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Motie Speelvoorzieningen dorpsveld Ter Aar West JJ là

Voor Unân ECT

De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 30 juni 2022 ;
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Constaterende: =

—_—

e dat een omwonendevia de motiemarkt een idee heeft aangedragen,hierbij heeft aangegeven meer

uitvoering te willen zien van devisie die in het stedenbouwkundig kader van Ter Aar West(vastgesteld in de

raadvergadering van 25 april 2013) is opgenomen;

° Dat de openbare ruimte rondom de nieuw te bouwenstarterswoningen en Futurahuis (oude

scholenlocaties) na de bouw opnieuw ingericht gaat worden.Dat het speelveld hier nu geen onderdeelvan uit

maakt.

e Dat deze locatie wel ruimte heeft in mogelijkheden voor een bredere speelvoorziening als functie van

een dorpsveld.

e dat door vergelijkbare speelplaatsen in de gemeente (met speelelementen aan de rand van het water,

een trekvlot aan de overkant, een waterpomp en waterspel inclusief o.a. grondwerkzaamheden) een

kostenraming bekend is van € 55.000 incidenteel en € 5.500 structureel

Overwegende:

e Dat deze plannen eerder zijn verwerkt in de visie van het stedenbouwkundigkadervan Ter Aar west en

deze bij de ontwikkeling van Ter Aar westniet tot uitvoering zijn gebracht en er nu kans is om weltot

uitvoering overte gaan.

e Dat er naast het behouden van het speel/voetbalveld nog ruimte is met kansen voor zijn een bredere

speelvoorziening zoals: een waterspeeltuin (touwvlot, staptegels etc.) volleybalveld en het beter integreren

van de nieuwe (reeds geplaatste) pingpongtafel.

e Dit een grote aantrekkingskracht heeft voor de jeugd om gebruik van te maken en hiermee het

beweegaanbod wordt uitgebreid

e Dat er meer behoefte is aan uitdagende speelvoorzieningen voor de oudere jeugd van 10-18 jaar en

dat dit toeneemt door de nieuw te realiseren woningen in de wijk en dat deze zijde van Ter Aar hierin nog niet

voorziet.

e We beweging onder jongeren willen stimuleren en dit een kans is om in de openbare ruimte op

natuurlijke wijze een aantrekkelijke sociale en sportieve ontmoetingsplek te realiseren voor deze doelgroep.

e Dat voor de incidentele kosten ruimte gevonden kan worden in de algemene reservesvrij

besteedbaar.

Verzoekt het college:

e Te onderzoeken om een natuurlijke uitdagende speelvoorziening nabij het dorpsveld Ter Aar West te

realiseren en indien mogelijk zo snel mogelijk uit te voeren.

° De dekking voorde incidentele kosten in beginsel te halen uit de algemenereservesvrij besteedbaar

en om bij een volgende herziening van het Beheerplan Spelen de speelvoorziening op te nemen als areaal

uitbreiding.

e Zowel participatie met omwonenden als de input die is aangedragen naar aanleiding van de

inloopavond van omwonende over de herinrichting van de openbare ruimte van deze locatie te betrekken bij

de uitvoering van deze motie.

*Bijlage locatie dorpsveld

En gaat over e orde van de dag
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Bijlage bij motie Speelvoorzieningen dorpsveld Ter Aar West: locatie dorpsveld

Bijlage 1: Blz 39, Stedenbouwkundigplan Ter Aar West (Koeienbuurt)
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