
Motie

Motie voor de vergadering van de raad van: 10 december 2020

Onderwerp: Speelterrein Speelwende (Heijermanswende)

De raad,

overwegende dat
- het Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020 op 17 september 

2020 door de raad is vastgesteld;
- daarin is opgenomen dat het speelterreintje in de wijk Elsbroek, de Speelwende, op 

termijn komt te vervallen;
- enkele bewoners van de Heijermanswende en de Pieter van Eyckheem een petitie zijn 

gestart voor behoud van de Speelwende;
- de omwonenden ook aangeven dat zij bereid zijn mee te helpen bij het onderhoud van 

deze speelplek;
- in de Programmabegroting 2021-2024 onder Participatie staat: “het college staat 

daarbij open voor initiatieven van bewoners en participatie door initiatiefnemers, als 
dat bijdraagt aan het versterken van de leefomgeving en/of de sociale cohesie”,

van mening dat
- de Speelwende niet alleen fungeert als speelplek voor kinderen maar ook als 

ontmoetingsplek voor oudere omwonenden, op een manier die uit de 
inspraakmogelijkheden niet naar voren kon komen;

- de inspanningen van de omwonenden om hun speel- en ontmoetingsplek schoon en 
opgeruimd te houden en hun aanbod om waar mogelijk te helpen bij de 
instandhouding, gewaardeerd moeten worden;

- op grond van de overwegingen voor de Speelwende een uitzondering gemaakt kan 
worden op het vastgestelde Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 
2020,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het college
- de speelplek ‘Speelwende’ te behouden én in overleg te gaan met de omwonenden 

welke opties wenselijk zijn (nieuwe speelattributen) wanneer oude speelattributen 
komen te vervallen;

- hierbij te zorgen voor voldoende draagvlak bij de inwoners van de wijk;
- de raad een voorstel te doen voor het budget dat nodig is om de Speelwende in stand 

te houden en te onderhouden

en gaat over tot de orde van de dag.

Hillegom 10 december 2020,

Namens de fracties van
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Nr.
Status UNANIEM AANGENOMEN



VVD, Bloeiend Hillegom, Co Jansen,
L.M.J. Pijnacker A. Heemskerk-Rekké J.J.R. Jansen

D66, BBH, CDA,
R.I. Semrek F.J.M. Evers C.H. Langeveld
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