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Aan het college van de gemeente Waalwijk 
 
 
Waalwijk, 12-8-2022 
 

Geacht College, 

  

Mooi dat u zo voortvarend te werk gaat met de opknapbeurt in Zanddonk zoals u ook in uw schrijven van 6 juli 
aangaf. De werkzaamheden zouden in de periode van 8 t/m 21 augustus uitgevoerd worden. Het ziet er nu 
naar uit dat het meeste al gerealiseerd is.  

  

Helaas moet de buurt constateren dat er waarschijnlijk niet over nagedacht is dat de jeugd vakantie heeft. 
Die maken hier fanatiek gebruik van.  

Nu is het in de ogen van de moeders uit deze buurt een openbare KATTENBAK geworden. Jammer. De kinderen 
komen er vervuild van thuis. Niet alleen is dit smerig, maar ook zitten er nogal wat ziekteverwekkers in de 
ontlasting van katten. Er zitten dus gezondheidsrisico’s aan deze opknapbeurt/zandbak. Dit alles zorgt voor 
heel wat reuring en boosheid in deze buurt en dan heeft het nog niet eens geregend waardoor er modderpoelen 

gaan ontstaan. 

  

Lijst IJpelaar heeft de volgende vragen: 

1. Waarom zijn de verouderde rubberen tegels niet vervangen door nieuwe? Die zijn er destijds niet voor 

niets gelegd, toch? Zo’n 20 jaar geleden speelde dit ook al (openbare kattenbak) en toen is op 

aandringen van de buurt gekozen voor de rubberen tegels!  
2. In hoeverre heeft u overwogen om andere dempende materialen als ondergrond toe te passen? 

Bijvoorbeeld kunstgras, houtsnippers, boomschors of rubberen tegels met een acceptabele hoeveelheid 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)? 

3. In uw schrijven dat naar de bewoners ging (6 juli waarin staat dat op 8 augustus begonnen 
wordt!) staat dat er nu gekozen is voor zand. Kunt u aangeven waarom u weer voor zand gekozen 

heeft? 
4. Op 6 augustus was al een groot gedeelte van het werk  gedaan en nu ligt het nu zo goed 

als stil. Waarom heeft u voor dit tijdstip gekozen die nu voor een averechtste werking heeft gezorgd? 
Namelijk een grote zandbak waar katten nu vrij spel in hebben? 

5. Hoe groen blijft het gras op dit veldje? Het witte zand verspreidt zich nu al en het zand ligt overal zoals 
u op de bijlagen kunt zien. Doodzonde vindt u ook niet ?  

6. Het evenwichtsparcours staat er ook al gedeeltelijk. Hoe veilig is het voor de spelende kinderen tot 12 

jaar? En is het hufterproof?  

7. De bank waarop ook grootouders toezicht hielden op de spelende kinderen is weggehaald. Komt er een 
ander voor in de plaats? 

8. Lijst IJpelaar vindt dat de communicatie hier niet voldoende duidelijk is geweest. Bent u dat met ons 
eens? 

9. Was het niet beter geweest als er vooraf met de buurt overlegd was over de inrichting van de 
speellocatie? Dit had voor minder opschudding gezorgd en had veel ergernis gescheeld in deze buurt. In 

hoe verre bent u dat met Lijst IJpelaar eens? 
 

Uw antwoorden zien wij graag in de vastgesteld termijn tegemoet: 
Yvette IJpelaar 
Fvz LIJ 
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