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College van Burgemeester en wethouders     16 augustus 2022  
Gemeente Bergen op Zoom 
Postbus 35 
4600 AA Bergen op Zoom  
 
Betreft: Speelplekken in de wijk 
 
 
Geachte College, 
 
Een speeltuin in je wijk is harstikke leuk. Kinderen ontwikkelen hier sociale vaardigheden en 
ontmoeten nieuwe vriendjes. Buurtbewoners ontmoeten elkaar en hebben een gezellig 
kletspraatje. Ze zijn van essentiële waarde voor het welzijn van de leefomgeving. GBWP is 
dus een grote voorstander van deze speelplaatsen.  
 
Speeltuin Duvenee - Schoudee 
In Bergen op Zoom lijkt er echter iets erg mis te gaan. Op de Bergse Plaat was een leuke 
speelplek tussen de Duvenee en Schoudee. Deze was ook geschikt voor kleinere kinderen. 
Plots was deze weg, zonder dat de omwonenden hierover vooraf geïnformeerd waren en 
werd er vorige week druk gebouwd aan een speelplek voor kinderen vanaf 10 jaar. Het zag 
er indrukwekkend uit. 
 

 
 
Maar wat schetst de verbazing van menig wijkbewoner.  
Het nieuws komt naar buiten dat de gemeente deze speeltuin weghaalt, omdat deze te hoog 
is! Nu moeten wij zeggen dat hij wel erg hoog is. En als je er bovenop zou klimmen, zou je 
bijna bij de slaapkamers naar binnen kijken.  Dit zou toch vooraf al ingeschat moeten zijn?  
Is dit niet zonde van de gemaakte kosten? Hij gaat elders in de gemeente geplaatst worden, 
waar die naar wij mogen aannemen nog even hoog is!?! 
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Speeltuin AM de Jongpark 
Nu een tweede geval over een speeltuin waarbij wij vinden als GBWP het niet goed gaat. Het 
betreft de aanpak bij de AM de Jongpark. Daar is door bewoners melding gemaakt dat er 
inmiddels zaken zijn gerealiseerd wederom zonder dat er een overleg noch communicatie 
met direct omwonenden heeft plaats gevonden. Ondanks dat de gemeente c.q. dit college, 
communicatie met haar bewoners zegt hoog hebben staan, gaat er hier iets mis. 
Er zijn o.a. trampolines geplaatst Dit is ook zo door omwonenden gemeld rond half juni. 
Toen al gaven ze aan dat er na het plaatsen een toename van zwerfvuil was van 
achtergelaten blikjes tot andere zaken. De bewoners hebben op een overleg aangedrongen 
en deze is ook geweest op de inspraak/ideeënavond op Algemene School Oost. Helaas werd 
er wel door de ambtenaar via een schrijven gelijk aangegeven dat de invloed van de 
omwonenden wel beperkt zal zijn in de verdere uitvoer!!!  
Het zal je als bewoner zo maar even gezegd worden. Dit vinden we minachting naar burger 
en absoluut niet kunnen als GBWP. Wij vinden de bewoners reële en goede argumenten 
hebben, waar de gemeente in zijn uiteindelijke uitwerking rekening mee zou moeten 
houden. We zijn inmiddels bijna 2 maanden verder en zie hier het resultaat van de 
trampolines op dit moment. 
 

           
 
De eerste trampoline is al gesloopt!                                                                                                                            
 
 
Op grond van artikel 34 van ons reglement van orde stellen wij de volgende vragen: 
 
 
Algemene vragen over speelvoorzieningen: 
 

1. Hoe wordt er aangetoond dat er behoefte is aan speeltuin voor een bepaalde leeftijd 
in een wijk ? Is er kennis en inzicht in de leefwereld van deze doelgroep en zijn zij 
betrokken bij het vernieuwen van de speelplek ? 
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2. Hoe worden de speelplekken gefinancierd en welke 
bedragen zijn er gemoeid bij de vernieuwing van de speelplekken. Hoeveel 
gemeentelijk geld is er gemoeid met het verkeerd creëren van de speelplek op de 
Bergse Plaat?  

3. Waar worden deze speeltoestellen geplaatst?  
a. Hoe wordt gecommuniceerd met de buurtbewoners, dat er zodanig aan de 

behoefte van de buurtbewoners wordt voldaan?  
b. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de speeltoestellen in deze buurt niet te hoog 

zijn? Wat zijn de criteria, om dit soort situaties te voorkomen? 
4. Waarom worden er niet speelplekken voor kinderen van bredere leeftijdscategorieën 

geplaatst?  
a. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de speelplekken ook bespeelbaar en veilig zijn 

voor kinderen met en zonder handicap ? 
5. Hoe lang moet een nieuwe speelplek in de gemeente Bergen op Zoom in gebruik 

blijven? 
6. Hoe wordt voor het onderhoud en vervanging van de speeltoestellen voor deze 

periode aantoonbaar geld gereserveerd voor onderhoud en vervanging van de 
speeltoestellen 

 
Vragen Speeltuin Duvennee- Schoudee  

 
7. Gaat u in overleg met de buurtbewoners van Duvenee-Schoudee voor de realisatie 

van een nieuwe speeltuin voor de kinderen uit de wijk? 
a. Zo ja, op welke wijze en in hoeverre neemt u die inbreng mee in dat proces? 
b. Zo nee, wat zijn daar de beweegredenen voor? 

 
Vragen Speeltuin Am de Jongpark 

 

8. Gaat u in de uitwerking van het verdere park met de bewoners in overleg en neemt u 
de woorden terug dat hun invloed beperkt zal zijn in de verdere uitwerking?  

 
 

Nogmaals als GBWP vinden wij dat er zeker een speeltuin in je wijk moet zijn. Kinderen 
ontwikkelen hier sociale vaardigheden en ontmoeten nieuwe vriendjes.  Buurtbewoners 
ontmoeten elkaar en hebben een gezellig kletspraatje. Als GBWP blijven wij in gesprek met 
buurtbewoners om passende speelplekken in de wijk te behouden en verdere geldverspilling 
te voorkomen. 
 
 

Graag schriftelijke beantwoording binnen 30 dagen. 

In afwachting van uw reactie, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Paul Schut    Dyana Rommens  Conny Kostanje 
Raadslid GBWP    Burgerlid GBWP  Steunfractie lid 


