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Inleiding 
 
Op 3 juni jl. werd aan bewoners rondom het speelveld aan de Lisdoddekreek een brief gestuurd met de 
mededeling dat het speelveld zal worden heringericht.  
In de brief wordt gemeld dat “het ontwerp is gemaakt in overleg met omwonenden (…)” en er wordt een 
link naar een gemeentelijke webpagina genoemd waarin de plannen worden getoond (zie bijlage) en 
wordt uitgelegd wat er zal worden vervangen.  
 
Vraag 1: 
Is het College bekend dat het resultaat van de inmiddels uitgevoerde werkzaamheden in de verste verte 
niet lijkt op hetgeen in de brief/website in het vooruitzicht is gesteld? Er staat nu één glijbaan, terwijl een 
mini-netschommel, een speelhuisje en een mini klimnet de uitkomst zou zijn van overleg met de 
bewoners. 
 
Antwoord 1:  
Er is een ander ontwerp uitgevoerd. De reden hiervan is dat het oorspronkelijk ontwerp zoals 
gepubliceerd te groot bleek voor de beschikbare ruimte. Wij beseffen dat we hier met de bewoners over 
hadden moeten communiceren wat helaas achterwege is gebleven. Vanwege de voortgang hebben wij 
gedacht er goed aan te doen het plan zodanig te wijzigen dat het toch binnen de gestelde termijn 
uitgevoerd kon worden. Daarbij hebben we gelet op het gelijkwaardig houden van het aantal 
speelfuncties en de doelgroep waarvoor de plek bedoeld is, 0 tot en met 5 jaar. In het oude ontwerp 
zaten drie speelfuncties, te weten klimmen, fantasie en schommelen. In het nieuwe, uitgevoerde, 
ontwerp zitten ook drie speelfuncties, te weten klimmen, fantasie en glijden. Daarnaast is de speelfunctie 
schommelen beschikbaar op korte loopafstand, circa 2 minuten, op de Groene Dolk. Wij gingen ervan uit 
dat door het bieden van gelijkwaardige speelfuncties een goed en passend alternatief hebben geboden. 
Echter, nogmaals hierover hadden wij van te voren met bewoners natuurlijk moeten communiceren.  
 



Vraag 2: 
Wat is de reden van deze afwijking, wie heeft daartoe besloten en is daarover contact geweest met de 
bewoners en zo ja hebben bewoners ingestemd met deze wijzigingen? 
 
Antwoord 2: De werkgroep heeft besloten tot deze afwijking om reden van veiligheid. In het 
oorspronkelijke ontwerp bleken overlappende valruimtes voor te komen, inclusief een toestel met 
gedwongen beweging (de schommel). Gedwongen bewegingen zijn bewegingen waarin je niet zelf kan 
stoppen zodra de beweging in gang is gezet. Bij een botsing is er een risico op letsel. Dit is conform de 
wetgeving niet toegestaan. Wij hebben hier vertrouwd op de deskundigheid van de 
ontwerper/leverancier en dit te laat ingezien en dus te laat gecommuniceerd. 
  
Vraag 3:  
Indien er geen overleg heeft plaatsgevonden met de bewoners en/of overeenstemming is bereikt: 
wanneer worden de oorspronkelijke plannen uitgevoerd? 
 
Antwoord 3: Het eerdere ontwerp is te groot, zie antwoord 1 en 2. Gezien de verwachtingen gaan we in 
overleg met bewoners welke extra speelaanleidingen er eventueel nog geplaatst kunnen worden. 
Inmiddels is er een afspraak met bewoners gepland op woensdag 29 juni a.s. 
 

Bijlage: 
Oud ontwerp 
 

 
 
 



Nieuw ontwerp: 

 


