
  

  

Schriftelijke vragen  
(art. 40 Reglement van orde)  
  
Schriftelijke vragen van de fractie van CDA  
Ingediend op: 10 maart 2020 

Ingediend door: Benno de Ruiter // Pien Meppelink 

  
Onderwerp:  
Onderhoud van speel en straatmeubilair 
  
Inleiding:  
De CDA fractie is de laatste tijd veel benaderd door inwoners uit alle dorpen van Zuidplas 
over speelvoorzieningen. Dit zijn zowel de toestellen als de gehele ruimte van de voorziening 
en toegang daartoe. De rode draad van de vragen is 
-verzorging van de speeltuin 
- onderhoud van het straatmeubilair in en om deze voorziening 
- vervuiling van de toestellen. 
De CDA fractie gaat op uitnodiging van inwoners langs bij alle genoemde 
speelvoorzieningen. Vanuit de ronde in Moordrecht zijn er een 3 tal punten waar wij direct 
vragen over hebben. 
Vragen: 

1) De skatebaan in Moordrecht in het Moerhoutpark (foto nummer 1 in de bijlage) 
a. Wanneer is deze baan voor het laatst gecontroleerd cq gekeurd 
b. Is hier een rapport van, zo ja ontvang ik graag een kopie 
c. Is het college bekend met de gaten die zich in dit object bevinden 
d. Is het college bekend dat de plaat van de schans ‘los’ zit en beweegt als 

erover heen gegaan wordt 
e. Welke stap gaat het college ondernemen en op welke termijn 

2) Bruggetje Oostwaalstraat richting Prinses Beatrixstraat (foto nummer 2 in de bijlage) 
a. Zijn er meldingen binnengekomen dat er een gat en een bijna gat in deze brug 

zit, zo ja hoevaak? 
b. Als dit gemeld is, welke ‘urgentie’ heeft deze gekregen 
c. Bij een gat in het brugdek, welke urgentie zou dit moeten hebben? 
d. Is het college bekend dat het isolatie materiaal (glasvezel?) dat uit het gat 

steekt voor irritatie kan zorgen? 
e. Welke stap gaat het college ondernemen en op welke termijn 

3) Speeltuin Prinses Beatrixstraat (foto nummer 3 in de bijlage) 
a. Wanneer het het klimrek met uitkijktoren voor het laatst gecontroleerd cq 

gekeurd? 
b. Is hier een rapport van, zo ja ontvang ik graag een kopie 
c. Mag een klimrek met deze beschadiging nog operationeel zijn? 
d. Welke stap gaat het college nemen en op welke termijn? 



 
Wijze van beantwoording: Schriftelijk  

 


