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Betreft: RIB Motie 2021-133 schaaktafets in de openbare ruimte

Geachte raadsleden ,

In uw raadsvergadering van 4 november 2021 is de motie '2021-113 Schaaktafels in de openbare ruimte’
aangenomen. Het college wordt daarin verzocht om:

Te onderzoeken op welke plekken in de openbare ruimte de plaatsing van schaaktegels of
schaaktafels meerwaarde kan hebben
Schoolbesturen te informeren over dit initiatief, en de mogelijkheid te bieden mee te doen met de
pilot
De raad uiterlijk in de eerst helft van 2022 een voorstel te doen om op minimaal 2 plekken als
pilot een schaakbord te realiseren.
Wanneer vóór 1 maart 2022 nog geen voorstel kan worden gedaan de raad vóór 1 maart 2022 te
informeren over de status van het onderzoek
Bij een positieve uitkomst van de pilot, bij vervanging van verouderd meubilair in de openbare
ruimte of bij herinrichting van openbare gebieden, het plaatsen van meerdere schaakborden in
overweging te nemen en zo nodig met een raadsvoorstel te komen

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken ten aanzien van de bovenstaande verzoeken.

Locaties voor schaakspelvoorzieningen
Het onderzoek naar locaties waar schaaktegels of schaaktafels meerwaarde hebben, richt zich op
locaties in en nabij winkelcentra, uitgaansgelegenheden en parken. Zoals in de motie is benoemd, zijn de
in te richten locaties van het St. Jorisplein, het Oosterpark en het Vlietplein potentiele locaties voor deze
voorziening. Daarbij kijken we of deze voorziening te plaatsen is bij de huidige speellocaties. Hierover
voeren we overleg met de ontwerpers/ projectleiders van de diverse herinrichtingsprojecten en de
beleidsmedewerker spelen

Koningsplein 1
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2980 AG Ridderkerk



Vervolg
Uit het locatie onderzoek volgt of en waar een schaakspelvoorziening te plaatsen is en op welke termijn
Wij betrekken hierbij de diverse stakeholders zoals de omwonenden en de BIZ/winkeliersvereniging.
Afhankelijk van de locatie en de vorm (tafel of tegels) bepalen we of het wenselijk en mogelijk is om deze
locaties ook te voorzien van spelstukken

Gesprekken met de schoolbesturen over het initiatief en de vraag of er behoefte is aan een
schaakspelvoorziening op het schoolplein, moeten nog plaatsvinden, Naar verwachting zal dit in maart
plaatsvinden.

De mogelijkheden voor schaakspelvoorzieningen nemen we ook mee in het nieuwe speelbeleid en het
speelruimteplan Ridderkerk (2' kwartaal 2022).

Naar verwachting leggen we medio 2022 een voorstel voor plaatsing van één of twee
schaakspelvoorzieningen in de openbare ruimte aan u voor.

Wij vertrouwen erop dat u hiermee voldoende te hebben ge-1-1
lrm eeF

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de burgemeester,

lw. A. Attema


