Raadsmededeling - Openbaar

Nummer
Datum
B&W datum
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder
Onderwerp

:
:
:
:
:
:

63/2016
1 april 2016
J.W. Groot Roessink
H. Rijks
verzoek burgerinitiatief voor locatie Burgemeester van Kluyvestraat 1 te
Dinxperlo

Aanleiding
Op 28 september 2015 is er een burgerinitiatief binnengekomen met het verzoek of de gemeente
Aalten een speelterrein wil realiseren op het perceel Burgemeester van Kluijvestraat 1 te Dinxperlo. Dit
op de plek van de voormalige kinderopvang Humanitas (KDV StipStap). Dit nieuwe speelterrein dient
dan als vervanging voor het speelterrein in de hoek Burgemeester van Kluyvestraat – Burgemeester
Scheperstraat.
Inhoud mededeling
Begin 2016 is het gebouw van de kinderopvang Humanitas (KDV StipStap) gesloopt. Het terrein is kaal
opgeleverd, met uitzondering van de bomen, het hekwerk, een glijbaantje en een (speel-)huisje.
Volgens het collegebesluit van 15 december 2015 (nr. 2015-2480) dient het terrein (vooralsnog) sober
ingericht te worden. Dit in afwachting van de behandeling van het burgerinitiatief.
Op 17 maart 2016 is er gesproken met de indieners van het burgerinitiatief. Met hen is het volgende
afgesproken:
- Op termijn wordt het perceel Burgemeester van Kluijvestraat 1 ingericht tot een speelterrein.
Deze vervangt dan het bestaande speelterrein in de hoek Burgemeester van Kluyverstraat –
Burgemeester Scheperstraat. Dit gebeurt met de uitvoering van de uitvoeringsagenda
speelbeleid, waar eerst nog een voorlichting over komt. De buurt stuurt mogelijk op voorhand al
een aantal inrichtingsvoorstellen op.
- Het bestaande speelterrein in de hoek Burgemeester van Kluyvestraat – Burgemeester
Scheperstraat wordt in eerste instantie omgevormd tot openbaar groen. Hierbij houdt de
gemeente zich het recht voor om op eigen initiatief te zijner tijd er een eigen invulling aan te
geven.
- Van het perceel Burgemeester van Kluijvestraat 1 worden het bestaande hekwerk en het
bestaande glijbaantje verwijderd. Beide voldoen niet aan de eisen uit het speelbeleid.
- Het bestaande (speel-)huisje blijft staan, maar mogelijk worden er te zijner tijd een aantal
planken uitgehaald. Dit om er een open huisje van te maken, ter voorkoming van ongewenste
activiteiten.
- Het terrein wordt op korte termijn netjes gemaakt door er grond aan te vullen en er graszaad in
te zaaien. Verder zullen op korte termijn er een aantal bankjes worden neergezet.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd: -

