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Geldermalsen, 6 december 2020 

 

Geachte raadsleden, wethouder Van Stappershoef en griffier,  

 

Graag maakt de stichting speeltuinvereniging De Sterappel van de gelegenheid gebruik om te 

reageren op de kadernota Speelruimte 2022-2026. Wij zijn een zeer actieve vereniging die het 

onderhoud van speeltuinen verzorgt, activiteiten organiseert (zoals: Nieuwjaarsviering, Pasen met 

Hazen, 4 mei, BBQ, Halloween) en zelfs deels het beheer van de openbare ruimte op zich neemt. 

De stichting speeltuinvereniging De Sterappel begrijpt dat er geharmoniseerd moeten worden als 

drie gemeenten zijn samengevoegd. Wij zijn echter zeer geschrokken van de gevolgen van 

voorliggend stuk. Voor het beheren van onze toestellen leunen wij voor een belangrijk deel op de 

steun van de gemeente West Betuwe. Dit blijft volgens ons nodig. 

Er zijn volgens ons drie punten die aanpassing verdienen in de kadernota. 

1 Onjuiste functie toegedeeld 

Allereerst wordt het beheer en onderhoudsbudget verminderd en herverdeeld. Dit is voor alle 

speeltuinen in voormalige Gemeente Geldermalsen al zéér nadeling. Erger vinden wij dat de functies 

voor onze speeltuinvereniging niet juist zijn opgenomen. Wij hebben niet alleen speeltoestellen voor 

0-6 jarige, maar hebben vooral een belangrijke rol (én voorzieningen én toestellen) voor de categorie 

7-11 en 12-18 jarigen. Te denken valt aan een hoog en groot klimtoestel, duikelrekken, 

korfbalfaciliteiten,  acht (!) zit/hangplekken etc. etc.  

Wij vragen daarom deze functies, zoals genoemd in de bijlage, aan te passen, zodanig dat wij alle 

functies (leeftijdscategorieën) kunnen blijven bedienen en daarvoor de juiste subsidie kunnen 

ontvangen. 

 

2 Informele speelplaats 

Een deel van onze speeltuinvereniging wordt nu aangemerkt als informeel. Dat is volgens ons niet 

terecht. Het is een volwaardig onderdeel van onze vereniging met banken én een aantal goed 

onderhouden toestellen. Als uw raad deze als informeel aanwijst, worden de speeltoestellen op 

termijn worden weggehaald! (zoals geantwoord is op een vraag van raadslid dhr. Dobben in de  ca. 

35e minuut van de informatieve ronde). 

Dit kan niet waar zijn. Het zijn toestellen die de door de stichting zelf zijn aangeschaft, geplaatst en 

onderhouden. Ook zijn deze allemaal goedgekeurd bij alle jaarlijkse controles!  



Wij vragen daarom de speelplaats bij de Coreanne,  die in de buurt “het oogappeltje” wordt 

genoemd, als onderdeel van de speeltuin Sterappel te plaatsen en dus de formele status te geven.  

 

3 Fonds Speelruimte 

In de kadernota en het raadsvoorstel wordt gesproken over een bestemmingsreserve die later het 

“Fonds Speelruimte” wordt genoemd. Dit fonds wordt bekostigd door oude reserves en door een 

deel van het beheer en onderhoud over te hevelen. Dit is één van de  redenen dat het subsidie 

bedrag met 70% wordt teruggebracht. Nu komt de crux: Het fonds kan alleen gebruikt worden voor 

vervangingsinvesteringen voor toestellen die door de gemeente zijn aangeschaft. 

Dit betekent dat de toestellen die door ons zijn aangeschaft uit gemeentelijke subsidie, Jantje Beton 

en donaties uit de buurt, niet in aanmerking voor een bijdrage uit het “Fonds Speelruimte”. 

Wij vragen u daarom dat toestellen die aan vervanging toe zijn en die de afgelopen jaren door de 

gemeente zijn (goed)gekeurd ook in aanmerking te laten komen voor het “Fonds Speelruimte” 

 

Samenvattend 

Wij zijn verkeerd gecategoriseerd, we worden enorm gekort en komen niet in aanmerking voor het 

fonds. Deze nota betekent dat onze speeltuinvereniging, net als vele andere speeltuinverenigingen, 

in de toekomst niet meer kunnen voldoen aan hun sociale functie. Immers: Ze kunnen het beheer en 

onderhoud en de noodzakelijke vervangingen niet meer betalen. Wat ons betreft is dit een zeer 

slechte ontwikkeling. 

 

Tot slot: Wij wensen u veel wijsheid toe bij uw besluitvorming. Voor het vervolg worden wij én onze 

inwoners graag betrokken bij de uitwerking van de kadernota. U bent van harte welkom om eens een 

kijkje te komen nemen! 

 

Met vriendelijke groet,  

Valencia van der Pol, voorzitter Bestuur Speeltuinvereniging “De Sterappel” 

Johan Boudewijn, voorzitter Onderhoudscommissie Speeltuin “De Sterappel” 

 


