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O. Wijnhoven

Geachte heer Van Gellecom,
Op 29 januari 2018 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over
veiligheid groenvoorziening Grote Tiend.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Inleiding:
Bij ons commissielid Jeroen Meulenberg hebben zich enkele inwoners van de grote tiend te
Pey/Schilberg gemeld met zorgen over de veiligheid inzake de groenvoorziening en dan met
name de vijver. De grote tiend is een buurt met veel jonge gezinnen met jonge kinderen. Op
het "pleintje" waar deze straat omheen cirkelt is een groenvoorziening met vijver aangelegd.
Om deze vijver is geen geheel afgesloten deugdelijk hekje aanwezig, (zie foto s in de bijlage).
Zeker voor zeer jonge kinderen leidt dit tot een gevaarlijke situatie. Te vaak lezen wij in het
nieuws berichten over verdronken kinderen. Ouders kunnen hier nu niet zorgeloos hun
kinderen laten spelen. Tevens wordt er aangegeven dat in deze wijk op dit moment geen
speelfaciliteiten aanwezig zijn voor de allerjongste kinderen. Zeker gezien de
gezinssamenstelling in deze wijk is hier wel grote behoefte aan.
Aansluitend op deze toelichting had ik dan ook graag antwoord op de volgende vragen:
Vraag 1:
Antwoord:

Bent u het met ons eens dat in de groenvoorziening de veiligheid en zeker de
veiligheid van kinderen top prioriteit dient te hebben?
We zijn het met u eens dat openbare voorzieningen veilig gebruikt moeten kunnen
worden.

mdag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderdag en vriida
Pagina 1 van 2 - 559809

Vraag 2:
Antwoord:

Vraag 3:
Antwoord:
Vraag 4:
Antwoord:

Kunt u ons toezeggen om op korte termijn concrete actie te ondernemen om
beschreven problematiek op te lossen en de vijver te voorzien van een geheel
omsloten hekje o.i.d.?
Neen, dit kunnen we u niet toezeggen. In het verleden (2014) zijn gesprekken met
de buurt gevoerd omtrent dit onderwerp en zijn maatregelen getroffen (o.a. het
plaatsen van een houten regelwerk om de vrije doorloop naar de wadi te
doorbreken). Mede ten behoeve van de belevingswaarde van de wadi is destijds
afgezien van een volledige omheining. In de periode daarop volgend hebben wij uit
de buurt Gelrehof geen verzoeken meer gekregen. Wij zijn van mening dat een
volledig omheinde wadi een grotere aantrekkingskracht heeft op de jeugd om de
wadi te bezoeken. Daarnaast zijn eenzelfde voorzieningen als in Gelrehof onder
andere ook in de buurten Het Thaal en In de Mehre aanwezig waar geen
problemen bekend zijn dan wel aanvullende maatregelen moesten worden
getroffen. Wij vinden het belangrijk - en in beginsel een verantwoordelijkheid van de
ouders/opvoeders - dat kinderen geleerd krijgen de openbare ruimte met al zijn
uitdagingen en gevaren, op een juiste wijze te gebruiken. Niettemin zijn wij bereid
om met een afvaardiging van de omwonenden in overleg te treden.
Bent u het met ons eens dat in buurten met veel jonge kinderen er voldoende
veilige speelvoorzieningen aanwezig dienen te zijn?
Ja, dit zijn we met u eens. Het door de raad vastgestelde speelruimteplan 20122020 biedt hiervoor de kaders.
Is het college bereid om op korte termijn te bezien of er op het grasveldje op
de grote tiend / het kleefveld enkele speeltoestellen kunnen worden
geplaatst?
Wij hebben in 2014 contact gehad met enkele initiatiefnemers voor het realiseren
van speelvoorzieningen in de wijk Gelrehof. Daarbij hebben wij aangegeven dat wij
bereid waren hier aan mee te werken indien hiervoor voldoende draagvlak bestond
in de buurt. Gebleken is echter dat dit niet het geval was. Wij zijn nog steeds bereid
om met de buurt in overleg te treden. Het zou ons daarbij helpen als de
initiatiefnemers met ons in contact treden.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.
Hoogachtend,
burgemeester en

ithouders van Echt-Susteren,

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris
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