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Betreft Beantwoording vragen artikel 47 RvO inzake Opknapbeurt Speeltuin 

Willaertpark 

 

 

 

 

Geachte fractie, 

 

U heeft ons op 12 augustus 2022 vragen gesteld op basis van artikel 47 van het Reglement 

van Orde. Hieronder vindt u in cursief uw vragen met daaronder onze antwoorden. 

  

 

Vraag 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! 

 
Antwoord 1: De verouderde rubberen tegels waren niet meer veilig door scheurvorming en 
krimping die zijn ontstaan door de weersinvloeden door de jaren heen alsmede slijtage. Hierdoor 
zijn er gevaarlijke spleten en kieren ontstaan en komen de verbindingspennen los en zichtbaar. 
Het vervangen van deze tegels voor een natuurlijke ondergrond sluit aan bij het speelruimteplan 

om o.a. in te zetten op klimaatadaptatie en vergroening.  
 

In 2019 is het Speelruimteplan Waalwijk opgesteld. Hierin staat de visie omtrent speelruimte en 
staan 21 locaties benoemd waarin conform deze visie kan worden geïnvesteerd. Hiervoor is een 
budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. In deze visie op spelen van gemeente Waalwijk 
is e.e.a. samengevat in onderstaande afbeeldingen.  

 



 

 

 

 

 
 

 
Zij laten zien dat we geen traditionele speeltoestellen op een afgekaderd stuk openbare ruimte 
nastreven, maar een natuur inclusief speellandschap willen ontwikkelen met naast traditionele 

toestellen ook vooral natuurlijke speelaanleidingen. Vanzelfsprekend leent de ene locatie zich 
hiervoor beter dan de andere.  
 
Vraag 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)?  
 

Vraag 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? 

 
Vraag 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. 

 
Antwoorden 2 t/m 4: 
De aanbesteding van het speelruimteplan is onlangs in juli 2022 afgerond. Samen met de gekozen 

leverancier/adviseur zal onderzoek worden gedaan naar het toepassen van de juiste ondergronden 
(gras, zand, open verharding, speelzand, etc.) zoals omschreven in het speelruimteplan.   
 
Het betreft hier een tijdelijke aanpassing met zand en een speeltoestel zodat in de zomermaanden 
door de buurtkinderen gebruik kon worden gemaakt van deze speeltuin. Aan alle te gebruiken 
valondergronden kleven nadelen. 

 
Vraag 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 ? 
 
Antwoord 5: Daar waar mogelijk willen we gras inzaaien voor een natuurlijke speelomgeving (nu 
niet mogelijk i.v.m. zaaiseizoen en de huidige temperaturen) en een andere ondergrond toe te 
passen dan zand.  

 
Vraag 6: Het evenwichtsparcours staat er ook al gedeeltelijk. Hoe veilig is het voor de spelende 

kinderen tot 12 jaar? En is het hufterproof ? 

 
Antwoord 6: Het speeltoestel voldoet aan de wettelijke normeringen. ‘Hufterproof’ 

straatmeubilair, speeltoestellen en andere objecten in de openbare ruimte inkopen en daarna 

beheren en onderhouden is en blijft een uitdaging.  

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

 



 

 

 

 

Antwoord 7: Ja, er komen zelfs meerdere bankjes voor terug. In de brief is omwonenden gevraagd 
hier in mee te denken. Op het plaatsen van een bankje, extra bankje of de locatie waar deze 

zouden moeten komen is tot op heden geen reactie gekomen uit de buurt.  
 
Vraag 8: Lijst IJpelaar vindt dat de communicatie hier niet voldoende duidelijk is geweest. 
Bent u dat met ons eens? 
 
Vraag 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? 
 
Antwoord 8 en 9: Wij zijn het hierover niet met u eens. Ook over deze tijdelijke aanpassing is de 
buurt geïnformeerd door het team Gebiedsgericht werken en hebben voor zover wij weten hebben 

2 buurtbewoners hun zorgen geuit over deze aanpassing. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  

 

 

 

Michel Tromp      Sacha C.A.M. Ausems 
 

 

 

Bijlagen: 

 


