Motie: Behoud kleinere speelvoorzieningen
De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 1 juni 2017.
Constaterende dat:





Spelen en een kindvriendelijke inrichting van de openbare ruimte kinderen van alle leeftijden
uitnodigt en prikkelt om meer te bewegen, te leren en contact te leggen;
Het voorliggende speelruimtebeleid uitgaat van het meer centreren van speelruimte in de
gemeente en dat wordt aangegeven dat kleinere speelgelegenheden op den duur hierdoor
gaan verdwijnen;
Als gevolg hiervan er minder formele speelplekken in de directe buurt komen;

Overwegende dat:





De nota speelruimtebeleid momenteel ter besluitvorming aan de raad voorligt en dit de
uitgelezen kans is om de uitvoering van het voorgestelde speelruimtebeleid verder aan te
scherpen;
Speelvoorzieningen in de buurt bijdragen aan het vergroten van de sociale cohesie in een
wijk/ buurt;
Dat het technisch niet voldoen van speelvoorzieningen niet het enige criterium mag zijn om
zo’n speelplek op te heffen, maar dat er in zo’n geval ook gekeken moet worden naar de
behoefte van de wijk/buurt;

Draagt het college op:


Om bij een besluit tot al dan niet opheffen van speelplekken, de behoefte van de wijk/buurt
het zwaarst mee te wegen en daarmee de ‘kleinere’ speelvoorzieningen te behouden.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens,
De PvdA fractie:
Ehssane Gounou

Antwoorden naar aanleiding van ons Facebookbericht over
speelplekken
Marieke Niels-Zwagemakers Ik ben heel tevreden over de speelplek in de Staringstraat
Even kant, en ben de actieve straatbewoner die het zo netjes houden ook zeer dankbaar! Ook de
speelplaats bij de Montessorischool Elzeneind is echt een aanwinst voor de buurt!
Noël Sannen Smalstraat is een mini lelijk speeltuintje waar poep en peuken liggen, NAAST het
poepveld (wat echt enorm stinkt). Het speelveldje is ongeveer de helft van het formaat van naast
gelegen poepveld... verder weg is het "blauwe" speeltuintje bij de verlengde tuinstraat iets beter,
ook poep, wel meer ruimte. Het is allemaal plastic in de Smalstraat, wat houten natuurlijke
speelplaatsen (zoals in Heesch er twee achter elkaar zijn langs de Nistelrodenseweg) zou mooi
en fijn zijn.
Chantal Huysmans-van Den Berg In centrum van oss te weinig omdat er nu meerdere
kleinkinderen wonen wordt er niks mee gedaan om dat er aantal buurt bewoners er tegen zijn en
het speeltuintje aan de smallstraat is vies ligt overal honden poep wij zouden graag aan de sint
Barbara plein iets hebben
Denise Hoedemakers Vd Tol
Kim van Loosbroek mischien hebben we nog kans
Denise Hoedemakers Vd Tol Zeer ontevreden

😡

Denise Hoedemakers Vd Tol En laten we het hopen

😊

Els Knook Niet te vrede met speelplekje kuiper rietberg / pastoor visserstraat. Na brand komt er
een lullig wipding terug. Terwijl de grotere glijbaan huisje verbrand is. Eerder al basketveldje
weg. Is groep bewoners die actief actie willen voeren
Ingrid Vroom Hier net zo slecht. Kregen een "nieuwe" nou het is nog minder dan niks. En als
ik dan sommige speeltuintjes zie denk ik ja die zouden wij ook wel willen hebben in onze
wijk!!!
Anita van Ottele-Pepels Voor kleine kinderen genoeg aanbod in Oosthaag/Westhaag, maar
voor leeftijd boven 8 jaar weinig aanbod, zou leuk zijn als er een mooi speeltoestel komt met
een mooie glijbaan loopbrug ed, schommels!!
Femke van Tilburg Jaaaahhhhh....heel graag! Want kids worden ouder... en dan wordt er door
de gemeente dood leuk gezegd, dat er andere plekken in de buurt zijn...maar ja... dan moeten
oversteekplekken ook wel echt veiliger worden... dus hier in de wijk super welkom!

Trudy Ceelen-Reijnders Na de Brand in het speeltuintje op de Kuipers Rietbergstraat is er
alleen nog maar een grasveldje over gebleven. Na diverse pogingen met de gemeente en ons
Welzijn is er tot op heden nog niets. ..helaas! Zou graag weer eens om de tafel willen gaan zitten
voor de mogelijkheden....

Saskia Beeris Bij ons op de hoek van P.C. Hooftstraat en van der Nootstraat hebben wij een
speeltuintje maar er wordt naar onze mening vaker gebruik van (hang)jongeren dan van
spelende kinderen gemaakt.

Dit komt omdat er voor de kleine kinderen die in de buurt wonen er geen passend speeltoestel
aanwezig is.
Nu staat er een slang en een klimtoestel.
Wij willen graag een leuke netschommel, wipkipjes en een kleine glijbaan. Of een klimtoestel
met een kleine glijbaan die voor kinderen van +- 2jr gebruikt kan worden ipv onder gekalkt te
worden door jeugd.
Mvg
Angelique Van Leth-Houdijk Gewoon niet. 2 kleine tuintjes. Waarvan 1 de kinderen die daar
wonen denken en doen dat hij van hun is. (Hannieschaftplantsoen).De andere is voor
kleintjes.(Pater Bleijstr.) Vlgs mij zitten daar altijd pubers te roken etc,etc
Suus Ke Niet tevreden op de Ruusbroecgaarde. Enige "speeltuintje" dat er staat is omringd met
hondenpoep. Daar zie ik dan ook nooit kindjes spelen. En dat terwijl er genoeg plaats is om iets
moois neer te zetten en er ook steeds meer kleinere kinderen in de buurt komen wonen die er
daadwerkelijk gebruik van zouden kunnen maken...
Helen van Berkom Aan de buitenrand vd Horzak is een prachtige speeltuin, voetbalveld etc
voor alle leeftijden. Helaas kunnen kids tot ca 8 jaar er niet zonder toezicht spelen. Het is
omringd door vrij diep open water, pfffff. Bij voetballen ligt regelmatig dan de bal erin....zoooo
jammer 😠
Renate Ariens Breuker Zwaar ontevreden groot grasveld voor de deur maar niets om te spelen
voor de jonge kids. Ortstraat. Wel een mini speelding bij de van Mook straat maar daar moeten
de kids een weg oversteken waar ze als gekke rijden waar de gemeente ook al niets aan wilt
doen
Kelly van Uden Zeer ontevreden. Staringstraat oneven staat niks voor de kinderen. Een paar
jaar geleden vanalles afgebroken en niks voor terug gekomen en dat is heel jammer. Bij ons in
de straat zijn er zoveel kinderen de laatste jaren geboren dat het leuk zou zijn als die in de straat
kunnen spelen en niet andere wijken moeten gaan opzoeken
Corine Boeijen Ik woon in de van Reenenstraat, de hoek om en straat oversteken is er iets wat
voor speeltuin door moet gaan... enige leuke is het klimweb, verder weinig te beleven voor mn
meisje van 5 😓
Trudy Hendriks Oss-Zuid, oranje buurt, Nw Hescheweg, Hescheweg,idd, klein speelhoekje
Wilhelminalaan,dat is alles...!! Komen steeds meer jonge kinderen..zou dus heel fijn zijn..!!
Elize Walk Inderdaad, Oss Zuid Marijkelaan, Irene laan etc is niks. En er komen steeds meer
jonge kinderen in onze buurt

Linda Derks-Wagemakers Het speelveldje in de zinker is een mooie plek alleen staat er een
mini glijbaan. Dit zou wel uitgebreid mogen worden. In de rest van de wijk staan namelijk
mooie "grote" speeltuinen.

Anouchka Van de Coolwijk In onze vlinderwijk staan wel mooie speeltoestellen maar we
hebben ook veel grasvelden het zou leuk zijn als er goaltjes kwamen of iets meer voor iets
grotere kinderen
Nicol van der Meij Bij ons ontbreekt het aan speeltoestellen voor kleine kinderen. Vanaf vier
jaar ong wel dingen te doen. Nu afhankelijk van de elkerleijck.
Cindy van Grunsven-Karsmakers Zeer ontevreden, vooral al ik het vergelijk met speeltuintjes
in andere buurten.
De gemeente doet er helaas niets aan. #kattenbak#goals#molshopen
Marieke Niels-Zwagemakers Je bent zeker een hondeneigenaar, dat je refereert aan
"kattenbak"? Katten gaan niet midden op een open veld zitten poepen hoor. Die zoeken een
perkje op met aarde waarin ze kunnen graven.... 😂 😂
Cindy van Grunsven-Karsmakers Marieke Niels-Zwagemakers . Nee, in een speeltuin waar
kinderen spelen op sokken of blote voeten. Omdat de steentjes zeer doen in hun schoenen.
En waar ze met kattenpoep aan hun voetjes uit komen vind ik niet echt gezond en
hygiënisch!!!!!
Marieke Niels-Zwagemakers Is ook niet, maar laat ze buiten onze tuin echt niet op sokken of
blote voeten lopen, behalve dat het niet zo hygiënisch is, ze zullen maar in een lipje van een
frisdranlipje of iets anders scherps stappen....

Liesbeth van der Putten Hier bij ons in de vogelwijk is het schandalig word van alles beloofd
en niks waar gemaakt speeltuintje koekoekstraat met name
Cynthia van Schijndel Ik woon in de hertewissel en tegen over ons is een groot gras vlak waar
kinderen kunnen spelen helaas staat hier geen enkel speeltoestel.
Gerda Haenen Je hebt gelijk Cynthia ,maar dan moet er wel iets komen waar de kinderen veilig
kunnen oversteken .en aan het eind van de hertewissel is ook door bewoners gevraagd voor een
klein speeltuintje maar kon toen niet
Jennifer Van Schijndel van Demen Wonend in een hofje van de van anrooijstraat waar geen
speeltuintje of speeltoestel is.. Dit zouden we wel graag willen 😊

Diana Lenting-Verhoeven Precies dit!

✌ saai grijs plein

Helene Grunveld-Smits Nog niet wel bijna. Met het hofje samen hebben we een nieuwe
speeltuin geregeld die wordt de komende weken gebouwd.
MarianneDjay Jansen Van Erp Ik ben niet tevreden met het aanbod speeltoestellen voor de
kleinere kinderen in bet park aan de vijversingel
Riet van Nuland In de meesterstraat ook niet echt iets voor kleine kindjes, zelfs geen glijbaan
Yvonne van der Putten Ik ben redelijk tevreden met de speelplek.. alleen s avonds veel
hangjeugd. Die de halve mac neer gooien op straat. Wiet zakjes. Bierflesjes. Zakken chips
Marieke Niels-Zwagemakers Al eens overwogen om met de gemeente aan tafel te gaan voor
een hek met afsluitbare poort? Werkt hier in de straat prima. Winter korter open dan in de
zomer, sleutel in beheer bij buurtbewoners. Hier praktisch nooit (ge)rotzooi in de speeltuin...
Sandra van Haaren Dasseburcht/Vossehol, klein speeltuintje, maar voetbalveld is 3x niks,
basketbalveld mag ook weleens opgeknapt worden
Irma De Ruijter Bij ons gaat alles steeds kapot en er ligt vaak kapotte bier flesjes in de
speeltuin + katten poep in het zand
Miriam Janssen Er is een mooi stuk voetbalgras in de buurt.....alleen de laatste twee jaar alleen
maar kuilen en mollen gangen. Niet meer leuk om daar te voetballen.
Elize Walk In de Oranje buurt is erg weinig speelgelegenheid voor kleine kinderen, terwijl die
er wel steeds meer wonen.
Rena Godefroy Hescheweg in Oss .. Niks voor de kleintjes ... Ja Top

😞

Marie-Anne Maas Tis om te huilen
Silvia van Rosmalen Bij het sibeliuspark op het grasveld zou wel wat mogen komen.
Fee Faya Krinkelhoek ook niks..

