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Geachte College en Statenleden,
De gemeente Stichtse Vecht heeft op meerdere plaatsen speelgelegenheden voor kinderen
gesloten en speeltoestellen verwijderd.
Twee in het oog springende locaties zijn: “Superspeelspoor” in park Maarssenbroek en het
speeltuintje “Zebraspoor 722”.
Beide locaties zijn gelegen in Maarssenbroek, de meest stedelijke omgeving van Stichtse
Vecht.
Maarssenbroek is niet alleen de wijk met de meeste inwoners per km2 maar ook met de
laagste inkomens.
(Ter info: Zie de bijlagen, waar de bewoners van Zebraspoor samen in aktie komen voor behoud van hun
speeltuintje en waar Ed Karmans, hoofdredakteur van regiokrant VAR nieuws zelfs van leer trekt in het AD
tegen het gebrekkig gemeentebeleid)

De redenen die de gemeente opgeeft : Achterstallig onderhoud waardoor onveilige situaties
ontstaan (Het Superspeelspoor) en versobering en bezuiniging ( Zebraspoor 722).
Dit laatste zou dan met inspraak en op verzoek van de buurtbewoners en de kinderen
hebben plaats gevonden.
Uit de verslagen vanaf 2012 over de bewonersparticipatie blijkt echter het tegengestelde.
Bewoners willen de kleine speeltuintjes tussen de huizen helemaal niet opdoeken zoals de
gemeente beweert.
Het opheffen van het gemis of tekort aan speelterreinen in een dichtbevolkte bebouwde
omgeving is natuurlijk altijd belangrijk.
Nu in coronatijd veel ouders thuis zitten met hun kinderen wordt dat nog eens extra
gevoeld.
Terecht heeft onlangs de provincie in een beleidsnota aangegeven dat zij de sport- en
beweegmogelijkheden in de provincie verder wil aanvullen, aanjagen en ondersteunen.
(https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/provincie-utrecht-wil-sport-en-bewegen-verder-stimuleren)
Omdat niet alleen volwassenen maar ook kinderen vooral nu meer beweging nodig hebben
is onze vraag aan de Provincie:
Kan de gemeente Stichtse Vecht een geoormerkte subsidie aanvragen bij de provincie om
bovengenoemde speelgelegenheden extra te ondersteunen binnen het Beleidskader
Sport en Bewegen 2021-2025.
Betrokken bewoners zijn bereid om u een en ander te verduidelijken en in te spreken op
uw commissie of statenvergaderingen.
met vriendelijke groet,
Truke Noordenbos
Namens het bestuur van de SP afdeling Stichtse Vecht
Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met de SP afdeling Stichtse Vecht
Tel.nr. 06-57234012 of email naar : stichtsevecht@sp.nl)
of bezoek onze website: https://stichtsevecht.sp.nl_

