Amendement
Agendapunt: Kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026
Onderwerp: Speelruimtebeleid en speelruimte Heesselt
Datum: 15 december 2020
Ingediend door de fracties: GroenLinks West Betuwe, Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe,
Verenigd West Betuwe en CDA West Betuwe.
_________________________________________________________________________
De raad van de gemeente West Betuwe op 15 december 2020 in vergadering bijeen, ter
behandeling van Raadsvoorstel 2020/151
Besluit
Om het voorgelegde besluit om de speelruimte in Heesselt (locatienaam Gerestraat 40) in te
delen als Informele Speelruimte te wijzigen en deze speelruimte in te delen als Formele
Speelruimte.
En gaat over tot de orde van de dag.
Getekend:

_____________________________________ Andrea Zierleijn, fractie GL

_____________________________________ Cor Nijhoff, fractie LLB

_____________________________________ Gijsbert van de Water, fractie VWB

_____________________________________ Dittie van Zee, fractie CDA

Griffie West Betuwe: uitslag stemming
Voor
Tegen
Aangenomen / Verworpen

Totaal

Toelichting
Een speelruimte is in iedere kern een toevoeging aan de leefbaarheid. Wanneer de enige
bestaande speelruimte dusdanig wordt aangepast en er geen speeltoestellen meer staan, is
dit een groot verlies voor de hele kern. Wanneer een kern geen speelruimte heeft, moet
deze gerealiseerd worden met steun van de gemeente wanneer de inwoners hier
belangstelling in hebben.
De kern Heesselt kent weinig voorzieningen, de sobere speelruimte in het dorp wordt veel
gebruikt door de kinderen uit de omgeving en ook door kleinkinderen van omwonenden.
Wanneer de speelruimte wordt ingedeeld als informele speelruimte verdwijnen de
speeltoestellen. Wat de kern hiervoor terug krijgt is niet duidelijk, maar uit de definities van
de kadernota lijkt dit een grasveldje of pleintje te worden. Het stuk grond heeft hierdoor geen
sociale waarde meer en de leefbaarheid in de kern neemt af. Wanneer de speelruimte
ingedeeld wordt als informeel bestaat de kans dat de speelruimte in de toekomst een hele
andere bestemming krijgt.
Onder de kop visie in de presentatie van de kadernota staat de volgende zin “Kwalitatief
goede en aantrekkelijke speelruimten in alle kernen.” Door de speelruimte in te delen als
informeel wordt dit niet nageleefd.
Bij het vormen van het advies om de speelruimte in te delen als informeel, is waarschijnlijk
alleen naar een objectieve norm gekeken die gemiddeld is in heel Nederland. Deze norm is
niet altijd te vertalen naar kleine kernen zoals in West Betuwe. In de publicatie “Spelen met
ruimte - Handboek gemeentelijk speelruimtebeleid” wordt het volgende geschreven op
pagina 63: “Als aan een absolute norm wordt voldaan, is dat nog geen garantie voor een
goed plan.”

