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Eijsden-Margraten:

22 april 2021

Onderwerp:

beantwoording art. 36 vragen speelvoorziening

Geachte heer Hendriks,
Op 9 maart 2021 heeft u een aantal vragen gesteld op basis van artikel 36 van het
reglement van orde.
Aanleiding voor het stellen van deze vragen is dat u constateert dat er in Cadier en Keer
en meer specifiek de Dorpstraat ten zuiden van de provinciale weg geen
speelvoorziening is terwijl er wel een behoefte naar is. Daarnaast doet u de suggestie
een speelvoorziening te realiseren in een weiland dat eigendom is van de gemeente
Eijsden- Margraten.
U stelt de volgende twee vragen, per vraag is het antwoord gegeven in cursieve tekst:
1: Is het College bereid om Cadier en Keer (Zuid) te voorzien van een speelveldje?
Momenteel wordt door de gemeente Eijsden- Margraten gewerkt aan een visie op het
gebied van bewegen in de openbare ruimte. Vooruitlopend hierop kunnen nu nog geen
keuzes gemaakt worden. Streven is deze eind 2021 gereed te hebben. Als gemeente
werken we aan een gezonde samenleving, bewegen, sporten en gezonde voeding
dragen hier aan bij. De openbare ruimte kan zo worden ingericht dat deze uitdaagt tot
bewegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hardlooproute, obstakel parcours, maar
uiteraard ook een speelvoorziening. Om de voorzieningen op de juiste locatie te
realiseren bestuderen we onder andere de leeftijdsopbouw per dorp en straat en wordt
burgerparticipatie toegepast. Gedachte daarachter is dat de speelvoorzieningen op de
plekken komen te liggen waar er behoefte naar is. Het kan goed zijn dat de plek die u
voorstelt hier eveneens uit voort komt als een hiaat in het huidige aanbod.
2: Is het College bereid om al in 2021 een of twee toestellen te plaatsen en in 2022
het speelveldje te completeren?
Het is zaak eerst het visiedocument af te ronden alvorens tot aanleg over te gaan. Blijkt
uit de visie dat er in de straat een behoefte ligt die niet elders ingevuld kan worden, zal
gekeken worden of deze in de straat zelf gerealiseerd kan worden. De door u
voorgestelde locatie behoort hierbij tot de mogelijkheden mits een en ander planologisch
mogelijk is.
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Het jaarlijkse budget voor speelvoorzieningen is vrij beperkt derhalve kan er nu geen
toezegging worden gedaan voor een nieuwe speelvoorzieningen op de door u
aangegeven locatie.
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
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