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GARDEREN - Het speelveldje gelegen aan de Van de Craatslaan en de Dr. J.P. Kruimellaan in Garderen is door
de hieraan grenzende nieuwe woonwijk De Hoge Eng ongeveer gehalveerd. Om dit speelveldje toch weer
enigszins acceptabel te maken waren er plannen om het speelveldje in mei van dit jaar op te knappen. Tot op
heden is daar echter nog niets van te zien. Reden waarom gemeenteraadslid Lukas Scheijgrond van de
ChristenUnie besloot een brief te sturen naar het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente
Barneveld om meer duidelijkheid over de plannen voor het veldje te krijgen.
door Gonny Livestroo
Scheijgrond komt door zijn beroep veel in aanraking met jongeren en wist daarom dat veel jongeren in Garderen
geklaagd hadden over de desplorabele toestand van het speelveldje aan de Van de Craaitslaan/Dr. J.P.
Kruimellaan en het trapveldje bij de Prins Bernhardschool. In maart had hij daarom al vragen gesteld aan het
college en dus te horen gekregen dat het veldje bij de Prins Bernhardschool moeilijk opgeknapt kon worden,
maar het andere veldje in mei aan de beurt zou zijn. Op facebook las hij onlangs echter dat de jongeren in
Garderen wederom hun onvrede uitspraken over het feit dat er nog steeds niets gebeurde met het veldje. ,,De
gemeente laat alles maar sloffen in Garderen", las hij. Scheijgrond: ,,Jongeren in Voorthuizen of Barneveld
bijvoorbeeld kunnen nog eens uitwijken naar een andere plek, maar dat kan niet in Garderen. Iedereen weet toch
hoe belangrijk het is dat jongeren buiten kunnen spelen?" In dezelfde brief waarin Scheijgrond verzocht om
antwoord op de vraag waarom het veldje nog niet is opgeknapt en wanneer het veldje dan wel opgeknapt gaat
worden heeft hij tevens het verzoek gedaan om een sport- en spelkast voor Garderen. Deze zijn in de andere
dorpen van de gemeente Barneveld al aanwezig. Tevens vroeg Scheijgrond in zijn brief of het college contact
heeft met Plaatselijk Belang Garderen om te peilen wat de wensen zijn binnen de Garderense samenleving en of
het college bezig is met plannen om te gaan voldoen aan de normen uit het Speelruimte Beleidsplan? Afgelopen
week kwam het gevraagde antwoord op deze vijf vragen van het college binnen. College: ,,Zoals eerder in een
brief aan de fractie van de ChristenUnie is aangegeven zou het trapveldje aan de Van de Craatslaan/Dr. J.P.
Kruimellaan opgeknapt worden. Tegelijkertijd is er ook de behoefte om de speelplek goed in te richten.
Aangegeven wordt dat de doeltjes veel te dicht op elkaar staan waardoor nauwelijks nog gevoetbald kan worden.
Wij zouden het opknappen van het trapveldje en het herinrichten van de gehele speelplek graag combineren. En
dit in overleg met bewoners in één keer goed aanpakken. De grond is echter nog niet van de gemeente. Omdat
niet duidelijk was wanneer de overdracht zou plaatsvinden, is de investering die een nieuwe speelplek met zich
meebrengt uitgesteld. De grond wordt naar verwachting in januari 2015 eigendom van de gemeente. We zullen
met dit perspectief de voorbereiding voor het herinrichten starten. We zullen nog in het laatste kwartaal van 2014
een enquête in de buurt uitvoeren over de wensen met betrekking tot spelen. Naar aanleiding van de enquête zal
een inrichtingsvoorstel worden gemaakt. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2015 de speelplek
gereed komt. Jazeker is er contact met Plaatselijk Belang Garderen en zoekt het college binnen de fysieke
(on)mogelijkheden van deze speelplek naar een situatie die zo goed mogelijk aansluit bij de wensen uit het
speelruimte beleidsplan. De sport- en spelkast lijkt ons een prima initiatief. Onze verwachting is dat deze er in
2015 komt."

