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College Burgemeester en Wethouders van 

       Gemeente Steenbergen 

Buiten de Veste 1 

4652 GA  Steenbergen 

 

Betreft: Kadernota Buitenspeelruimte.                  

          Dinteloord, 17 april 2022 

    

Geacht College,  

 

De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen heeft kennis genomen van uw Kadernota 

Buitenspeelruimte. Al eerder heeft de Adviesraad uitleg gekregen van uw medewerker en zijn een aantal 

vragen en opmerkingen van de Adviesraad betreffende deze kadernota behandeld, voor zover mogelijk 

heeft uw medewerker dit verwerkt in de Kadernota buitenspeelruimte. We hebben ook separaat een aantal 

aanvullingen/aanpassingen op de Kadernota Buitenspeelruimte mogen ontvangen en deze zijn door de 

Adviesraad beoordeeld. 

  

Advies:  

De Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen adviseert gematigd positief over de Kadernota 

Buitenspeelruimte. 

 

Opmerking: 

De Adviesraad heeft naar aanleiding van de aangepaste Kadernota Buitenspeelruimte nogmaals overleg 

gehad met uw betreffende medewerker en aangegeven dat er nog wat ‘open’ einden zijn. Wij adviseren u 

hier inhoudelijk nota van te nemen. 

 

- Ten aanzien van toegankelijkheid wordt de kwaliteit van de voetstraat gemist. Uit ervaring blijkt deze met 

name in Steenbergen centrum en Dinteloord centrum niet goed. Toegankelijkheid van de speelplekken is 

één, maar het er naartoe komen is ook van belang. 

- Sportvoorzieningen, open club gedachte, er worden specifieke locaties genoemd zoals een voetbalveld. 

Hoe staat men tegenover het handhaven van de kwaliteit van het veld, onderhoud, toezicht? 

- Het spelen op schoolpleinen wordt genoemd, dat zien we als een goed idee. Hoe gaan we om met toezicht 

en het weren van de “niet doelgroep”.  
- In de paragraaf over het vaststellen van de benodigde ruimte wordt de verwijzing naar het Omgevingsplan 

gemist. 

- Financiën, is het budget enkel bedoeld voor materiaal of ook arbeid? 

 

 

 In het vertrouwen u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd en met vriendelijke groeten , 

  

 

 

J.A. Legierse 

Voorzitter 

Johan Frisolaan 12 

4671 GG Dinteloord 

Tel; 06-51316966 
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