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Geachte mevrouw Bruijsten - van de Berg,
Op 3 april 2017 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
Speelvoorzieningen Haverbeekstraat en Holthuysenweg op de Slek. Onderstaand treft u, met
opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Inleiding
Op 17 september 2016 zijn de speelvoorzieningen op de Slek officieel in gebruik
genomen. Bankjes en prullenbakken zouden in een later stadium geplaatst worden
evenals een nieuwe groenaanplanting. In een artikel dat op de tekst-tv van de Lokale
Omroep E-S is geplaatst, kunnen wij lezen dat de Stichting 'Spelen oppe Slek' heeft
besloten geen bankjes op het speelveld aan de Haverbeek te plaatsen. Gevreesd wordt
voor overlast van hangjongeren. De vogelnestschommel zou 'erg veel' overlast
bezorgen en verplaatst moeten worden. Tevens worden de bankjes op het kleine
speelveld aan de Holthuysenweg door omwonenden als vervelend ervaren en moeten
weg.
Navraag in de buurt levert op dat het om drie tot vier omwonenden gaat die de klachten
uiten en het overgrote deel van de bewoners het erg bezwaarlijk vindt als de banken
niet geplaatst worden én de reeds geplaatste banken worden weg gehaald.
Inmiddels is afgelopen week de schommel enkele meters verderop geplaatst en de
volgende actie zou zijn om de banken aan de Holthuysenweg weg te halen.
Niet alleen heeft het verplaatsen van de schommel twee medewerkers een halve
dagtaak gekost plus de bijbehorende extra onkosten, maar ook wordt de
weloverwogen opstelling van de speeltoestellen in het oorspronkelijk ontwerp
verstoord. Nu staat de schommel ergens midden op het veld , dicht bij de andere
speeltoestellen. Wij vragen ons serieus af of hiermee 'de erge' overlast is opgelost.
Daarbij opmerkend dat de speelvelden het grootste gedeelte van de dag niet gebruikt
worden en in de wintermaanden helemaal niet. In de eerste presentatie van het
speeltuinproject( incl. banken ) in het voorjaar van 2016 aan de bevolking van de Slek

Openingstijden: maandag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderdag en vrijdag 09.00 -13.00 uur.
Paginal van3-528218

Geme

HEcht-Susteren

werd dit project met groot enthousiasme ontvangen. In de evaluatie bijeenkomst op 6
maart j.1. kwamen de klachten over vermeende en te verwachten overlast.
Vraag 1

Antwoord
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Antwoord
Vraag 3

Antwoord

Vraag 4

Antwoord
Vraag 6
Antwoord

De Stichting 'Spelen oppe Slek' gaat zonder aanwijsbare of meetbare overlast
verstrekkende maatregelen treffen m.b.t. de inrichting van de speelvelden op
de Slek. Is het College het met DES eens dat er eerst moet worden
aangetoond dat er sprake is van werkelijke overlast, alvorens deze
maatregelen te nemen ?
Wij verwijzen naar een gehouden evaluatiemoment - geïnitieerd door Stichting
'Spelen Oppe Slek'-, waarbij bewoners hun reactie konden geven ten aanzien van
genomen maatregelen. Op basis hiervan is door de Stichting besloten om de
voorlopig reeds aangebrachte banken te verwijderen en geen verdere (geplande)
bankjes in het park aan te brengen. Dit werd door de meerderheid van de
aanwezigen ondersteund. Voor nu zal, op basis van dit besluit, de gemeente
betreffende maatregelen respecteren en hier uitvoering aan geven.
L1 meldt op 30 januari 2017 dat de jeugdcriminaliteit in Limburg de afgelopen
jaren fors gedaald is. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de gemeente EchtSusteren is de criminaliteit zelfs het meest gedaald. In vijf jaartijd is het totale
aantal verdachten tot 25 jaar gedaald van 110 naar 40. Kan het College dit
bevestigen ?
Ja, dit kunnen wij bevestigen.
De banken op het kleine speelveld aan de Holthuysenweg zijn sinds zomer
2016 in gebruik zonder dat er hangjongeren gesignaleerd zijn. Hoe groot is de
kans dat er in de toekomst hangjongeren op de speelvelden van de Slek
zullen neerstrijken?
Het is lastig om aan te geven of overlastgevende jongeren op deze plek zullen
neerstrijken. Op basis van ervaringen elders in onze gemeente kan worden gesteld
dat jongeren meestal geen peuter- en kleuterspeelplek kiezen als ontmoetingsplek.
Afgelopen weken hebben de kinderen de speeltoestellen op de speelvelden
weer in gebruik genomen. Door gebrek aan banken zitten de kinderen vooral
op de ( nu nog) koude grond. Opa's en oma's, of ouders, die de kinderen
begeleiden, moeten noodgedwongen blijven staan. Helemaal erg is het dat de
senioren die de jeu de boules baan gebruiken , tijdens de wedstrijd nergens
kunnen zitten. De omwonenden die klagen over de overlast hebben
aangegeven dat de ouderen dan maar zelf stoelen mee moeten brengen !! Is
het college het met DES eens dat door de maatregelen die het Bestuur van de
Stichting neemt het doel van de speelvelden volledig voorbij wordt
geschoten?
Wij verwijzen hierbij naar de beantwoording van vraag 1.
Deelt het College de mening van DES dat de inrichting van de speelvelden
moet worden uitgevoerd zoals ze aan de burgers van de Slek is
gepresenteerd?
Op basis van dergelijke evaluaties en voortschrijdend inzicht kunnen in overleg met
de stichting, omwonenden en gebruikers, zaken worden aangepast en/of verbeterd.
Zie ook de beantwoording van vraag 1 en 4.
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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^VvTr van Balkom
secretaris
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