
Haarlem, 29 januari 2015 

Geachte leden van de commissie Samenleving 
Mijn naam is Jacobien Eggink en ik ben bestuurslid van speeltuin Elba. 
Graag maak ik van de mogelijkheid om in te spreken gebruik om u deelgenoot te maken 
van onze zorgen over het voortbestaan van onze speeltuin. 

Speeltuinen waar jonge kinderen redelijk beschermd kunnen spelen onder toezicht van hun 
ouders of toezichthouders zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van kinderen. 
Want het leven begint in de zandbak. Daar werk je samen, sluit je coalities, voert oorlogen, 
etc. 
Daarom moeten speeltuinen blijven. Vooral op die plekken waar sprake is van een 
behoorlijke verstening, zoals in onze wijk, en waar weinig plekken zijn waar kinderen 
ongestoord kunnen ravotten en "stoute dingen doen". 

De gemeenten spreken momenteel over een "Speelweefsel", een conglomeraat van 
"speelplekken" in de wijk die met, voor kinderen, veilige paden met elkaar verbonden zijn. 
Ook wil men streven naar een grotere openheid van speeltuinen door bijv. "kruipgaten" in 
de hekken waardoor kinderen te allen tijde in de speeltuin kunnen komen. 
Mag ik op dit laatste even inhaken. Ik denk dat dit geen goed idee is. Wij, van Elba, hebben 
op een goed moment de hekken de hele dag open gehouden zonder dat er altijd toezicht 
was en het resultaat daarvan was dat we te maken kregen met vandalisme. Door 
overenthousiast gebruik werden speeltoestellen vernield, liep men op daken en werden 
sloten vernield. Dus toezicht is (jammer genoeg) noodzakelijk en dat kost geld want in deze 
tijd kun je niet altijd meer rekenen op een leger van vrijwilligers die voor dat toezicht kunnen 
zorgen. Veel ouderparen werken beiden en hebben daarnaast ook nog sociale 
verplichtingen (wellicht ouders waarvoor gezorgd moet worden) en hobby's. En als je het 
toezicht neerlegt bij vrijwilligers krijg je ook nog te maken met zaken als VOG-verklaringen, 
de verplichting/wenselijkheid om kinder-EHBO gevolgd te hebben en andere eisen die 
steeds vaker gesteld worden aan toezichthouders. 

Nu even terug op dat "Speelweefsel". Er is landelijk 6 miljoen ter beschikking gesteld om dat 
"Speelweefsel", die verbindingen tussen speelplekken, te realiseren. 
Maar als er minder geld komt voor Speeltuinen is de kans reëel dat de besturen van die 
Speeltuinen de handdoek in de ring gooien omdat ze niet meer garant kunnen en willen 
staan voor goed onderhouden, en dus veilige, speeltoestellen en speeltuingebouwen. En 
dat zou kunnen betekenen dat je een "Speelweefsel" opzet waarvan de belangrijkste 
kruispunten gaan verdwijnen. En dan zou die 6 miljoen gewoon weggegooid geld zijn! 

Dus daarom roep ik u op nog eens goed te kijken naar het belang van speeltuinen en hun in 
staat te blijven stellen op een verantwoorde wijze voort te bestaan en daar dan ook 
voldoende financiën voor ter beschikking te blijven stellen. 
En besef ook dat u heel blij moet zijn met al die vrijwilligers die de speeltuinen "in de lucht 
houden", want dat is participatie in optima forma. 
Ik dank u voor uw aandacht en ben graag bereid eventuele vragen te beantwoorden. 


