
 

 

Aan:   Wethouder M. Rog / Gemeente Haarlem 

Van:  Betreft speelmogelijkheden voor de jongere jeugd  

Datum: 12 juli 2021 

Cc.:  M. de Graaf, C. Freeke, fractievoorzitters gemeenteraad 

 

 

Geachte heer Rog, 

Schalkwijk is een stadsdeel waar oud en jong door elkaar en met elkaar woont. 

Wijkdelen vergrijzen, andere wijkdelen verjongen. Via de media benadrukken 

deskundigen het belang van spel en bewegen voor de jeugd. Er dreigt een 

generatie te ontstaan die te veel achter de spelcomputer zit en daardoor in de 

toekomst met allerlei kwalen te kampen krijgt, waardoor de gezondheidszorg met 

extreem hoge kosten komt te zitten. Iets dat we natuurlijk graag willen voorkomen.  

In het verleden waren er in alle wijken op vele plaatsen speelplekken met daarop 

speeltoestellen. Deze toestellen werden regelmatig gekeurd en soms dus ook 

afgekeurd. Dat was destijds voor het College het motief om als er in zo’n wijkdeel 

geen spelende kinderen meer waren die toestellen op te ruimen. De wijkraden 

gingen daarmee destijds akkoord mits die plekken te allen tijde weer konden 

worden heringericht. De wijkraden gaan er dan ook vanuit dat dit in de vigerende 

bestemmingsplannen nog steeds zo is. De huidige bijzonder fraaie toestellen zijn 

zeer kostbaar. Als er in een buurt weer behoefte is aan speelmateriaal voor jonge 

kinderen en daarom wordt gevraagd, wil dat slecht lukken. Er is geen geld voor.   

Veel speelvoorzieningen zijn verdwenen, verouderd of weinig uitdagend voor 

kinderen. Het is belangrijk voor kleine kinderen dat zij dicht bij huis kunnen spelen 

en met andere kinderen leren spelen. Zij kunnen dan ook spelenderwijs nieuwe 

vaardigheden leren en deze verder ontwikkelen. Een bijkomend voordeel is dat 

ouders en verzorgers elkaar daar zullen ontmoeten. Daarmee worden de onderlinge 

contacten in een buurt versterkt. Wij pleiten dan ook voor meer 

sport/speelvoorzieningen en andere plekken waar kinderen en jongeren kunnen 

leren om met anderen te spelen of waar zij kunnen leren om nieuwe vaardigheden 

te ontwikkelen. 

De wijkraden doen daarom een beroep op u het beleid hierop aan te passen naar 

de huidige behoefte. Dit in overleg met de bewoners en de wijkraden als 

intermediair.                                                                                                                                                                                                 



Op basis van gegevens van bureau statistiek, of op aangeven van bewoners die 

daarom vragen, weet de gemeente voor elk wijkdeel  waar weer jonge gezinnen 

wonen. Hierdoor kan dan gericht worden gewerkt aan een gefaseerde herinrichting 

van alle speelplekken in een tijdsverloop van bijvoorbeeld 5 jaar. 

In die tussenliggende periode waar de speelplekken nog niet zijn voorzien van 

speeltoestellen moet het toch mogelijk zijn dat de toestellen die op plaatsen staan 

waar de kinderen groot zijn geworden (en andere behoeften hebben), deze te 

verhuizen naar die plekken waar ze nuttig zijn. 

In bijlage treft u de speerpunten per wijk in Schalkwijk aan. Voor deze plekken 

vragen wij uw speciale aandacht. 

Met vriendelijke groet, 

Voorzitters van de 4 wijkraden Schalkwijk 

Riet Ooms-Molenwijk 

Marijke ’t Hart-Meerwijk 
Antoinette Wijnoogst-Boerhaavewijk 
Yvonne van Schie-Europawijk 



Bijlage: 

Voor Molenwijk vragen wij nadrukkelijk uw aandacht voor twee wijkdelen van 

waar uit de wijkraad middels handtekenacties heeft begrepen dat daar weer veel 

jonge kinderen zijn en dus behoefte is aan speeltoestellen. Het gaat om wijkdeel 

Beveland en het wijkdeel Hondsbos. Beveland heeft meegedaan aan Schalkwijk aan 

Zet. Maar heeft het niet gehaald. Voor Hondsbos geldt zeer nadrukkelijk het 

volgende. De bestaande schelpsculptuur op het plein aldaar was een buitengewoon 

geliefde speelattractie voor de jeugd. In het kader van het vergroenen van de stad 

zijn daar nu zonder vooroverleg met wijkraad en/of bewoners veldbloemen 

aangebracht. Dit heeft twee gevolgen. Er is een speelplek weggevallen en doordat 

die planten hoog uitgroeien wordt het zicht van de automobilist gehinderd. Er zijn al 

een paar bijna ernstige ongelukken met kinderen gebeurd. In het gesprek met de 

bewoners was vervanging van speeltoestellen beloofd. Helaas is daar om enige 

reden geen vervolg aan gegeven. Zeer frustrerend voor de bewoners.  

Wijkdeel Beveland en het wijkdeel Hondsbos zo snel mogelijk te voorzien van 

speeltoestellen Dit in overleg met bewoners en wijkraad. 

Voor Meerwijk vragen wij u om de speelplek bij de Mathilde Wredestraat op te 

knappen. Ook voor deze speelplek was een budget aangevraagd bij Schalwijk aan 

zet, maar ook dit project heeft het niet gehaald. Deze speelplek zal pas vernieuwd 

worden als de tweede fase van IVORIM wordt uitgevoerd (volgens de planning dus 

op z'n vroegst in 2025 of 2026). Het zou fijn zijn als de ondergrond van deze 

speelplek nu al zou worden vernieuwd. Er ligt nu grind waar de katten en honden 

hun behoefde in doen. Het is echt te vies om kinderen veilig te laten spelen. 

In Boerhaavewijk zijn momenteel de speerpunten: de nieuwe wijk Vijverpark en 

ook in de nieuwbouw in de Edward Jennerstraat is geen speelgelegenheid. 

Voor Europawijk vraagt de wijkraad uw speciale aandacht voor: het grasveld aan 

de Laan van Angers, voor de sportplekken bij het DIO-terrein en de wijkraad ziet 

verder graag een opwaardering van de speekplek aan de Schoolenaerlaan. 

 

  


