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Geachte leden van de commissie Beheer 

Wethouder Mulder zegde u in de vergadering van 30-1-2014 een brief toe met 
daarin de stand van zaken van de uitvoering van het Speelruimtebeleidsplan (2013-
2020). U kunt het plan vinden op de website van de gemeente Haarlem'. In deze 
brief geef ik u een stand van zaken. Deze gaat alleen over de openbare 
speel voorzieningen2. 

De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht en de maatschappelijke 
inspanningsplicht om voorziene schades en kans op emstig letsel te voorkomen. In 
heel Haarlem voldoet de gemeente aan deze wettelijke taak. Hiervoor heeft de 
gemeente een goed systeem waarbij de toestellen en speelruimten meerdere malen 
per jaar door een extern bureau worden geïnspecteerd en zo nodig onderhouden. De 
gemeente heeft de technische kwaliteit van haar huidige speel-areaal daarmee op 
orde. 

Omdat de gemeente moet bezuinigen op het beheer en onderhoud, is in 2013 
besloten om de levensduur van speeltoestellen tot het maximum op te rekken. In de 
praktijk betekent dit dat toestellen die gebreken vertonen pas vervangen worden als 
reparaties niet meer volstaan. Om te voorkomen dat kinderen op deze (onveilige) 
toestellen spelen voordat ze vervangen zijn, worden hekken om de toestellen 
geplaatst. 

' https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurliike-stukken/2011129916-BW-Nota- 
Speelruimtebeleid-2012-20203.pdf 

2 De (besloten) speeltuinen en -verenigingen vallen onder afdeling Jeugd Onderwijs en 
Sport en zijn geen onderdeel van deze brief. 
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Het in stand houden van het speelareaal is onderdeel van het speelruimtebeieid. 
Hier is geld voor in de begroting. Voor extra inspanningen op het gebied van de 
speelruimte is geen geld. Gezien de bezuinigingen ziet het er niet naar uit dat de 
extra ambities uit het speelruimtebeieid de komende jaren kunnen worden 
uitgevoerd. 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

JVIetvriendelijke groet, 
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drs. Cora-Yfke Sikkema 


