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Speeltuin/trapveldje/ontmoetingsplek 
- De speeltuin Beckerswei ligt op eigendom van de kerk en wordt beheerd door een stichting. Deze speeltuin is 
slechts ½ jaar open. De gemeente maait het gras en inspecteert periodiek de speeltoestellen. Gevraagd wordt 
om de speeltuin vaker open te stellen en in gesprek te gaan met de huidige beheerder/stichting/kerkbestuur. 
Wellicht kan het beheer overgenomen worden door iemand anders/kerngroep SIJ? Handhavers geven aan dat 
ze niet kunnen handhaven, omdat de speeltuin op particulier eigendom ligt. Als de speeltuin open is, wordt 
deze goed bezocht. Beheerder geeft aan dat de gemeentelijke subsidie (te) laag is. De stichting onderhoudt de 
toestellen en wil graag twee nieuwe zitbanken van de gemeente. De openingstijden zijn door de gemeente 
bepaald ( staan op het bord) en de speeltuin is conform geopend. Door schade/vandalisme/onderhoudskosten 
en de geringe subsidie van de gemeente is er weinig geld in kas om ev. tegenvallers op te kunnen vangen. 
Inmiddels heeft de gemeente toegezegd dat de speeltuin opgeknapt wordt én er twee nieuwe banken 
geplaatst worden. Tevens zal de openingstijd verruimd worden. De banken zijn geplaatst, maar de 
openingstijden zijn nog steeds niet aangepast. Tijdens het mooie lenteweer is de speelplaats helaas weer 
gesloten!  
 
- kan grasveld bij school weer opengesteld worden voor kinderen na 
schooltijd? Probleem is/was toezicht en verantwoordelijkheid. Grasveld is 
eigendom school en waarschijnlijk i.v.m. 
verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid heeft de school besloten om dit niet 
meer open te stellen. Wellicht dat een gesprek met het schoolbestuur andere 
inzichten en oplossingen kan bieden. Bewoner is een handtekeningen-actie 
gestart die in september aangeboden zal worden aan de schooldirectie en 
Claudia Bisschops. Gesprek Innovo heeft plaatsgevonden en medio januari 
2020 wordt een reactie verwacht. Vervolggesprek met Innovo, gemeente en kernoverleg wordt binnenkort 
gepland. Gesprek heeft door omstandigheden (corona) later plaatsgevonden. Wel heeft de gemeente en school 
aangegeven dat ze positief staan tegenover dit voorstel en graag wil meewerken om dit ook daadwerkelijk te 
bewerkstelligen. Er is een nieuw initiatief (natuurspeeltuin en voedselbos) ingediend dat breed gedragen wordt 
door de gemeente en de school. Zodra de formaliteiten (grondoverdracht) zijn afgerond kan de werkgroep 
starten met de realisatie. Onderstaand het ontwerp: 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                

 

 
 
- (natuur)speelplaats voor iets oudere kinderen op andere locatie dan Beckerswei en liefst op grondeigendom 
van de gemeente ( i.v.m. aansprakelijkheid en handhaving). Er is in het dorp behoefte aan een 
speelgelegenheid ( in IJzeren is helemaal geen speelgelegenheid aanwezig). De mogelijkheden hiertoe 
onderzoeken en een voorstel uitwerken en bespreken. De reactie van Innovo wordt afgewacht voordat verdere 
acties ondernomen worden. 
Het lijkt erop dat dit op het terrein van de school gerealiseerd kan worden. 
 
-enkele kinderen hebben bij de gemeente aangegeven dat er behoefte is aan een speelvoorziening 
(trapveldje/skatebaan o.i.d.). Gemeente heeft een straatcoach die dit samen met het Kernoverleg wil gaan 
oppakken. Bovenstaande ontwikkelingen afwachten en dan de werkgroep opstarten. Enkele bewoners hebben 
aangegeven zitting te willen nemen in de werkgroep.  
In combinatie met ontwikkelingen grasveld school. 
 
 
Terrein (bossage) bij school opschonen en inrichten als speeltuintje of 
ontmoetingsplek o.i.d.?         
De slecht (niet) onderhouden bossage is een doorn in het oog van vele 
bewoners en zou daarmee ook meteen weggewerkt zijn! Dit is in het 
gesprek met Innovo meegenomen. Reactie volgt. 
Dit gedeelte is opgenomen in het ontwerp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


