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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 41) over speelptek Watermolen/Rosmoien

Geachte Mevrouw Kayadoe,

Op 19 augustus 2022 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over de speelplek aan de
Watermolen/Rosmolen. In deze brief beantwoorden wij uw vragen

Vraag 1
Is het correct dat voornoemd speettuintje op 27 juni (net voor de zomervakantie) is afgebroken en de
hekken zijn geplaatst?

Antwoord :
Dat is correct

Vraag 2
Op welke gronden moest het speeltuintje vervangen worden en heeft er participatie met de omwonenden
plaatsen gevonden? Wanneer er participatie heeft plaatsgevonden wat is hiervan de opbrengst?

Antwoord :

De speeltoestellen zaten aan het einde van hun levensduur en vertoonden steeds meer gebreken. De
omwonenden zijn op 7 maart 2022 geïnformeerd over de herinrichting en zijn daarbij uitgenodigd om mee
te denken over een nieuwe inrichting. Wij ontvingen 24 reacties. Op basis van deze reacties zijn twee
ontwerpen gemaakt waaruit de gebruikers (en omwonenden) een keuze konden maken. Hierop
ontvingen wij 41 reacties. Het ontwerp met de meeste voorkeur is uitgevoerd

Vraag 3
Is het college op de hoogte dat dit een door kinderen druk bezocht speeltuintje is? Op welke gronden is
er voor gekozen om de werkzaamheden net voor de zomervakantie aan te vangen?

Antwoord :
Ja wij zijn ons daarvan bewust. Daarom zijn we vroegtijdig met de voorbereiding begonnen. Helaas had
de aannemer onvoldoende personeel waardoor we de werkzaamheden noodgedwongen moesten
uitstellen



Vraag 4
Wat is de reden dat de plaatsing van eventuele nieuwe toestellen en afwerking van het terrein nog niet
zijn afgerond? Op welke termijn wordt verwacht dat dit wel gebeurd zou moeten zijn?

Antwoord :
De speeltoestellen zijn geplaatst en het gras is ingezaaid. Op vrijdag 2 september jl. zijn de afzethekken
verwijderd en is de speelplek vrij gegeven. We hebben de afzethekken langer laten staan om het gras
een kans te geven te ontkiemen

Vraag 5
Zijn omwonenden vooraf, dan wel op tijd geïnformeerd dat het speeltuintje de gehele zomervakantie niet
gebruikt kon worden?

Antwoord:
Nee dat is voor ons een leermoment

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Rd;ierkerk
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