
Artikel 41 vragen over speeltuintje bij Bellamystraat en afval 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 41) 

Datum 

29-07-2022 

Onderwerp 

Speeltuintje bij Bellamystraat en afval 

Vragensteller 

Jeroen Rijsdijk, PvdA-GroenLinks Ridderkerk en Ronald Lapaer, Leefbaar Ridderkerk 

Vragen 

Een aantal maanden geleden is het speeltuintje bij de Bellamystraat opgeknapt. Dat is op zich een 

positieve ontwikkeling. De afgelopen tijd hebben PvdA-GroenLinks Ridderkerk en Leefbaar 

Ridderkerk echter een aantal e-mails ontvangen van bezorgde buurtbewoners die wijzen op zaken 

die daarbij niet goed (zijn ge)gaan. Zo is het ingezaaide gras slecht ontkiemd waardoor de 

ondergrond van de speeltuin bij goed weer erg stoffig is en bij slecht weer verandert in een 

modderpoel. Dit is voor kinderen niet fijn om te spelen. Het komt dan ook regelmatig voor dat 

kinderen geen gebruik kunnen maken van het speeltuintje. De laatste weken is het speeltuintje 

afgesloten geweest om het gras opnieuw in te zaaien. Naar aanleiding hiervan hebben wij de 

volgende vragen:  

1. Waardoor komen de problemen met het gras en hoe gaat u deze verhelpen? Het is voor 

kinderen uit de buurt belangrijk om een goede speelplek te hebben.  

2. Als de problemen met het gras zich blijven voordoen of als het gras bij de schommels 

straks weer snel is weggesleten, bent u dan bereid om te kiezen voor een andere 

ondergrond, zoals houtsnippers of boomschors? Zo nee, welke mogelijke alternatieven zijn 

er dan voor de ondergrond?  

3. Wij hebben diverse e-mails ontvangen van inwoners die aangeven dat het groenonderhoud 

bij het speeltuintje de afgelopen maanden ook niet de benodigde aandacht heeft gehad. 

Inmiddels is het onkruid weggehaald. Hoe gaat u ervoor zorgen dat het groenonderhoud 

vanaf nu op peil blijft?  

4. De lage hekjes om het speeltuintje zijn vervangen door enkele paaltjes. Het is voor 

loslopende honden nu gemakkelijker om het speeltuintje in te rennen. Daarnaast is ook het 

hek weggehaald waardoor fietsers die op het voetpad fietsen niet hard langs het 

speeltuintje konden fietsen. Het gevolg is dat het voetpad nu regelmatig gebruikt wordt door 

fietsers en scooters. Dit is voor spelende kinderen niet veilig. Bent u bereid om de hekken 



weer terug te plaatsen? Zo nee, wat zijn dan de mogelijkheden om hier iets aan te doen? 

Graag uw antwoord toelichten.  

Goed onderhouden en veilige speeltuintjes dragen bij aan een prettige leefomgeving. Dat geldt 

ook voor een schone en opgeruimde straten. De wijze van afvalinzameling in Ridderkerk is al 

langer onderwerp van gesprek en gaat naar verwachting binnen enkele maanden opnieuw worden 

aangepast. Wij hebben diverse e-mails ontvangen van inwoners die aangeven dat er regelmatig 

afval wordt gedumpt in en rond bedrijfsafvalcontainers. Het gaat om particulier afval dat niet in de 

bedrijfsafvalcontainers hoort, maar waardoor deze wel regelmatig overvol zitten. Dit leidt tot 

zwerfafval en een verrommeld straatbeeld. Inwoners ergeren zich hieraan.  

5. Wat wordt eraan gedaan om deze vorm van afvaldumping tegen te gaan?  

6. Hoe snel wordt dit afval dat rondslingert rond bedrijfsafvalcontainers na een melding 

opgeruimd? En zonder melding? 

7. Kunt u aangeven of dit probleem de aandacht heeft bij het opstellen van het nieuwe 

afvalbeleid en zo ja, aan welke oplossingsrichting denkt u?  

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om alle vragen 

afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 
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