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Op 9 juni 2022 heeft u schriftelijke vragen gesteld over het onderwerp: m.b.t. ontbreken fysieke 
afscheiding speeltuin. Onderstaand de beantwoording van uw vragen.

1. Is het college het met ons eens dat een speeltuin met een daaraan grenzende sloot zonder 
fysieke afscheiding gevaarlijk is? Zo nee waarom niet?

Het beleid in gemeente Gouda is dat speelplekken in principe niet worden omsloten door hekwerken. 
Kinderen spelen immers niet alleen op speelplekken, maar in hun hele woonomgeving. 
In Gouda is in de woonomgeving veel water aanwezig. Daarom is het sowieso onverstandig als kleine 
kinderen zonder toezicht buiten spelen.

2. Als het college het met ons eens is dat het hier om een gevaarlijke situatie gaat, kan het college 
dan aangeven welke maatregelen er getroffen kunnen worden om dit concreet aan te pakken?

Zie antwoord bij vraag 1.

3. Is het college het met ons eens dat de maatregelen in ieder geval een vorm van fysieke 
scheiding tussen speeltuin en sloot zouden moeten zijn? Zo nee waarom niet?

Nee, het college is van mening dat het plaatsen van een hek geen meerwaarde biedt, omdat een 
hekwerk schijnveiligheid geeft.
In Gouda grenzen er veel formele en informele speelplekken aan het water. Voorbeelden van 
speelplekken aan het water zijn onder andere de speelplekken aan de Jac. P Thijsselaan, 
Speelmoleneiland en Grote Lot (Steinse groen).

4. Kan het college aangeven of deze gevaarlijke situatie op zeer korte termijn aangepakt kan 
worden (liefst nog voor de zomervakantie)? Zo nee waarom niet?

Zie antwoord bij vraag 3.
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Wij vertrouwen erop u met deze antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Gouda,
de secretaris, de burgemeester,

drs. R.C. Bakker mr. drs. P. Verhoeve

Geschatte ambtelijke capaciteit: 1 uur.


