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• Het trapveldje aan de Stichtse Kade wordt nu nauwelijks gebruikt. 

Onenigheid over beheersvorm 

Ge eente geeft 
ieveen een 

speeltuintje 
(Van onze verslaggever Evert van Tijn) 

ANKEVEEN — De Ankeveense jeugd hoeft het trapveldje aan de 
Stichtse Kade nog niet af te staan aan hun jongere broertjes en zusjes. 
De gesprekken over de toekomst van het veldje zijn nog niet afgerond. 

Het college van b en w overweegt 
weliswaar om het trapveld te veran-
deren in een speelterrein voor jonge 
kinderen, maar doet dat alleen als 
de plaatselijke gemeenschap bereid 
is zich garant te stellen voor het 
beheer en onderhoud. 

Het gevolg daarvan is dat het  

college van b en w besloten heeft cie 
raadscommissies voor ruimtelijke 
ordening en voor financiën volgen-
de week nog niet te polsen over het 
voorstel. In beginsel is het college 
bereid voor een goed ingericht 
speelterrein in Ankeveen een be-
drag van ruim 45.000 gulden neer 
te tellen. 

Het initiatief voor de aanleg van 
een speelgelegenheid is afkomstig 
van een aantal Ankeveense 'moe-
ders. Het dorp is nooit ruim bedeeld 
geweest met speelruimte voor jonge 
kinderen. Maar sinds de herinrich-
ting van de Van Blarcum-buurt, 
ruim een jaar geleden, is er voor de 
kleintjes helemaal niets meer. 

„Dat is wel een beetje raar. Als ze 
hadden gelet op de ontwikkeling 
van het aantal leerlingen van de 
Lokinschool, hadden ze kunnen we-
ten dat er steeds meer kinderen 
komen in Ankeveen. En dat de be-
hoefte aan een speelplaats met een 
schommel en een wip steeds groter 
wordt. Het oude speelterrein aan de 
Van Breelaan werd echt wel goed 
gebruikt", aldus Connie Grij pink, 
één van de betrokken moeders. 

Het gemeentebestuur erkent dat 
het wat dat aangaat tekort is ge-
schoten. Het college is echter niet 
bereid het gemeentelijk apparaat 
met het onderhoud van het speelter-
rein te belasten. De voorkeur gaat 
uit naar een speeltuinvereniging, 
zoals die ook in Kortenhoef te vin-
den is. 

Dat zou betekenen dat de gemeen-
te, naast de kosten van de aanleg en 
een jaarlijkse subsidie, geen omkij-
ken meer naar de speeltuin heeft. 
Het trapveldje zelf, even buiten de 
Van Blarcum-buurt, gelegen aan de 
Stichtse Kade is in de twintig jaar 
van zijn bestaan zelden intensief 
gebruikt. 


