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Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden. 
Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel 
de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd 
stuk. 

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo 
niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat 
informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet 
geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of 
de raad hier via de griffier om verzoekt.

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij de beantwoording van de gestelde vragen in de commissie Grondgebied van 12 oktober 
2021.

In hoeverre is de inrichting afgestemd met de bewoners?

 Op maandag 23 juni 2021 is concept ontwerp  afgestemd met de omwonenden besproken. 
Tijdens deze bijeenkomst is vanuit de omwonenden gevraagd of speelplaats meer op 
doelgroep 12-16 jarigen afgestemd kan worden. Op basis van dit verzoek is het plan op 
punten aangepast binnen de kaders van het Speelruimte beleidsplan. De omwonenden 
worden nog geïnformeerd over dit definitieve ontwerp. 

Is deze speelplaats de enige met deze mate van bodemvervuiling?

 Ja, het is de enige speelplaats in Alblasserdam met deze mate aan verontreiniging, 
volgens raadsmemo van 9 mei 2019 zijn een zevental speelplaatsen onderzocht. 
In 1e instantie zijn speelplaatsen bekeken op basis van historisch onderzoek en bodemdata 
waar een verhoogd loodgehalte kan voorkomen. De speelplaatsen waar contact mogelijk is 
door afwezigheid van kunstgras of verharding zijn onderzocht.
Volgens bovenstaand raadsmemo is alleen bij de speelplaats van de Kerkstraat sprake 
van matige kwaliteit van de bovengrond. 

Wat is de afschrijvingstermijn van deze werkzaamheden?

 De afschrijvingstermijn is gelijk gehouden aan de afschrijvingstermijn van het besluit tot 
herinrichting Kerkstraat-Oude Lijnbaan t.w. 60 jaar, welke gebaseerd is op de Nota 
Waardering en Afschrijving vaste activa. Het totale werk heeft hierdoor dezelfde 
afschrijvingstermijn. 
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