MOTIE = overgenomen door het college
Onderzoek naar uitvoerbaarheid van een speelbos in Halderberge
de raad van de gemeente Halderberge, in vergadering bijeen op 11 juni 2015,
gelezen de documenten die betrekking hebben op het voorstel vaststelling van de nota
‘Herijking speelbeleid Halderberge 2015-2018’;
gehoord de beraadslagingen;
constaterende dat;










de raad grote waarde hecht aan goede speelvoorzieningen voor kinderen en de jeugd;
er voorgesteld wordt om 18 speellocaties op te heffen;
NUSO Speelruimte Nederland samen met Jantje Beton een richtlijn heeft ontwikkeld voor
de behoefte aan (formele) speelruimte;
3% van het voor wonen bestemd gebied, bestemd zou moeten worden als speelruimte;
in de notitie ‘Ruimte voor spelen’ (2008) is vastgelegd dat Halderberge de 3%-richtlijn
volgt;
in Halderberge gemiddeld slechts 2% van de openbare ruimte ingericht is als formele
speellocatie en zelfs dit percentage met het voorgenomen beleid onder druk komt ts
staan;
investeren in spelen een doorlopende investering in kinderen is;
spelen onmisbaar is voor een goede lichamelijke, maar ook sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen;
het aandachtsveld van ‘spelen’ de laatste jaren verbreed is naar alle leeftijden, gezien het
belang voor jong en oud;

overwegende dat;







het streven van Halderberge onverminderd gericht is op het behalen van 3% ruimte voor
speelterreinen;
dit met andere initiatieven dan speelterreinen in woonwijken ook te behalen is;
het concept ‘natuurlijk spelen’ steeds nadrukkelijker in opmars is en het daaraan in de
regio Roosendaal nog ontbreekt;
er hiervoor in het Pagnevaartbos kansen liggen óók vanuit het perspectief van de
(dag)recreant;
ook het “Dorpsbos” in Oud Gastel een geschikte locatie zou kunnen zijn voor de aanleg
van een natuurspeelbos;
Staatsbosbeheer graag, samen met anderen, investeert in speelbossen;

gelet op artikel 147a van de Gemeentewet en artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Halderberge;
verzoekt het college
1. In samenwerking met geïnteresseerde partners onderzoek te doen naar de
uitvoerbaarheid van een speelbos op de locatie “Pagnevaart” en het “Dorpsbos” in Oud
Gastel;
2. de uitkomsten van dit onderzoek vóór het aanbieden van de Zomernota 2016 ter
bespreking voor te leggen aan de raad;
en gaat over tot de orde van de dag.

Progressief Halderberge
VVD

CDA Halderberge
Lokaal Halderberge

WOS Halderberge
VDG

