
 
 

 

Aan het College van B&W van de gemeente Hilvarenbeek 

Postbus 3 

5080 AA HILVARENBEEK 

 

 

Hilvarenbeek,  6 mei 2014. 

 

 

Betreft: schriftelijke vragen fractie Gemeenschapslijst inzake speeltuin Brouwershof 

Baarschot conform artikel 44 van het Reglement van Orde.  

 

 

Geacht College, 

 

In het bestemmingsplan Brouwershof staat onder hoofdstuk 2 Planbeschrijving, punt 

2.1.3 Stedenbouwkundig plan, de navolgende tekst opgenomen: 

"De openbare ruimte heeft een ogenschijnlijk willekeurige vorm, en heeft een  

groene duurzame uitstraling. In het meest noordelijke groene gebied wordt een  

speelvoorziening opgenomen". 

 

De inwoners van Baarschot hebben herhaaldelijk hun wens kenbaar gemaakt, ook 

richting het college, bij monde van comité Baarschot en de werkgroep Leefbaar 

Baarschot, omtrent een speelvoorziening en een jeu de boulesbaan. Temeer daar 

Baarschot de enige van de 6 kernen is waar geen enkele speelvoorziening aanwezig 

is. 

Bij monde van de werkgroep Leefbaar Baarschot hebben wij vernomen dat aanleg 

van de speelvoorziening pas zijn beslag zal krijgen wanneer alle woningen in het 

desbetreffende gebied gebouwd en verhuurd dan wel verkocht zijn. Dit wordt naar 

verwachting een ruim meerjarenplan. 

In de Toekomstvisie Hilvarenbeek 2030 staat opgenomen dat wij als Gemeente staan 

voor het volgende: "Hilvarenbeek is een levendige gemeente waar het in alle zes de 

kernen voor jong en oud aantrekkelijk is om te wonen en te leven. Er zijn voldoende 

voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en welzijn, voor alle 
leeftijdsgroepen".  

De Gemeente Hilvarenbeek heeft ook de verantwoordelijkheid voor het bevorderen 

van de ontwikkelkansen voor de jeugd. Speelvoorzieningen zijn niet alleen in het 

kader van sociale cohesie en gemeenschapszin onontbeerlijk maar er gaat tevens 

een preventieve werking van uit. Door de sociale interactie tussen kinderen bij 

openbare speelvoorzieningen kunnen ook die kinderen meedoen die wegens minder 

sociale vaardigheden anders buiten de boot vallen.  



Ditzelfde geldt voor de volwassenen/ouderen binnen de Baarschotse gemeenschap. 

Op dit moment is er geen enkele openbare voorziening of ontmoetingsplek. Een jeu 

de boulesbaan zou voor hen een plaats zijn om samen te kunnen komen waardoor 

de gemeenschapszin wordt versterkt. Door deze 2 zaken te combineren worden 
beide groeperingen ook nog eens met elkaar in contact gebracht. 

De fractie van de Gemeenschapslijst heeft n.a.v. bovenstaande dan ook de volgende 
vragen. 

1. Onderkent het college het belang van beide voorzieningen? Zo niet 

waarom niet? 

2. Heeft het college de bevoegdheid de speelvoorziening en de jeu de 

boulesbaan op plan Brouwershof te realiseren? Zo niet, wie dan wel? 

3. Indien (een) andere partij(en) dan de Gemeente verantwoordelijk is/zijn 

voor aanleg van de speelvoorziening en jeu de boulesbaan wilt u als College 

van B&W deze partij(en) dan aanspreken op hun verantwoordelijkheid en 

aandringen op versnelde aanleg? 

 

4. Is het juist dat de aanleg pas zijn beslag zal krijgen wanneer alle 

woningen zijn verhuurd/verkocht en bent u als College van B&W op de 

hoogte van deze problematiek? 

 

5. Bent u als College van B&W bereid u tot het uiterste in te spannen om een 

oplossing te zoeken, indien nodig met andere partijen, om voor de kinderen 

en ouderen in Baarschot de speelvoorziening en jeu de boulesbaan te 

realiseren? 

 

6. Bent u als College van B&W bereid beide genoemde voorzieningen op een 

zo kort mogelijke termijn te (laten) realiseren, uiterlijk voor aanvang van de 

zomervakantie 2014? Zo niet waarom niet? 

 

 

Graag vernemen wij op korte termijn uw reactie. 

 

 

Hoogachtend,  

 

 

 

Namens de fractie Gemeenschapslijst 

 

Silvia Bloemsma-Damen 

 

 


