Donderdag 4 maart herinrichting speelplekken 2021 IJsselstein West: Achterveld
Aanwezig: 13 bewoners en een afvaardiging van de gemeente Ijsselstein, RMN en bureau Speelplan.
De speelpekken Talingweide, Scholeksterweide, Reigerpad, Rietgors, Vinkenerf, Fazantenerf,
Koperwiekweg, worden besproken.
Reacties op de concept uitvoeringsplannen
De bewoners zijn vooral positief over de voorgestelde plannen. Opmerkingen die gemaakt worden
gaan veelal over het toevoegen van een speeltoestel zoals een tuimelrek of voetbaldoeltjes. De
wensen zijn genoteerd en worden zoveel als mogelijk meegenomen in het definitieve uitvoeringsplan
per locatie.
Bankjes
Bij speelplekken worden bankjes geplaatst. (Groot)ouders en buren ontmoeten elkaar bij een
speelplek. Als de kinderen spelen kunnen zij op een bankje zitten om op de kinderen te letten en een
praatje te maken. Hiermee vervullen de speelplekken ook een sociale functie in een buurt.
Een aantal mensen spreken hun angst uit voor de combinatie van bankjes en hangjongeren. Bij het
plaatsen van bankjes wordt gekeken naar de beste plek om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.
De afdeling Handhaving monitort mogelijke overlast, waarna ingrijpen altijd nog overwogen kan
worden.
Opmerkingen op specifieke locaties
De locatie Talingweide (14 en 14A) is voorgesteld om in te richten als een kleine sportplek. De
bewoners stellen dat deze speelplekken vooral door kinderen tot 10 jaar gebruikt worden. Zij geven de
voorkeur aan speeltoestellen voor deze leeftijdsgroep.
Locaties Scholeksterweide en Reigerpad: aanwonenden willen de speelplek op de Scholeksterweide
herinrichten en het Reigerpad omvormen. Het initiatief hiervoor ligt bij de bewoners. Zij stellen een
plan op en zorgen voor draagkracht in de buurt. Daarna wordt het plan samen met de gemeente,
bureau Speelplan en RMN besproken.
Rietgors is een speelplek waar ook oudere jeugd voetbalt. Er is discussie over de positie van de
voetbaldoeltjes. Ook is er vraag of er mogelijkheid is om een sport toe te voegen. Aan de hand van de
reacties wordt nog nader bekeken hoe deze speelplek het beste heringericht kan worden.
De aanwonenden van de locatie Vinkenerf willen voorkomen dat de speelplek wordt gebruikt als
voetbalveld ivm overlast. Er worden voorstellen gedaan voor speeltoestellen voor kleine kinderen tot 4
jaar. De afspraak wordt gemaakt dat bij deze speelplek geen bankje wordt geplaatst.
De meningen over de voorgestelde uitbreiding van de speelplek op de Koperwiekweg zijn verdeeld.
Om de speelwaarde te verhogen blijft de rode draad natuurlijk spelen / natuurlijks speelelementen. Er
worden geen extra speeltoestellen geplaatst. Wel wordt gekeken naar het plaatsen van een glijbaan
i.p.v. de kabelbaan.
Hoe nu verder?
De gemeente verwerkt in samenspraak met bureau Speelplan en RMN de opmerkingen op de
concept voorstellen. De gemeente stelt een definitief uitvoeringsplan op per locatie en legt dit aan het
college van Burgemeester en Wethouders voor voor besluitvorming. Na een positief besluit publiceren
we deze op onze website.
Daarna start er een traject van aanbesteding en voorbereiding op de werkzaamheden. Wij verwachten
in oktober met het herinrichten van de speelplekken te kunnen starten.

