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Vraag 
Er komen diverse geluiden van ouders van kinderen van de brede school D'n Bogerd waaruit ik heb 
opgemaakt dat er een grote onvrede aanwezig is over hoe de splinternieuwe school er nu bij ligt. Eerst 
hebben de kinderen ruim 2 jaar in een bouwput gezeten en nu zitten ze al weer bijna een schooljaar 
zonder enige speelvoorzieningen tijdens de pauzes. KInderen zijn dus bijna 3 jaar zwaar beperkt ge-
weest in de speelmogelijkheden op school. Door de grote onduidelijkheid over wanneer het laatste 
deel van de woonservicezone afgebouwd wordt ligt aangrenzend een groot gebied braak dat wel inge-
zaaid was met gras maar waar niets over van is als modder en grote waterplassen. Op het "oude" 
schoolterrein stonden speeltoestellen (zoals het "schip" en klimrekken) die door de gemeente tijdelijk 
zijn opgeslagen. Hierover is nu grote onduidelijkheid of deze er nog zijn en waar dan wel. Er wordt 
steeds meer "geklierd" tussen de kinderen. Niet dat dit direct hieraan te wijden is maar de aanwezig-
heid van speelgelegenheden heeft wel een positieve invloed om dit klimaat te verbeteren.  
Daarom de volgende vragen: 

1. Hoe snel en wat kan er geregeld worden in het uitloop gebied grenzend aan het schoolplein?  
2. Er is een grote betrokkenheid van ouders. Kunnen zij hierbij betrokken worden om snel een 

acceptabel resultaat te krijgen? 
3. Waar zijn de speeltoestellen gebleven die de gemeente tijdelijk zou bewaren? 
4. De "architectonische" inrichting van het schoolplein is zoals je vaker ziet niet functioneel en 

waar ligt de bevoegdheid om hieraan een andere invulling te geven? 
 
Antwoord 
 
1) Op het veld achter de school staat gebouw 6a geprojecteerd. Op dit moment wordt door Bergop-
waarts bestudeerd hoe en wanneer dit gebouw wordt gerealiseerd. Afgesproken is dat de school het 
veld zolang als uitloopgebied aan het schoolplein kan benutten. Hiertoe is het geëgaliseerd en inge-
zaaid. Mede door de strenge winter is extra herstel nodig. Met de aannemer is afgesproken dat dit zal 
plaatsvinden zodra de weersomstandigheden dit toestaan.   
 
In het uitloopgebied grenzend aan de school, tussen de school en de Urban Villas aan de Esdoorn-
straat, worden in week 17 (planning van de aannemer) een aantal kleine speeltoestellen geplaatst in het 
kader van het woonrijpmaakbestek fase 3. Het betreft kleine toestellen welke zijn vrijgekomen en wel-
ke zijn opgeslagen op de werf (zie punt 3). Het "schip" wordt geplaatst op het braak liggend terrein 
waar gras is/wordt ingezaaid. Zodra het terrein voldoende stabiel is worden de toestellen geplaatst. De 
weersomstandigheden spelen hierbij een cruciale rol. Hiermee heeft de school weer voldoende ruimte 
en speelmogelijkheden voor haar leerlingen.  
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2) De school en ouders hebben schriftelijk dit verzoek ingediend. Het plan is in overleg met de direct 
betrokkenen opgesteld en het inrichtingsplan is door het college vastgesteld en uitgangspunt voor het 
bestek geweest.  
Gelet op de opmerkingen van school en ouders aangaande de situering en omvang van het schoolplein 
zal in de stuurgroep woonserviceszones het inrichtingsplan nogmaals tegen het licht gehouden wor-
den. Met name ook om te bezien hoe het gebruik van de openbare ruimte door de school voor de spe-
lende kinderen georganiseerd is in het plan na voltooiing van gebouw 6a. Dit om te waarborgen dat er 
ook op de lange termijn afdoende ruimte is voor de kinderen om te spelen. 
  
3) Deze zijn opgeslagen op de werf en worden teruggeplaatst.  
 
4) De inrichting hiervan is de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Hier liggen 
zodoende geen actiepunten voor de gemeente. 
 
 


