Aan de gemeenteraad
van de gemeente Zevenaar

12 mei 2022

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ondergetekenden zijn bewoners van de Hagendel in Zevenaar en wij vragen uw aandacht voor de
overlast afkomstig van de openbare speelplaats aan de Platanenlaan.
Na de realisatie van het scholencomplex (Integraal Kindercentrum IKC) aan de Platanenlaan wordt
door ondergetekenden veel overlast ervaren van de speelplaats, direct gelegen naast het IKC. De
overlast wordt met name ervaren door het gebruik van het omheinde voetbalveldje, tegenover de
appartementen aan de Hagendel.
Overdag wordt de speelplaats gebruikt door de vele leerlingen van het IKC. Door medewerking van
de schooldirectie wordt die soms zo veel mogelijk beperkt, doordat leerkrachten er op toezien dat
het geluidsniveau binnen de perken blijft. Dit gebeurt echter niet permanent.
Wij als (hoog)bejaarde bewoners moeten echter lijdzaam toezien hoe na de sluiting van de scholen
de overlast doorgaat, doordat elke inwoner van Zevenaar van deze openbare speelplaats gebruik kan
maken. In de praktijk komt dit er op neer dat de overlast, vooral in de warmere maanden, dag in dag
uit voortduurt. Soms zelfs tot in de nachtelijke uren. De bewoners van de appartementen met
uitzicht op de speelplaats kunnen bij mooi weer geen ramen open houden of in het bijbehorend
tuintje zitten. De geluidsoverlast is dan continue aanwezig! Sommige bewoners hebben daardoor al
twee jaar lang geen gebruik kunnen maken van balkon of tuintje, wat natuurlijk te gek is voor
woorden.
De overlast wordt ervaren tijdens de schooltijden en wanneer het speeluur is, op afwisselende tijden
van 10:00 uur tot 14:00 uur. Het probleem is dat het niet beperkt blijft tot dit tijdvak. Daarna komen
kinderen spelen van de buitenschoolse opvang en door kinderen uit de woonwijk. De geluidsoverlast
houdt niet op en in de weekend en avonduren gaat dit eveneens door!
Er is diverse malen overleg gevoerd met ambtenaren en burgemeester Van Riswijk in de hoop dat er
maatregelen worden genomen om de overlast te stoppen.
De gemeente heeft een bord geplaatst waarop “spelregels” zijn vermeld. Dit heeft echter geen enkel
effect gehad op de geluidsoverlast. Een van de spelregels is dat spelen of voetballen na 20:00 uur, of
als het donker is niet is toegestaan. In de praktijk houdt niemand er zich aan en er is ook, na het
sluiten van de scholen, geen enkel toezicht meer. Het is ook niet realistisch om te verwachten dat
handhaving of politie op het naleven van deze regels moeten toezien.
De oplossing voor ons als bewoners van de Hagendel en kan feitelijk geen andere zijn dan dat het
trapveldje wordt verwijderd of in ieder geval verplaatst. Wij begrijpen dat dat een kostbare
aangelegenheid is maar de burgemeester heeft aangegeven dat financiën niet het probleem is.
Overleg met de verhuurder, Baston Wonen, heeft tot op heden ook geen resultaat opgeleverd.

Ten overvloede willen wij er nog eens op wijzen dat wij als bewoners van de Hagendel vreselijk veel
last hebben van de geluidsoverlast. Diverse huisartsen hebben aangegeven dat dit een
onacceptabele situatie is. Zo nodig kunnen wij daarvan verklaringen van de artsen overleggen.
Door enkele bewoners is al in de beginfase van de bouw van het IKC aangegeven dat een speelplaats
op circa 10 meter van de Hagendel onherroepelijk tot overlast gaat leiden. Met dat bezwaar is echter
niets gedaan.
Sommige bewoners hebben aangegeven niet langer meer te willen en kunnen wonen op deze
locatie. Door de hoge leeftijd is het echter niet een eenvoudige zaak om opnieuw te moeten
verhuizen. Het aanschrijven van u raadsleden moet dan ook zeker als een noodkreet van ons worden
beschouwd.
Overleg met de gemeente gaat moeizaam en heeft tot op heden niet tot een oplossing geleid.
Wij vragen u dan ook met klem om in overleg te treden met een delegatie van ons, nog voor de
zomer, om eindelijk tot een passende oplossing te komen.

Hoogachtend,

De bewoners van de Hagendel,
(Brief is ondertekend door 21 van de 36 bewoners, voornamelijk woonachtig dicht bij de speelplaats.
Zie bijgevoegde lijst met handtekeningen)
Email: bewonershagendel@ziggo.nl

Handtekeningenlijst is door raadsleden op te vragen bij de griffie.

