Aan de Gemeenteraad van Haarlem
T.a.v. de Raadsgriffie
Postbus 511
2003 BP HAARLEM

Haarlem, 26 april 2014

Betreft:Speelveldje/grasveld gelegen tussen de achtertuinen van de Gandhistraat en de Henri
Dunantstraat Schalkwijk-Meerwijk - Verzoek tot omheining en meer speeltoestellen
Geachte heer/mevrouw,
Een aantal jaren geleden is het veldje tussen de achtertuinen van de Gandhistraat en de Henri
Dunantstraat opgeknapt en meer geschikt gemaakt voor spelende kinderen. Zo is er een stukje
kunstgras gekomen met daarop een glijbaantje.
Wat we echter nog missen zijn wat meer speeltoestelietjes en een omheining rond het
kunstgrasveldje. Het is nu één grote open plek met een bankje erbij wat uitnodigend is voor
hangjongeren in de avond en de nacht met name in de zomer. Ook afgelopen zomer is het hierdoor
vaak onrustig geweest.
Daarnaast is ook de overlast van hondenpoep een groot probleem. Rondom het kunstgrasveldje
liggen gewone grasvelden waar ongeveer om de 2 meter hondendrollen overal verspreid liggen.
Het zijn er letterlijk tientallen, (zie de bijgevoegde foto's gemaakt op maandagochtend 23 april 2014)
Ook op de looppaden rondom het veldje liggen ze. De handhaving geeft aan hier niets aan te kunnen
doen als mensen niet op heterdaad betrapt worden. De hondendrollen liggen vaak ook gewoon op het
kunstgras. De kinderen uit de buurt en onze kinderen komen zeer regelmatig onder de hondenpoep
thuis. Wij vragen ons ook af waarom er niet één of twee bordjes geplaatst kunnen worden met het
verzoek dat mensen de hondendrollen van hun hond opruimen eventueel met een waarschuwing voor
een boete. Er worden wel eens mensen aangesproken door buurtbewoners op het moment dat ze
de ontlasting van hun hond niet opruimen maar vaak is het resultaat een grote mond terug en de
ontiasting laten ze evengoed liggen.
Wij zijn van mening dat een afgesloten speelveldje met meer toestelletjes het plezier van de kinderen
ten goede komt, de hygiëne op het speelgedeelte ten goede komt en van de kinderen zelf, en het ook
bemoeilijkt voor ongewenst bezoek om daar te gaan rondhangen.
In de Boerhavewijk zijn wel speelveldjes te vinden tussen de woonwijken met een omheining en met
meer speeltoestelletjes, (o.a. vlak in de buurt van de Mathijsenstraat)
Wij vinden het erg jammer dat dit hier niet het geval is. We willen ons graag inzetten voor een
prettige, veilige en schone omgeving in Schalkwijk Meerwijk. We hopen dat u ons daarbij wilt helpen
door te onderzoeken of bovenstaande zaken mogelijk zijn.
Met vriendelijke groet.
Namens enkele buurtbewoners en ondergetekenden,

Mario en Elise Douma
Gandhistraat 15
2037 JB Haarlem
T 023 5372505
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