Amendement

= unaniem aangenomen

de raad van de gemeente Halderberge, in vergadering bijeen op 11 juni 2015
Gelet op:
Voorstel vaststelling van de nota "Herijking speelbeleid Halderberge 2015 – 2018”
Constaterende dat:
- Het voorstel voornamelijk wordt bepaald door bezuinigingen
- veel speellocaties zullen verdwijnen en dit leidt tot aantasting van leefbaarheid en
gezondheid van kinderen
- door de gemeente er waarde aan wordt gehecht dat kinderen buitenspelen
- dit haaks staat op het opheffen van zoveel speellocaties
- er een toenemend tekort dreigt aan vitamine D bij kinderen
- Halderberge achterblijft bij het landelijk gemiddelde van speeltoestellen en locaties per 1000
inwoners - veel speeltoestellen aan vervanging toe zijn
- de financiële mogelijkheden bij derden nog onvoldoende zijn onderzocht
Overwegende dat:
- de zorg voor onze kinderen in Halderberge voorop moet staan
- door kinderen volop de gelegenheid te geven buiten te spelen dit mogelijke ziektes in de
toekomst kan voorkomen
- met voldoende speellocaties wordt er geïnvesteerd in de wijken
- investeren in de wijken komt de leefbaarheid ten goede en vandalisme voorkomen
- aantrekkelijke wijken nodigt mensen uit om er te gaan wonen en komt ook de economie van
Halderberge ten goede
- Het natuurlijk spelen meer moet worden toegepast
- In het kader van Speelbeleid veel mogelijkheden liggen voor burgerinitiatieven
gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 32 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Halderberge;
besluit:
als volgt het raadsvoorstel te wijzigen:

1. De nota ‘Herijking speelbeleid Halderberge 2015 - 2018’ vast te stellen als leidraad voorde
uitvoering van het speelbeleid in de periode 2015 - 2018.
2. in te stemmen met het investeringsniveau van scenario 2,
waarbij:
 Door gebruik van demografische gegevens en de input vanuit burgers kansen benut worden
om op
behoefte af te stemmen, waarbij locatie en inrichting kunnen
wijzigen
 burgerparticipatie volwaardig is
toegepast
 de speelelementen van natuurlijk spelen een zeer belangrijke rol hebben
 sponsoring word onderzocht en mogelijk gemaakt voor de inrichting van evt. (extra)
speellocaties
3. Het burgerinitiatief wordt gestimuleerd en dat ruimte wordt gegeven aan bijv.
wijkverenigingen of buurtverenigingen die op eigen kosten een speelterrein willen
opknappen, het onderhoud willen overnemen of in eigen beheer willen nemen.
4. Voor de uitvoering van dit scenario benodigde investeringskredieten en de hieruit
voortkomende kapitaalslasten mee te nemen in de begroting 2016.
5. Het herijkingsplan te evalueren in het tweede kwartaal van 2018, met een doorkijk naar de
periode 2019 – 2022.
en gaat over tot de orde van de dag.
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