Goedenavond,
Ik wil u meet vertellen ovet het burgerinitiatief dat in de straten rondom de Burgemeester van
Kluyvestraat is opgezet. Voor de zomer hoorden we dat de kinderopvang die nu het pand aan de
Burg. van Kluyvestraat van de gemeente huurt gaat verhuizen. Bij mij, maar ook bij andere
buurtbewoners rees de vraag wat er daarna met het pand en het omliggende terrein zou gaan
gebeuren. Contact met Dhr. Oldenboom van de gemeente leerde dat er grofweg drie opties zijn. Het
huidige pand wordt opnieuw verhuurd, het pand wordt gesloopt waarna er woningen voor terug
komen of het pand wordt gesloopt en er komt niets voor terug.
Wij als buurtbewoners zouden graag zien dat er, in welke situatie dan ook, ruimte gemaakt wordt
voor een speeltuin in het centrum van de buurt.
Het is niet zo dat we geen speelgelegenheid hebben in de buurt, er is een speeltuin in de ‘dode hoek’
achter de huizen van de Burg. van Kluyvestraat, Burg. Scheperstraat en Dominee van Dijkstraat. Deze
speeltuin is qua oppervlakte prachtig, qua inrichting en locatie laat deze echter te wensen over.
Doordat alle omringende huizen met de achterkant naar deze speeltuin staan heeft niemand zicht op
de speeltuin. Dit is direct de reden waarom buurtbewoners hun jonge kinderen niet alleen naar deze
speeltuin laten gaan.
Doordat er geen zicht is op deze speeltuin is het een favoriete hangplek voor tieners, die helaas nog
wel eens kapot glaswerk achterlaten onder de speeltoestellen. In de ogen van de buurt is deze
speeltuin geen veilige plek om, met name de jongere, kinderen te laten spelen.
Wij zien graag een speeltuin in het centrum van onze buurt, met speeltoestellen die ook voor de
kleinere kinderen geschikt zijn. Op de locatie van de oude speeltuin zou in plaats van de speeltuin
een groter voetbalveld gerealiseerd kunnen worden, zodat ook de oudere jeugd een plek heeft om
samen op te trekken.
Wanneer het pand gesloopt wordt en er is er zelfs ruimte voor een mooie parkachtige, groene
omgeving. Waar niet alleen de jeugd, maar ook de oudere buurtbewoners van kunnen genieten.
Dank u wel.
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