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Geachte leden van de commissie Samenleving 
Mijn naam is Job Thöne en ik ben secretaris van de Speeltuin de Glasblazers aan het Spaame. 
Ik biedt bij voorbaat mijn excuses aan dat ik mijn verhaal voor lees, maar er was te weinig 
voorbereidingstij d. 

Basis voor ons als bestuur is dat de speeltuinen niet alleen zorgen voor een plezierige en veilige 
speelplek voor jonge kinderen in de steeds voller en drukker wordende binnenstad, maar ook zorgen 
voor participatie (hetgeen toch een van uw speerpunten is?!), dat speeltuinen een plek zijn tegen 
eenzaamheid (als onze speeltuin open is zie je er ook veel ouderen) en een plek zijn waar grootouders 
(die steeds vaker op hun kleinkinderen moeten passen omdat de crèches zo langzamerhand 
onbetaalbaar worden) hun kleinkinderen veilig kunnen laten ravotten en nieuwe 
vriendj es/vriendinnetj es opdoen. 
Speeltuinen worden bestuurd door de ouders van die jonge kinderen, ouders die hun kostbare tijd 
hieraan besteden (participatie). Kostbare tijd omdat die ouders te maken hebben met een carrière, met 
een baan, die tegenwoordig te vaak op de tocht staat, met een gezinsleven , met sociale kontakten en 
met hun huwelijkspartner. Ze besteden dus hun kostbare tijd aan een plek waar andere ouders even 
tot rust kunnen komen, sociale kontakten kunnen hebben en weten dat hun kinderen veilig kunnen 
spelen. 

Wij snappen dat de gemeente moet bezuinigen en hebben daarom ook diverse keren onze begroting 
tegen het licht gehouden en op steeds meer zaken bezuinigt. Zoals openingstijden, hetgeen in mijn 
opinie geen goede oplossing is want regelmatig zie ik ouders voor onze speeltuin staan met vragende 
kinderen als we weer eens gesloten zijn. 
Terugkijkend over de afgelopen jaren denken wij, weten wij zeker, dat er een bezuiniging gevonden 
zou kunnen worden bij de SRO. Die organisatie krijgt enorm veel geld voor het beheer van de 
speeltuinen, waar wij nauwelijks iets van terug zien. Zelfs noodzakelijk onderhoud (verrotte 
boeidelen vervangen) wordt door hun niet uitgevoerd. 

Wij, van de Speeltuin de Glasblazers, zijn er van overtuigd dat als de gemeente ons dat geld zou 
geven wij ons, met behulp van een aantal vrijwilligers, overeind zouden kunnen houden , hetgeen 
alleen maar ten goede zou komen aan de sociale ontwikkeling van onze wijk, die steeds kinderrijker 
wordt met steeds minder speelmogelijkheden "op straat". 
Ik wijs in dit geval op de nieuwbouw aan de Scheepmakersdijk (5 woningen voor starters) en de 
bouw van het Scheepmakerskwartier (45 woningen). 

Het alternatief is dat er speeltuinen gaan verdwijnen. Niet alleen omdat er minder geld is, maar ook 
omdat (mede daardoor) steeds meer vrijwilligers de handdoek in de ring gooien en dat zou een 
onherstelbare vernietiging betekenen van de mogelijkheid tot het leggen van nieuwe sociale 
kontakten, het maken van nieuwe vrienden, het ravotten, het oplopen van builen en schrammen, het 
bestraft worden door een oudere toezichthouder), het stiekem met zand gooien, het lekker een ijsje 
eten of een zak chips. En, niet te vergeten, de aankomst van "Sinterklaas van de andere kant gezien", 
een bijeenkomst waar zowel ouders als kinderen zeer over te spreken zijn, zou komen te vervallen. 
En voor al die activiteiten biedt de speeltuin een redelijk veilige plek. 
Wij denken dan ook dat speeltuinen van essentieel belang zijn voor de ontwikkeling van onze 
kinderen en een verbindend effect in de wijk kunnen hebben en zullen dan ook strijden voor het 
behoud van onze speeltuinen. 

Daarom vraag ik u dit onderwerp een volgende keer op de agenda te zetten. 

Ik dank u voor uw aandacht. 


