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Kollumerzwaag/Kollumersweach, 6 november 2021 
 
 
Onderwerp: behoud van 5 speeltuinen in de 5 wijken van Kollumerzwaag 
 
Bijlage: gebundelde reactie(s) over de voorgestelde uitsterfconstructie speeltuinen in 2 wijken 
 
 
Geacht gemeentebestuur en wethouder in het bijzonder, 
 
Onze dorpen zijn eerder dit najaar opgeschrikt door een mail van uw wethouder gericht aan ons bestuur van 
Plaatselijk Belang, waarin het voornemen kenbaar werd gemaakt om het aantal speeltuinen in Kollumerzwaag 
van 5 naar 3 speeltuinen terug te brengen en hierbij een soort van uitsterfconstructie te hanteren. Dit is voor de 
inwoners van onze wijken en ons bestuur van Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster 
onaanvaardbaar. Verderop in deze brief vraagt ons PB-bestuur uw aandacht voor het maken van duidelijke 
afspraken over de verwijdering van speeltoestellen door de gemeente. 
 

1) Behoud van 5 speeltuinen in de 5 wijken van Kollumerzwaag 
Uw voornemen om het aantal speeltuinen in Kollumerzwaag als tweede dorp van Noardeast-Fryslân terug te 
brengen van 5 naar 3 heeft veel reacties losgemaakt in de betreffende wijken van ons dorp. Diverse inwoners 
van de wijken hebben ons bestuur Plaatselijk Belang laten weten dat dit toch niet waar kan zijn. De inwoners van 
de wijken dragen de vijf wijkspeeltuinen. Alle geanonimiseerde reacties vindt u als gebundelde bijlage bij deze 
brief. Meerdere inwoners geven aan hierover het rechtstreeks contact te hebben gezocht met betrokken 
wethouder en/of inhoudelijk betrokken medewerker van de gemeente. 
 
De toekomst van enkele wijkspeeltuinen in Kollumerzwaag staat in dit nieuwe beleidsvoorstel onder druk. In het 
raadsvoorstel wordt het voorgenomen beleid om het aantal speeltuinen in ons dorp te verminderen door het 
college doorgezet, ondanks de reacties. Onze wijken en buurten zijn hiertegen in verzet gekomen. Plaatselijk 
Belang Kollumerzwaag en Veenklooster ondersteunt dit verzet en vindt het behoud van de vijf speeltuinen in de 
wijken van het uitgestrekte lintdorp Kollumerzwaag van groot belang om de leefbaarheid op peil te houden. In het 
uitgestrekte lintdorp met drukke wegen zijn speeltuinen buiten de eigen wijk voor jonge kinderen immers niet 
bereikbaar. 
 
De gemeente Kollumerland c.a. heeft destijds in nauwe samenwerking met Plaatselijk Belang vijf speeltuinen 
gecreëerd in alle vijf door drukke wegen gescheiden wijken van ons uitgestrekte lintdorp. Zoals u bekend bestaat 
Kollumerzwaag dit jaar 50 jaar. Het dorp Kollumerzwaag is 50 jaar geleden ontstaan uit een samenvoeging van 
de dorpen Sânbulten, Zwagerveen en Kollumerzwaag. Als ‘cadeau’ van uw gemeentebestuur is nu het voorstel 
aan uw raad dat voor twee speeltuinen een uitsterfconstructie bedacht. Een uitsterfconstructie voor de beide 
kleinste speeltuinen in onze wijken van het oude dorp Kollumerzwaag en het oude dorp Sânbulten is voor PB-
bestuur, wijken en inwoners onaanvaardbaar.  
 
Als uw gemeenteraad dit beleid gaat invoeren met het maximale aantal van drie betekent dit dat de leefbaarheid 
van de beide wijken door dit uitsterfbeleid ernstig achteruit zal gaan. Dit vinden wij samen met de inwoners van 
die beide wijken onaanvaardbaar. Gaat uw raad dit straks aan de jonge kinderen uitleggen dat voor hun speeltuin 
een uitsterfconstructie gaat gelden? 
 
Grotere speeltuinen in de andere afzonderlijke wijken Raadsherenlân, Cedelshof en van het oude dorp 
Zwagerveen, en aan de D. Wiersmastrjitte bestrijken ook een zeer groot gebied gescheiden door drukke wegen 
en worden ieder afzonderlijk eveneens intensief gebruikt door veel jonge kinderen. Kortom het in dit voorgestelde 
beleid feitelijk opheffen van speeltuinen is voor ons bestuur onacceptabel. Dat die speeltuinen zonder toekomst 
de komende jaren in dit raadsvoorstel niet onmiddellijk worden ontmanteld is daarbij slechts een doekje voor het 
bloeden. 
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Een suggestie dat het dorp dat zelf maar 2 van de 5 speeltuinen moet gaan bekostigen is voor ons bestuur ook 
geen alternatief.  
 
In het raadsvoorstel wordt hierover het volgende opgemerkt:  
‘Wanneer er echter vanuit het dorp of wijk goede redenen zijn om meer speeltuinen te realiseren dan de richtlijn 
aangeeft en het dorp / wijk kan zelf deze speeltuin bekostigen, dan zal de gemeente deze 
speeltuinen toestaan. De keuze van ‘meer speeltuinen’ zal in gezamenlijk overleg tussen de gemeente en het 
dorpsbelang / wijkraad worden genomen’ 
 
Onze dorpen horen bij het deel van de gemeente waar de hoogste OZB tarieven gelden. Enerzijds betalen onze 
inwoners hierdoor steeds hogere lokale lasten in vergelijking tot andere delen van de gemeente. Anderzijds zien 
wij in dit voorstel een kaalslag aan voorzieningen ontstaan. Moeten de bewoners van de beide wijken eerst de 
speeltuinen formeel inleveren en dan straks hun eigen speeltuinen gaan bekostigen, terwijl dat elders in 
het dorp en de gemeente niet gaat gelden? Dat is toch niet uit te leggen? Daarmee vraagt u ons als Plaatselijk 
Belang bovenop genoemde hoge lokale lasten door de hoge OZB-waardes feitelijk een aanvullende 
speeltuinheffing op te gaan leggen aan onze inwoners om twee door u gesaneerde speeltuinen te behouden. Dit 
zou het lokaal draagvlak in uw gemeentebestuur ernstig gaan schaden als u dit wenst door te zetten. 
 
Kortom wij vragen uw gemeenteraad vanwege de bijzondere omstandigheden (zonder precedentwerking) 
gemotiveerd een beleidsaanpassing door te voeren door bij amendement te kiezen voor 5 speeltuinen in de 5 
wijken van Kollumerzwaag. Samengevat kunt u dit bijvoorbeeld als volgt motiveren:  

- voorkomen moet worden dat door grote afstanden tussen de vijf wijken welke daarnaast ook zijn 
gescheiden door drukke wegen jonge kinderen straks geen enkele speeltuin meer kunnen bereiken.  

- Dat in elk van de vijf wijken van het uitstrekte grote lintdorp Kollumerzwaag de speeltuin wordt gedragen 
door de wijk. Een in het raadsvoorstel voorstelde situatie dat 2 van de 5 speeltuinen in het dorp met een 
uitsterfbeleid gaat gelden is onaanvaardbaar, omdat dit de leefbaarheid van die wijken dan gaat 
ondermijnen. 

- Dat Kollumerzwaag ook in een deel van de gemeente zit met een hoog niveau van OZB waarden en 
daardoor oplopende lokale lasten maakt dat het maatschappelijk lokaal draagvlak voor een achteruitgang 
van deze breed gedragen leefbaarheidsvoorzieningen geheel ontbreekt.  

 
 

2) Duidelijker afspraken met verwijdering van speeltoestellen 
 
In het voorstel aan uw raad wordt het volgende gesteld over de verwijdering van speeltoestellen. 
 
‘Afgeschreven en niet meer op te knappen toestellen zullen door de gemeente worden verwijderd en er zullen 
dan door de gemeente ook geen toestellen terug worden geplaatst. De plaatselijke belangen en wijkraden zullen 
ruim van te voren op de hoogte worden gesteld door de gemeente als de inspecteur verwacht dat een 
speeltoestel, over bijv. 1 of 2 jaar, zal moeten worden vervangen. Het dorpsbelang of de wijkraad kan dan alvast 
actie ondernemen om te komen tot renovatie van de speeltuin / vervanging van het toestel.’ 
 
Hier plaatsen wij bedenkingen bij. Ons bestuur van Plaatselijk Belang en de vrijwilligers en contactpersonen van 
de 5 wijken in ons dorp willen straks niet geconfronteerd worden met het eenzijdig weghalen van speeltoestellen 
door de gemeente. Het is in de praktijk niet in alle gevallen haalbaar dat vervanging/vernieuwing van een 
speeltoestel vlot te regelen is. Daar gaat een heel uitgebreid en langdurig proces aan vooraf. Vrijwilligers van de 
wijken kunnen in samenwerking met vrijwilliger(s) van Plaatselijk Belang soms mogelijkheden zien om de 
gemeente te helpen met aanvullend onderhoud en daarmee de levensduur van te vervangen toestellen nog een 
paar jaar te verlengen. 
 
Onze concrete voorstellen aan uw gemeentebestuur voor te maken afspraken specifiek hierover: 
 

- De gemeente verwijderd geen speeltoestellen zonder dat voornemen via de mail tijdig aan het bestuur 
van Dorpsbelang/Plaatselijk Belang kenbaar te hebben gemaakt; 
 

- Als in de visie van Dorpsbelang/Plaatselijk Belang aanvullend onderhoud door vrijwilligers uit de wijk 
mogelijk is voor verlenging van de levensduur van een speeltoestel dan biedt de gemeente daarvoor de 
gelegenheid binnen een daarbij af te spreken tijdbestek. 

 
Wij gaan er hierbij vanuit dat u aanvullend onderhoud door vrijwilligers uit de wijken i.s.m. Plaatselijk Belang in 
deze specifieke omstandigheden mogelijk wilt (blijven) maken naast het reguliere onderhoud wat de gemeente nu 
van onze vrijwilligers uit de wijken en Plaatselijk Belang gaat overnemen in dit raadsvoorstel. 
  



 
 
 
 

 
                  pagina 3 van 3 

Samenvattend roepen wij uw raad op om werk te maken van een amendement om de 5 wijkspeeltuinen in de 5 
wijken van Kollumerzwaag gemotiveerd een plek te geven in het nieuwe speeltuinenbeleid. Verder vragen wij u te 
sturen op het maken van duidelijker afspraken met Plaatselijke Belangen/Dorpsbelangen over de verwijdering 
van speeltoestellen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Bestuur Plaatselijk Belang Kollumersweach en Feankleaster 

 


