
Reacties aan pb@kollumerzwaag.nl met betrekking tot uitsterfbeleid speeltuinen 

07-09-2021 12:50 

Goedemiddag,  

Als bewonder wonend aan de Foarwei … bij deze mijn reactie.  

Ik als ouder van 3 kleine kinderen heb als enige speeltuin in de buurt de Griffijnstrjitte. Wat voor 

uitvalsbasis hebben onze kinderen dan straks nog? Kinderen die wonen 'aan de andere kant' van 

Kollumerzwaag treffen het maar, daar zijn er 3. Maar aan deze kant van Kollumerzwaag dus niks 

meer op termijn. Mijn zoontje van 7 mag nu alleen op zijn fietsje naar de griffijnstraat, maar als hij 

straks nog verder moet gaat dat niet gebeuren.  

Ik vind het dus een slecht idee. Kollumerzwaag is een langgerekt dorp, met meerdere wijken. 

Kinderen moeten toch de mogelijkheid houden om te kunnen spelen zonder daarbij allerlei drukke 

wegen te moeten oversteken?  

Met vriendelijke groet,  

07-09-2021 12:54 

Hallo, 
 
Kinderen horen buiten te spelen en daarvoor hebben we in ons dorp Kollumerzwaag speeltuinen 
nodig, 
 
Het zou zonde zijn om de speeltuinen te laten verdwijnen uit de ymkerhof en Ds Griffijnstraat 
Kinderen zullen uit deze straten naar de andere speeltuinen moeten lopen fietsen etc over de drukke 
straten zoals de foarwei en de achterwei koarteloane dat zal toch niet de bedoeling kunnen zijn ook 
voor de veiligheid niet de juiste weg 
 
Ik wil hier als inwoner graag mijn mening over uitspreken en denk met mij vele anderen dat deze 
speeltuinen in deze straten moeten blijven ook voor het leefgenot en de toekomst voor nieuwe 
bewoners / gezinnen  
 
ik heb 2 kleine kinderen die ook graag gamen en ik ben blij dat wij in onze straat Cedelshof een 
speeltuin hebben waar ik ze heel vaak heen stuur zodat ze niet achter hun scherm zitten maar fijn 
kunnen spelen in de speeltuin en kunnen spelen met andere kinderen van onze buurt Dus voor de 
gezondheid van de kinderen moeten deze speeltuinen ook blijven ! 
 
Vriendelijke groet 

08-09-2021 06:54 

Tuurlijk moet de speeltuin ymkershof blijven er spelen veel kinderen ,en die 1 huishouding die er 

tegen is slaat nergens op moeten ze maar verhuizen ,en wij houden de speeltuin wel netjes,maar wij 

worden ook altyd tegengewerkt,dus wij willen de speeltuin behouden,laat kind kind zijn .Gr 

08-09-2021 11:21 

Beste lezer, 

Ik las een bericht van rtv nof over het plan van de gemeente om het aantal speeltuinen binnen 

Kollumerzwaag in te krimpen naar 3. 

mailto:pb@kollumerzwaag.nl


Graag wil ik mijn mening en zorgen delen. Het lijkt wel of er binnen de dorpen minder en minder 

ruimte wordt gemaakt voor kinderen  maar ook voor tieners. Hier in kollumerzwaag zou ik graag zien 

dat er juist geïnvesteerd wordt in leuke dingen voor de jeugd om te doen. Naar mijn gevoel wordt de 

jeugd vergeten. Een mooie baan om op te skaten en skateboarden, een mooie freerun baan zo maar 

een paar ideeën waarvan ik weet dat in ieder geval onze tiener blij worden. Door ervoor te zorgen 

dat kinderen zich op deze plaatsen kunnen vermaken en samen komen, voorkomt dat het 

samenkomen en rondhangen op andere plekken in het dorp. Waar dit weer als overlast wordt 

gezien. Toen ik klein was, mocht je buiten in de zomer nog lekker hutten bouwen, als de troep later 

maar werd opgeruimd,  mochten we in de weilanden rond dwalen en noem maar op. Wat ik merk in 

deze tijd is dat de tieners overal worden weg gestuurd. Niks mag meer en overal worden ze 

weggestuurd. Oh ja...tieners willen immers alleen maar gamen... 

Vriendelijke groet, 

08-09-2021 14:00 

Afblijven kinderen moeten spelen  

08-09-2021 19:07 

Hallo, 

Bij deze wil ik bezwaar maken, tegen het laten uitsterven van twee speeltuinen in kollumerzwaag. De 

kinderen hebben recht op te kunnen spelen met andere kinderen op een veilige manier, waar ze in 

hun sociale ontwikkeling kunnen groeien en bloeien. Door het weghalen van de speeltuinen moeten 

de kinderen een langere afstand afleggen via de grote weg en dit vind ik als ouder niet een fijn idee. 

Er wordt steeds meer bezuinigd op activiteiten voor kinderen, dit mogen we niet laten gebeuren. 

Met vriendelijke groeten, 

11-09-2021 12:33 

Geachte, 
 
Nav het nieuwsbericht aanpassing speeltuinen wil ik graag even reageren. De speeltuin op de 
Ymkershof wordt nog veelvuldig gebruikt door de vele kinderen in de buurten van de Ymkershof, en 
achtergelegen straten. Heel graag zouden wij de speeltuin willen behouden. Eventueel wil ik mij 
inzetten als vrijwilliger.  

 
13-09-2021 11:00 

Hallo  

Nav het bericht over de speeltuinen in Kollumerzwaag wil ik graag doorgeven dat ik voor het 

behoud van de speeltuin te Ymkershof ben. De speeltuin wordt veel bezocht door kinderen 

van de Ymkershof, Achterwei, Fedde de Vriesstrjitte, Sparrewei, Ganzingawei etc. Het zou 

jammer zijn als 'onze' speeltuin verloren zou gaan. Wij wonen nu 2 jaar op de Ymkershof. 

Mocht de speeltuin naar verloop van tijd wel sluiten dan is de dichtstbijzijnde speeltuin aan 

de Cedelshof. Gezien het verkeer kan het onveilige situaties creëren als de kinderen hier via 

de Koartloane naar toe gaan. Ymkershof is een rustige buurt waar kinderen veilig kunnen 

spelen in de speeltuin. Mijn inziens is de buurt wel bereidwillig om mee te werken als de 

speeltuin kan blijven bestaan. Groeten 


