
 
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE(LEDEN)       INDIENEN BIJ GRIFFIE 
Art. 34 RvO 
 
(speelmogelijkheden nieuwbouwwijk en onveilige kadewand) 
            
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
 
Datum: 18 april 2020 
 
Onderwerp: speelmogelijkheden nieuwbouwwijk en onveilige kadewand 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 
Is het college bekend met het feit dat in de nieuwbouwwijk omgeving Vissersstraat (oude 
gemeentewerf) te Middelharnis geen enkele speelvoorziening voor de jeugd aanwezig is; 
En dat de daar aangebrachte kadewand -waar de jeugd regelmatig hengelt- geen enkele 
veiligheidsvoorziening kent. Er is bij die wand geen trapje aanwezig zoals die bij de 
Singelkade wel zijn aangebracht, ook er is geen metalen noodtrap aanwezig terwijl het water 
daar behoorlijk diep is. 
Vragen zijn: 

- Wordt daar nog een speelvoorziening aangelegd en wanneer wordt daar in voorzien. 
- Wordt er alsnog voorzien in een metalen noodtrapje bij die kadewand. 

 
Toelichting: 
 
In gesprek met een moeder, die daar sinds kort woont werd ik gewezen op het feit dat in die 
wijk geen enkele speelvoorziening aanwezig is ondanks het feit dat er diverse gezinnen met 
kinderen wonen en de woningen daarvoor ook zijn gebouwd. Er is ook geen aangrenzende 
wijk met speelvoorzieningen waar gemakkelijk naar toe gegaan kan worden. 
 
Bovendien is bij de kadewand geen enkele trap aanwezig. Wanneer een kind in het water 
zou vallen moet die de andere kant zien te bereiken en proberen op te klimmen tegen een 
gladde dikwijls modderige, glibberige graskant. Bij die kademuur wordt bovendien regelmatig 
door de jeugd gehengeld. Het water is daar zo diep dat een volwassen persoon er kopje 
onder gaat werd mij door die betreffende moeder meegedeeld. Eén van de ouders heeft de 
burgemeester een schrijven gestuurd maar heeft daar nog geen antwoord op ontvangen. De 
moeder die mij dat zei had daar overigens alle begrip voor omdat zo zei ze: ‘de 
burgemeester in deze crisis wel belangrijkere zaken te behandelen heeft.’ Een andere 
moeder had de gemeente gebeld. De betreffende ambtenaar had die moeder meegedeeld 
dat er bij de betreffende kademuur ook geen kinderen thuis horen.  
Dat antwoord, hoe goed bedoeld ook, kwam nogal negatief over bij de betreffende 
bewoners.    
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Namens de fractie van de SGP. 
 
 
Zie onderstaande afbeeldingen.



 


