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Beantwoording artikel 38-vragen
Geachte fractie,

Op 18 oktober 2018 heeft u artikel 38 vragen gesteld over het behoud van de speelplekken Cornelis
Ketelstraat en Hulkestein. Onderstaand de beantwoording van uw vragen.
1. Heeft het college kennisgenomen van het artikel in het Algemeen Dagblad van 18 oktober
‘mogelijke sluiting speeltuin hakt erin’?
Ja.
2. Is het waar dat bewoners aan de Cornelis Ketelstraat -zonder dat er overleg met hen is
gevoerd - een brief ontvingen waarin wordt aangekondigd dat bepaalde toestellen in het
speeltuintje binnen tien dagen moeten zijn verwijderd?
Nee. De gemeentelijke speelinspecteur heeft een gesprek met een bewoner gehad over de
verantwoordelijkheden van de bewoners voor de door hen geplaatste toestellen. Daarbij heeft
hij de bewoner een voorbeeldbrief (zonder adressering of datum) overhandigd waarin verwezen
wordt naar een website met meer informatie hierover. Deze brief is helaas een eigen leven
gaan leiden.
3. Klopt het dat het speeltuintje er al jarenlang is en op gemeentegrond staat? Zijn er in het
verleden afspraken over gemaakt? Waarom zou het nu plotseling anders moeten?
De toestellen staan er al enkele jaren. Dat het nu anders zou moeten berust op een
misverstand.
4. Kan op de kortst mogelijke termijn in overleg worden getreden met de bewoners over de
verwarring die is ontstaan en kan daarbij ook helder worden toegelicht dat er de
komende jaren in Gouda geen speelplekken verdwijnen?
Direct nadat het misverstand duidelijk werd zijn de wethouder en de speelinspecteur op bezoek
gegaan bij de betreffende bewoners. De komende coalitieperiode blijven alle gemeentelijke
speelplekken gehandhaafd.

bezoekadres:
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda

bijlagen: -

correspondentieadres:
postbus 1086, 2800 BB Gouda
e-mail gemeente@gouda.nl
telefoon: 14 01 82

5. Is het college ermee bekend dat ook aan de Hulkestein bewoners verrast zijn dat onlangs
een speelhuisje is weggehaald op de speelplek in hun straat? En dat er niks voor in de
plaats is gekomen, de bewoners niet zijn geïnformeerd over de vraag of en zo ja er iets
nieuws komt en ook de verdere plannen niet kennen? Wat zijn de voornemens en
wanneer wordt in overleg getreden met bewoners?
Ja. Helaas is de kwaliteit van het speeltoestel sneller achteruit gegaan dan verwacht. In
verband met de veiligheid is het toestel daarom verwijderd. Er komt een nieuw speeltoestel voor
terug. De bewoners worden bij de keuze hiervan betrokken en zijn hierover geïnformeerd.
6. Deelt het college de mening van het CDA Gouda dat in overleg met bewoners besproken
moet worden wat er gaat gebeuren met de speelplekken in hun buurt en hun inbreng
daarbij van grote waarde is? Is het college bereid deze participatieve werkwijze voortaan
consequent toe te passen en er strenger op toe te zien dat het ook wordt toegepast?
Ja, bij vervanging van (grotere) speeltoestellen worden de bewoners altijd betrokken.
Wij vertrouwen erop u met deze antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd.
Burgemeester en wethouders van Gouda,
de secretaris,
de burgemeester,

dr. E.M. Branderhorst

dr. M. Schoenmaker

Geschatte ambtelijke capaciteit: 2 uur.
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