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Beverwijk, dinsdag 31 augustus 2021    
 
 
Artikel 41-vragen betreffende: Onderhoud Speelplekken 
 
 
Geacht college van B&W van de gemeente Beverwijk, 
 
De gemeente Beverwijk beschikt over een speelruimteplan en een uitvoeringsprogramma. In voornoemde 
documenten wordt o.a. gesteld dat spelen de basis is voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van elk 
kind. Het is van belang bij de ontwikkeling van motorische vaardigheden zoals lopen, springen en klauteren. 
Daarnaast bij de ontwikkeling van zelfbeeld, zelfredzaamheid en normen en waarden. Verder ook bij het leren 
logisch denken en structureren in ruimte en tijd.  
 
Samen Lokaal onderschrijft het bovenstaande en vindt het – net als uw college van B&W – belangrijk dat 
iedereen (veilig) buiten kan spelen en bewegen. Om dit mogelijk te maken is het van belang dat de 
speelplekken goed worden onderhouden. Op veel plekken gaat dit gelukkig goed. Daarentegen zijn er ook 
locaties waar het beheer tekortschiet. Een voorbeeld daarvan kunt u zien op de afbeelding op pagina twee van 
voorliggend document. Deze foto is genomen in de Kuenenpleinbuurt. Naar aanleiding hiervan hebben wij 
enkele vragen over het beheer van speelplekken in algemene zin.   
 
 

1. In Raadsvoorstel INT-1522008 (2016) wordt gesteld dat bij de realisatie van het speelplekkenplan het 
beheerplan voor het onderhoud van de speelplekken wordt geactualiseerd. In hoeverre is 
voornoemde gebeurd en is uw college van B&W hier tevreden over? 

2. Verzoek is om het vigerende beheerplan voor het onderhoud van speelplekken met ons te delen.  
3. Met welke frequentie worden speeltuinen in Beverwijk onderhouden? Daarbij hebben wij het niet 

alleen over het controleren van de speeltoestellen, maar ook over de ruimte om de speeltoestellen 
heen. Onzes inziens dient deze ruimte ook uitnodigend en veilig te zijn voor kinderen en hun 
ouders/verzorgers. 

4. Is het onderhoud van de speelplek in de Kuenenpleinbuurt (zie afbeelding op pagina 2) uitgesteld 
wegens de beoogde herontwikkeling van de wijk? Mocht dit het geval zijn, vindt uw college van B&W 
dit wenselijk? 

 
 
In afwachting van uw beantwoording verblijven wij.  
 
Alvast dank.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ali Bal  
Namens de fractie Samen Lokaal 
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Bijlage: Recente foto Speeltuin Kuenenpleinbuurt. 

 
 


