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Geachte heer Van der Kallen,
In uw brief van 31 juli 2013 stelt u niet zozeer vragen. In zijn algemeenheid vraagt u aandacht voor speelterreintjes met
als voorbeeld het speelterreintje gelegen aan de Pater Dehonlaan.
U stelt voor de speelterreintjes met name voor de zomervakantie - vanwege het verwachte intensiever gebruik - de
aandacht te geven die ze verdienen.
Sinds 2003 moeten de speeltoestellen voldoen aan het 'Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen' (WAS). Zoals
ook in het Speelruimteplan is vastgelegd moeten alle speeltoestellen en -terreinen hieraan voldoen. De normering richt
zich met name op het beheer, onderhoud en de veiligheid van de speelvoorzieningen.
De Keuringsdienst van Waren voert (steekproefsgewijs) controles uit op de naleving van derichtlijnenen uitvoering
van de wet.
Middels kwartaalcontroles worden alle speelvoorzieningen door gekwalificeerde medewerkers van de eigen dienst
geïnspecteerd. Indien de norm niet wordt gehaald wordt onderhoud gepleegd. Alle speelvoorzieningen binnen de
gemeente Bergen op Zoom voldoen hiermee (structureel) aan de eisen die gesteld worden aan de staat van
onderhoud en veiligheid conform de eisen van het 'WAS'. Het specifiek aandacht geven aan speelvoorzieningen rond
de zomervakantie achten wij daarom niet nodig.
Het kan echter voorkomen dat bij een glijbaan het grondprofiel door intensief gebruik wat verder is uitgesleten. Bij de
volgende onderhoudsronde wordt dat indien nodig geëgaliseerd. Ontbrekende onderdelen worden - indien voorradig zo spoedig mogelijk vervangen. Ook hierbij geldt dat de veiligheid moet zijn gewaarborgd, anders moet de
speelvoorziening tijdelijk worden gesloten of worden weggehaald. Dit is in het onderhavige geval niet aan de orde. Na
de zomervakantie zal de onderste trede worden vervangen.
Wij vertrouwen erop hiermee uw brief correct te hebben beantwoord. Mocht u over deze brief nog vragen of
opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, bereikbaar via telefoonnummer (0164)
277699.
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