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Amendement Begroting 2023 'Speelplan Overveen'

Corsanummer: 2022004215
Bloemendaal

Aan:

Van: Hart voor Bloemendaal, GroenLinks, Zelfstandig Bloemendaal 

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Begroting 2023 en nieuwe voorstellen

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag, 10 november 2022,

kennisgenomen hebbend van het raadsvoorstel tot het vaststellen van de begroting 2023 en de
nieuwe voorstellen 1 t/m 21,

Constaterende dat:
» In voorstel 14 extra budget wordt gevraagd in verband met speelplaatsen in Overveen;
* Het college verwijst naar de aanbevelingen die door bureau Speelplan in 2020 zijn 

gedaan aan het college;
« Het college heeft besloten het onderzoek van Bureau Speelplan te nemen als

uitgangspunt voor het ontwikkelen van nieuw beleid m.b.t. de formele speelruimte 
binnen de gemeente zoals aan de raad bevestigd in een brief dd. 6 juli 2021;

« Het college in deze brief heeft laten weten per dorpskern een gedetailleerd speelplan op 
te stellen met de aanbevelingen van Speelplan als leidraad;'

* Ook heeft het college bevestigd dat een participatieplan zal worden opgenomen waarbij 
de omwonenden en de gebruikers (kinderen) van de speelplaatsen zo veel mogelijk 
zullen worden geconsulteerd;

« De op te stellen speelplannen aan de raad zullen worden aangeboden;
» De eerste te ontwikkelen speelplannen worden opgesteld voor de kernen Bloemendaal 

en Overveen;
« Het besluit over Oldenhove pas eind mei 2022 is genomen en dus geen deel uitmaakte 

van de aanbevelingen van Bureau Speelplan noch van het nieuwe beleid van het college;

Overwegende dat:
« Een voorstel wordt ontwikkeld om de speelplaats Prins Hendriklaan te verkleinen, wat 

(mede) is ingegeven door klachten over overlast van hangjongeren;
» Het voorkomen of tegengaan van overlast echter primair een taak is van handhaving;
» Het college daarom een nieuwe speelplaats aan de noordkant van de Julianalaan wil 

ontwikkelen die ook voor kinderen ouder dan 12 jaar;
« De relatie tussen overlast, verkleining van en aanleg nieuwe speelplaats vooralsnog 

onvoldoende is onderbouwd door het college;
* Het voorkomen of tegengaan van overlast primair een taak is van handhaving;
« De mogelijkheid voor het aanleggen van een voetbalkooi/basketbalveld in de directe 

omgeving van Oldenhove nog wordt uitgewerkt door het college;
« Deze sportmogelijkheid bedoeld is voor gebruik door zowel de bewoners van Oldenhove 

als door de jeugd uit Overveen, waarbij het college opnieuw verwijst naar het onderzoek 
door bureau Speelplan;

« Speelplan echter geen aanbevelingen heeft gedaan over Oldenhove omdat destijds het 
besluit over Oldenhove nog niet was genomen;
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« Bewoners van Oldenhove ook geënthousiasmeerd kunnen worden om lid te worden van 
plaatselijke sportverenigingen wat goed is voor participatie en integratie in de nieuwe 
woonomgeving;

» Vooralsnog niet duidelijk is waarom het sportveld bij gebouw Tinholt van
Buurtvereniging Overveen niet geschikt zou zijn als sportlocatie voor de bewoners van 
Oldenhove;

« Omwonenden van Oldenhove bezwaren hebben geuít tegen de aanleg van een 
voetbalkooi/basketveld bij Oldenhove in verband met gevreesde overlast;

* Ales bij elkaar opgeteld veel onduidelijkheid bestaat over het totaalplan voor 
speelplaatsen in Overveen;

Besluit:

Van het totaal gevraagde budget dat betrekking heeft op ontwikkelingen speelplaatsen in Overveen 
(zie voorstel 14) ad C 225.000 een bedrag ad C 200.000 te schrappen voor zover dit ziet op (a) de 
verkleining en eventuele herinrichting van de speelplaats Prins Hendriklaan, (b) de nieuwe 
speelplaats Julianalaan Overveen en (c) de aanleg van een voetbalkooi/basketbalveld in de directe 
omgeving van Oldenhove, e.e.a. totdat het college een concreet totaalplan heeft voorgelegd aan de 
raad en daarover participatie heeft plaatsgevonden door omwonenden/gebruikers.

En gaat over tot de orde van de dag,

Stemmen voor: 
Stemmen tegen:

Hart voor Bloemendaal, Groenlinks Zelfstandig Bloemendaal

10 november 2022


