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Geachte mevrouw van Wieren-Kraayvanger, beste Vivianne,

In uw brief van 23 februari 2021 heeft u namens de VVD het college vragen gesteld
over het openbaar maken van alle speeltuinen in Veldhoven. Aanleiding hiervoor is het
feit dat uw fractie constateert dat er in de lokale en landelijke media steeds meer
berichten verschijnen over psychische problemen en klachten die ontstaan tijdens de
corona crisis bij jongeren en kinderen. Uw fractie stelt dat door alle maatregelen en
beperkingen het niet makkelijk is om oplossingen te vinden om even ontspanning te
vinden voor zowel ouders als kinderen. Uw fractie vindt dat deze doelgroep niet
vergeten moet worden en stelt dat er vanuit het Rijk gelden beschikbaar worden
gesteld om activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. U stelt dat met het
mooie weer op komst, het niet wenselijk is dat het te druk wordt in de openbare
speeltuin de Hazewinkel. U vraagt het college of spreiding van ouders en kinderen
wenselijk is en dat daarom meerdere speeltuinen zoals Kabouterdorp, ASV D’Ekker en
Heiberg dagelijks van 09.00-17.00 uur opengesteld kunnen worden. Ook vraagt uw
fractie of deze speeltuinen dan gecompenseerd kunnen worden voor de kosten die
gemaakt worden bij het openbaar stellen van de speeltuinen.
Met deze brief geeft het college puntsgewijs antwoord op uw vragen.
Is het college van mening dat spreiding van ouders met kinderen wenselijk
is?
Het college volgt de richtlijnen van het Rijk. Volgens deze richtlijnen is spreiding van
locaties voor ouders met kinderen inderdaad wenselijk. Omdat er in Veldhoven op 173
locaties, in diverse wijken, al grotere en kleinere openbare speelterreintjes zijn, is
deze spreiding op dit moment al goed mogelijk.
Kan het college in gesprek met de speeltuinen en het Rijk voor het
openstellen/ openbaar maken van deze speeltuinen 7 dagen per week van
09.00-17.00?
De speeltuinen Kabouterdorp, ASV D’Ekker, Heiberg zijn geen eigendom van de
gemeente. Op dit moment zijn speeltuinen die mensen in dienst hebben en waar
bezoekers entree moeten betalen gesloten. Dit zijn ‘commerciële’ speeltuinen en voor
de wet worden ze hetzelfde behandeld als een pretpark en die moeten hun deuren nog
gesloten houden in verband met corona. Daarom kan het college deze speeltuinen ook
niet openstellen.

Kunnen deze speeltuinen dan gecompenseerd worden voor de kosten die
gemaakt worden bij het openbaar stellen van de speeltuinen zolang dat
wenselijk is?
Als gevolg van bovenstaand antwoord is compensatie van kosten niet aan de orde.
We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,
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