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O. Wijnhoven

Geachte heer Verheesen,
Op 28 juni 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
speelvoorziening aan de Narcissenstraat in de wijk Schilberg.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
In onze gemeente zijn diverse speeltuinen en speelvoorzieningen voor (jonge) kinderen. Een
goede zaak dat de gemeente spelen stimuleert en controle uit laat voeren over
veiligheidszaken. Wij maken ons zorgen over de speelvoorziening aan de Narcissenstraat in
de wijk Schilberg. We hebben hierover de volgende vragen:
Vraag 1:
Antwoord:

Wie is verantwoordelijk voor deze speelvoorziening?
De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van deze speelvoorziening.

Vraag 2:

Zijn vrijwilligers betrokken bij onderhoud en toezicht in deze
speelvoorziening en zo ja, onder wiens verantwoordelijkheid?
Nee, er zijn voor zover - bij de gemeente bekend - geen vrijwilligers betrokken bij
het onderhoud en toezicht van deze speelvoorziening.

Antwoord:

Vraag 3:

Antwoord:
Vraag 4:
Antwoord:

Herhaaldelijk bereiken ons klachten over het gebruik van de
speelvoorziening; het gebruik als hangplek en het feit dat er drugs gebruikt
worden en dat er gedeald wordt.
Dit is bekend, zie verder vraag 4.
Hebben deze klachten ook de gemeente en/of politie bereikt en zo ja, welke
acties zijn hierop ondernomen?
Deze klachten zijn reeds bekend bij de gemeente en politie. Inmiddels is deze
kwestie besproken binnen het JOES (Jongerenwerk Echt-Susteren) waarin,
naast gemeente en politie, ook jongerenwerkers van Menswei deelnemen.
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Concrete maatregelen op het gebied van aanspreken op gedrag, handhaving etc.
zijn inmiddels in gang gezet.
Vraag 5:
Antwoord:

Wanneer heeft de laatste inspectie van terrein en toestellen plaatsgevonden?
Deze inspectie heeft op 4 mei 2018 plaats gevonden door een ter zake
deskundig bedrijf. Deze inspecteert op basis van de WAS (Warenwetbesluit
Attractie- en Speelvoorzieningen) alle gemeentelijke speeltoestellen. Uit deze
inspectie kwam, behoudens een scheef schommelzitje, geen enkel technisch
gebrek / defect naar voren.

Vraag 6:

Is het college bereid te laten onderzoeken hoe beheer, onderhoud en toezicht
verbeterd kan worden, zodat het gebruik van de speelvoorziening door
(jonge) kinderen verantwoord is?
Het college is van mening dat er op het gebied van beheer en onderhoud geen
aanwijsbare reden is om hier een verandering / verbetering door te voeren. Dit,
gelet op de huidige (hoge) kwaliteit van de jaarlijkse inspecties. Daarnaast verwijzen
wij naar het vigerende gemeentelijke speelruimtebeleid 2012-2020. Hierin is
genoemd dat we als gemeente participatie van jongeren en buurtbewoners bij de
realisatie en het beheer van speelruimten erg belangrijk vinden. Het streven is om
alle speelvoorzieningen aan te laten haken bij een bestaande of nieuw op te richten
particuliere bewonersorganisatie, zoals een buurtvereniging en/of de reeds actieve
speeltuinorganisaties in Echt-Susteren. Dit is in de situatie van voornoemde locatie
nog niet het geval. Gemeentelijke speelvoorzieningen welke geen enkele functie
meer vervullen zullen op termijn worden afgebroken.

Antwoord;

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 wethouders van Echt-Susteren

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

n ismeester
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