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Groesbeek, 11 januari 2019
Betreft: inrichtingsplan speeltuin Kerkstraat
Geacht College,
Graag wil de Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal (WMG) haar standpunt kenbaar maken over het plan voor
de aanleg van een speeltuin aan de Kerkstraat in Groesbeek.
Nadat het plan voor nieuwbouw van de Rabobank was komen te vervallen, is de bestaande groenstrook
tussen Kerkstraat en spoorlijn in 2011 ingericht met een waterpartij, de Spoorbeek. Het beheer dat daarna
is ingezet heeft ertoe geleid dat er aan de Kerkstraatzijde een gazon is ontstaan en aan de spoorlijnzijde een
meer natuurlijke grassen- en kruidenstrook. Vanaf de Dorpsstraat/gemeentehuis is een prachtige doorkijk op
de monumentale Protestantse kerk ontstaan. Ook vanaf de Houtlaan biedt het kerkje tussen het open groen
een fraai aanzien.
Het gazon is voor jong en oud een geliefde plek geworden om, al dan niet met een ijsje in de hand, even te
verblijven. De picknickbanken die hier in het seizoen door de ijssalon worden geplaatst, blijven bij mooi weer
niet lang onbezet.
De wat ruigere grassen- en kruidenstrook tussen beekje en spoorlijnzone nodigt bewust minder uit tot
betreding; ter ondersteuning en ontwikkeling van de natuurwaarden wordt hier slechts een keer per jaar
gemaaid of wordt schapenbegrazing ingezet.
In mei 2017 heeft de WMG deelgenomen aan een informatieavond, georganiseerd door de initiatiefnemers
voor een speelplek op deze locatie. In de veronderstelling dat het om een kleinschalige invulling voor jonge
kinderen zou gaan hebben wij op dat moment geen principiële bezwaren kenbaar gemaakt. Door omwonenden werden zorgen geuit.
Eind juli 2018 heeft de gemeente een persbericht naar buiten gebracht over het speeltuinplan dat inmiddels vergevorderd was: het inrichtingsplan was kant en klaar, het wachten was alleen nog op de financiering.
(Dit bericht is de WMG destijds ontgaan.) Op het bericht in de media werd door belanghebbenden uit de
buurt negatief gereageerd middels het indienen van bezwaren die vervolgens besproken zijn in de gemeentelijke bezwarencommissie (hoewel het collegebesluit tot aanleg van de speeltuin geen besluit is waartegen
bezwaar en beroep openstaat). De bezwaren gaan over o.a. verrommeling, niet passend in de omgeving,
verstoring van zichtlijnen, veiligheid, risico's van hangjeugd en overlast.
Opvallend detail uit het gemeentelijke persbericht is dat de initiatiefnemers als volgt worden geciteerd: ‘Ook
blijven we communiceren met de buurt.’ De buurt denkt daar kennelijk heel anders over. Ook de WMG heeft
na de infoavond nooit meer iets van de initiatiefnemers vernomen.

Later bleek dat de Stichting Speeltuin Kerkstraat op 8 maart 2018 is opgericht en op 18 juli 2018 met de
gemeente een gebruiksovereenkomst heeft gesloten over het gebruik van de locatie ten behoeve van het
realiseren van een speeltuin. Dit is gebeurd voordat duidelijk was of het plan op voldoende draagvlak van de
buurt mocht rekenen, met name van de direct belanghebbenden.
We hebben begrepen dat het gemeentelijk beleid is om geen nieuwe speelplekken aan te leggen, tenzij in
nieuwe, kinderrijke buurten. Dat laatste is hier niet van toepassing, maar de gemeente verdedigt zich door te
stellen dat het hier om een burgerinitiatief gaat dat men graag wil ondersteunen. Kenmerkend voor burgerinitiatieven lijkt ons nu juist dat er tevens gezocht wordt naar draagvlak bij degenen die er mogelijk gevolgen
van gaan ondervinden.
Het forse inrichtingsplan dat er nu ligt, heeft ons overvallen. Hier is niet goed over nagedacht. Een kabelbaan
naast een speeltoestel voor de allerjongsten, sport(?)toestellen, een trampoline pal naast een waterpoel en
minidoeltjes voor de deur van de ijssalon: het lijkt wel alsof iemand een plannetje met zoveel mogelijk speeltoestellen heeft ingetekend zonder de situatie ter plekke op te nemen.
Wij vinden het plan vooral landschappelijk en ecologisch niet acceptabel: verrommeling en verstoring van
het uitzicht op het kerkje door (felgekleurde, hoge) speeltoestellen en aantasting van de natuurlijke grassenen kruidenstrook.
Mochten er toch speeltoestellen geplaatst moeten worden, dan vragen wij u rekening te houden met het
volgende:
- behoed de grassen- en kruidenstrook voor verdere betreding en plaats hier geen speeltoestellen. Op deze
manier blijft de natuurlijke functie ervan behouden. Deze strook sluit aan op en versterkt de spoorlijnzone die in de Structuurvisie Groesbeek 2025 als ‘ecologische verbindingszone’ is aangeduid. [N.B. Ook de
opstellers van deze nota zijn onder de indruk van deze plek, zie de foto op pag. 8.]
- waarborg zoveel mogelijk de open zichtlijnen op het kerkje: plaats evt. speeltoestellen zo ver mogelijk van
de Houtlaan af en in één lijn langs de Kerkstraat.
- kies natuurlijke materialen (hout) voor de speeltoestellen, zodat er zo min mogelijk verstoring in de landschappelijke beleving ontstaat. Beperk daarom ook de inrichting tot enkele lage toestellen voor jonge kinderen. Geen hoge ‘sporttoestellen’ en kabelbanen; om te sporten zijn er voldoende clubs voor de jeugd
aanwezig.
Overigens vragen wij ons af of de financieringsconstructie de toets der kritiek kan doorstaan. De gemeente
wil de speeltoestellen zelf aanschaffen (begroot op ca. 60.000 euro incl. btw); de betaalde btw van ca.
10.400 euro kan dan door de gemeente worden teruggevraagd. Mogelijk is de gemeente ook voornemens
de btw op de inrichtings- en ontwikkelingskosten terug te vragen, aangezien in de stukken gesproken wordt
over een btw-voordeel van 13.000 euro. Dit btw-voordeel moet vervolgens beschouwd worden als gemeentelijke subsidie aan het project.
Tegelijkertijd is de Stichting Speeltuin Kerkstraat bezig met het benaderen van particuliere fondsen en
andere sponsors voor een financiële bijdrage in het project. Het VSB fonds heeft al een bijdrage van 10.000
euro toegezegd. Dit is een fonds dat in haar voorwaarden, zoals vele andere fondsen ook doen, nadrukkelijk
gemeenten als aanvragers uitsluit. Ook Jantje Beton financiert geen gemeentelijke projecten, toch is ook
daar subsidie aangevraagd. Het verbaast ons dat op deze wijze particuliere fondsen zouden kunnen worden
ingezet om gemeentelijke aanschaffen te financieren.
Tenslotte, graag melden wij ons als belanghebbende partij aan om deel te nemen aan het bemiddelingsoverleg dat u binnenkort gaat organiseren.
Hoogachtend,
Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal

J. de Valk, voorzitter

