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Betreft: voorkomen sluiting speelplaatsen  

Geacht college, 

Lokaal Hellendoorn werd benaderd door omwonende ouders van de speelplaats hoek Zwaluwtong, 

Wintergroen, Leeuwenbek en Madeliefje. Een druk bezochte speelplaats  in een steeds jonger 

wordende buurt in de Kruidenwijk. Deze speelplaats is beschadigd door vuurwerk. Tot verbazing en 

ontsteltenis kregen betrokkenen een brief waarin de gemeente onder meer aangeeft dat ouders 

blijkbaar niet hechten aan de speelplaats, aangezien schade niet voorkomen is. Ook werd 

aangegeven dat ouders en kinderen moeten wachten tot juni omdat dan een besluit genomen zal 

worden welke speelplaatsen sluiten in het kader van de bezuinigingen. 

Geplande bezuinigingen op speelplaatsen zijn blijkbaar voor u reden ontstane schade niet te 

herstellen en hekken te plaatsen. Ook de bejegening van betrokken ouders bij een verzoek de 

speelplaats te herstellen en te heropenen roept vragen en kritiek op. 

Ouders en kinderen vinden dit zeer spijtig. Tevens gaf een vertegenwoordiging namens de ouders 

aan dat er weliswaar toezicht en sociale controle op de speelplaats is, maar niet elke schade 

voorkomen kan worden. Zij vinden het vervelend dat in de brief de suggestie is gewekt dat zij de 

vuurwerkschade hadden kunnen voorkomen. 

Lokaal Hellendoorn is van mening dat enkel uitvoering gegeven kan worden aan de 

bezuinigingsopdracht in samenspraak met kinderen en ouders die gebruik maken van de 

speelplaatsen. Daarvoor is het noodzakelijk dat het college vroegtijdig communiceert met alle 

betrokkenen per speelplaats.  Speelplaatsen vervullen volgens Lokaal Hellendoorn een belangrijke 

functie in buurten en wijken. Het geeft kinderen de mogelijkheid met elkaar buiten te spelen, te 

bewegen en het brengt sociale cohesie in de buurt. In het kader van preventie in het sociaal domein 

en participatie een groot goed. Daar waar inwoners van mening zijn dat speelplaatsen gehandhaafd 

moeten worden zal er samen met hen naar oplossingen gezocht moeten worden. Hiervoor zal het 

college in gesprek moeten met ouders en andere buurtbewoners over bv. mogelijkheden tot eigen 

beheer van speelplaatsen of delen daarvan en verantwoordelijkheden.  

Wij hebben de volgende vragen aan u: 

1. Suggereert u in de brief naar de betrokkende ouders van de genoemde speelplaats dat zij 

vuurwerkschade hadden kunnen voorkomen? Zo, ja dan past volgens Lokaal Hellendoorn 



z.s.m. excuus en een gesprek met ouders om tot een oplossing te komen en de speelplaats 

zo snel mogelijk, evt. samen met de ouders te herstellen en te heropenen. 

2. Hoe denkt u de bezuinigingsopdracht van speelplaatsen vorm te geven? 

3. Gaat u hierbij de betrokkenen actief betrekken per speelplaats en hoe gaat u dit doen? 

4. Zijn er meer speelplaatsen die dicht zijn in afwachting van besluitvorming over de 

bezuinigingen? 

Graag willen we dat u zo snel mogelijk actie onderneemt richting de betrokken ouders van 

genoemde speelplaats en onze vragen te beantwoorden in de commissie SLZ en/of GB van maart 

2020 

Met vriendelijke groet namens Lokaal Hellendoorn, 

Hetty Ligtenberg-Grondman (Samenlevingszaken) 
Jan Veneman (Grondgebied) 
 


