
Van: e TT e (geanonimiseerd)

  

Verzonden: dinsdag 14 maart 2023 10:19 

Aan: Raadsleden; Raadsgrifie 

Onderwerp: Natuurspeeltuin Kamerik 

Geacht College, 

Sinds twee jaar is de werkgroep Natuurspeeltuin Kamerik bezig met een plan voor een natuurspeeltuin in Kamerik 

op de locatie park Mijzijde. Onze werkgroep bestaat uit een aantal inwoners van Kamerik en worden gesteund door 

een groot aantal ouders en kinderen. Ons plan sluit naadloos aan bij een aantal beleidsvoornemens van uw College 

zoals: ruimte voor Burgerinitiatief, Duurzaamheid & Vergroening, Sporten, Spelen en Beweging. 
  

Zoals u zelf al heeft geconstateerd in het uitvoeringsplan “Sporten, Spelen en bewegen” zijn er in Zegveld, Kamerik 

en Kanis relatief weinig speelplekken. Ook geeft u in hetzelfde uitvoeringsplan aan dat u van mening bent dat 

minder afgebakende speelruimte voor de doelgroep van 6 tot 12 jaar maar voor hen juist meer aandacht voor een 

natuurlijke, gezonde en groene leefomgeving nodig is. 

In het Bestuursakkoord heeft u laten opnemen dat de gemeente is gericht op haar inwoners en ondernemers en een 

open houding heeft voor maatschappelijk initiatief. Dit wordt het uitgangspunt voor handelen van organisatie en 

bestuur. 

  

Wij zijn daarom van mening dat ons initiatief uitstekend aansluit bij uw eigen beleidsvoornemens. 

In de afgelopen twee jaar hebben we al veel bereikt: 

e _ We hebben workshops gedaan met de kinderen in het dorp 

e enquêtes gehouden om de draagkracht te onderzoeken 

e Een ontwerp is gemaakt door een erkende natuurspeeltuin ontwerpster (Sigrun Lobst, die ook het ontwerp 

voor de natuurspeeltuin in het Brediuspark en in Haarzuilens heeft gemaakt) 

e Eerste kostenraming opgevraagd bij een aannemer 

e _ We hebben een aantal kleine subsidies ontvangen, en hebben al gesprekken met verschillende partijen die 

enthousiast zijn en aan het project willen bijdragen. 

e Erzijn verschillende gesprekken met de dorpsambtenaar Ivar Dekkinga en Martijn Smits, realisatie en 

beheer, geweest, waarin uitgesproken is dat de gemeente positief tegenover ons initiatief staat en we in 

principe groen licht hebben. 

Helaas hebben wij echter moeten constateren dat na twee jaar hard werken, we bij de uitvoer van het plan tegen 

een aantal ambtelijke barrières oplopen die niet zonder toestemming vanuit de politiek op te lossen zijn. We hopen 

dat het College ons initiatief wil en gaat ondersteunen. 

Wij zouden graag uw beslissing willen hebben op de volgende punten: 

e _ De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van zowel het groen als de keuring van 

speeltoestellen. Wij zijn bereid hier met een jaarlijkse snoeidag aan bij te dragen. De speeltuin komt op 

gemeentegrond. Dit is naar onze mening dan ook een taak die bij de gemeente ligt. 

e Het “bouwrijp” maken van het terrein door de gemeente voor de aanleg van de natuurspeeltuin. Het betreft 

hier 0.a. het diepgrondig verwijderen van de enorme braamstruiken en het ophogen van de verzakte grond. 

« _ Als laatste zouden we graag een ambtenaar met beslissingsbevoegdheid aangewezen krijgen als vast 

aanspreekpunt. Zij/hij kan ons helpen ons door de regelgeving heen te loodsen en een rol kan spelen bij de 

aanleg van de natuurspeeltuin. 

Uit de massale steunbetuigingen uit Kamerik voor dit plan durven wij te constateren dat deze natuurspeeltuin een 

absolute toevoeging is voor het totale woongenot van Kamerik. Graag zouden wij ons plan willen toelichten n een 

gesprek met de wethouder. 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Natuurspeeltuin Kamerik 

(geanonimiseerd)




