later toegezonden informatie lijkt het ons noodzakelijk om
op korte termijn een aantal maatregelen te nemen, en het beleid met betrekking tot de
speeltoestellen aan te passen. Op langere termijn dient het beleid te worden aangepast op basis
van de ingewonnen informatie.
Voor beide zaken is een aanvullend krediet nodig.

Beslispunten
1.

Een budget van € 20.000 euro ter beschikking te stellen aan het college om op 7
locaties speeltoestellen terug te kunnen plaatsen:
- Zandse Bergen, Bakel (indicatief bedrag: € 3.000,-)
- Diederikstraat Gemert (indicatief bedrag: € 3.000,-)
- Hof, Gemert (indicatief bedrag: € 3.000,-)
- De Kopse Gemert (indicatief bedrag: € 2.000,-)
- Neerakker, Bakel (indicatief bedrag: € 3.000,-)
- Speelweide, Handel: (indicatief bedrag: € 3.000,-)
- Millekes, Milheeze: (indicatief bedrag: € 3.000,-)

2.

Het bedrag van € 20.000 te dekken uit de post onvoorzien.

3.

De 14e begrotingswijziging vast te stellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Economie en Sport d.d. 17 juni 2015
Raadsvergadering d.d. 9 juli 2015
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Commissie Economie en Sport d.d. 13 mei 2015

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
De in september 2011 vastgestelde kadernota speelruimte 2012 – 2022 en de in april 2012
vastgestelde begrotingswijziging in verband met het uitvoeringsrapport speelruimte 2012 2022.

Beoogd effect
Met dit voorstel wordt beoogd het verwijderen van speeltoestellen te stoppen, het terug
plaatsen van verwijderde speeltoestellen mogelijk te maken en zo een verbetering van
kwaliteit van de speelplaatsen plaats vindt.
Daarnaast wordt beoogd dat het gemeentelijk beleid wordt bijgesteld met betrekking tot de
speeltoestellen.
Door goede participatie wordt er een positief signaal afgegeven wat uiteindelijk
betrokkenheid van de burger oplevert.
Duurzaamheid
Wanneer mankementen aan speeltoestellen tijdig worden gesignaleerd, kunnen
onderdelen eerder vervangen worden. Dit kan door goede inzet van de burgers en
communicatie.

Argumenten
Bevorderen van betrokkenheid van de bewoners en wijk- en dorpsraden bij de
speeltoestellen door middel van toezicht, herstel en onderhoud.
De leefbaarheid van de gemeente Gemert-Bakel niet aan te tasten.

Kanttekeningen
n.v.t.

Vervallen “oude” regelgeving
n.v.t.

Uitvoering
Op korte termijn dient er gestopt te worden met het verwijderen van de speeltoestellen. Dit
natuurlijk waar dit mogelijk is en er geen onveilige situatie ontstaan. Daarnaast dient er op
korte termijn een goede inventarisatie gemaakt te worden van alle speellocaties en
speeltoestellen. Hierin een goed overzicht verkrijgen van levensduur, onderhoud en
vervangingskosten. Zo kan in de toekomst de huidige situatie niet meer ontstaan.
Om de burger mee te laten participeren is een plan maken voor communicatie met de
burger van belang. Deze dient derhalve ook op korte termijn opgesteld worden. Dit
communicatieplan kan in de toekomst eventueel onderdeel uitmaken van een nog op te
richten stichting. Het college dient een onderzoek te starten om te bekijken of het oprichten
van een stichting of meerdere stichtingen zoals bijvoorbeeld in Boekel mogelijk is.

Ter inzage gelegde stukken
-

