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GARDEREN - De fractie van de ChristenUnie (CU) wil van het Barneveldse college van burgemeester en
wethouders weten waarom het trapveld aan de Van de Craatslaan/Dr. J.P. Kruimellaan in Garderen nog altijd niet
is opgeknapt. De CU wil tevens dat er een sport- en spelkast komt.
De partij stelde begin maart de situatie van het veldje en die van het trapveld bij de Prins Bernardschool aan de
Dr. H.C. Bosstraat al aan de orde bij het college. Verschillende jongeren hadden geklaagd over de ermbarmelijke
staat van de velden. ,,In uw antwoord heeft u aangegeven dat het opknappen van het trapveld bij de Prins
Bernhardschool moeilijk opgeknapt kan worden, maar dat het veldje aan de van de Craatslaan/ Doctor P.J.
Kruimellaan wel opgeknapt wordt. De start van de uitvoering van dit opknappen stond voor eind mei gepland. Wat
is de reden dat dit veldje nog niet opgeknapt is en wanneer verwacht u dat dit wel opgeknapt gaat worden?'',
willen CU-raadsleden Lukas Scheijgrond en Wilma Heijkoop-van Maanen weten. ,,Is er overleg met Plaatselijk
Belang Garderen om te peilen wat de wensen zijn binnen de Garderense samenleving?''
Volgens de raadsleden is het belangrijk dat kinderen en jongeren voldoende gelegenheid krijgen om te spelen, te
bewegen en elkaar op laagdrempelige wijze te ontmoeten. ,,In Garderen zijn die mogelijkheden op dit moment
relatief beperkt. Het college heeft in de beantwoording van de eerder gestelde vragen aangegeven dat niet
voldaan kan worden aan de normen uit het Speelruimte Beleidsplan. Is het college bezig met plannen hier wel
aan te gaan voldoen? Het aanbrengen van een sport- en spelkast zou ook verbeteringen kunnen opleveren. In
Garderen is nog geen sport- en spelkast, zoals in Barneveld, Voorthuizen, Terschuur en Zwartebroek, terwijl
Garderen meer inwoners heeft dan Terschuur en Zwartebroek'', melden de raadsleden. Wat hen betreft wordt de
kast op korte termijn geplaatst.

