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Vragen speeltoestellen Centrumplein

Geachte leden van de raad,
Bijgaand treft u ter informatie aan een brief aan de heer van Heusden van de Christen Unie
met daarin de beantwoording van de vragen die door hem gesteld zijn in de Commissie Wonen
&Ruimte van 9 maart 2015. De vragen hadden betrekking op de speeltoestellen op het
Centrumplein.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
~~

...::::;_---......----~

.----

btA. Oostmeijer - Oosting

de burgemeester,

£.

Raadhuisplein
1
7811 AP Emmen

t. 140591
f. 0591 685599

(b

~1::...'1).. Gemeente

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl

~'1"" Emmen
-t-

Programma
Centrumvernieuwing
Emmen

Aan de heer W. van Heusden
Oude Roswinkelerweg 130
7814 RT EMMEN

ons kenmerk

uw kenmerk

bijlage

behandeld door

B.M.E. van den Akker

15·030216
datum

telefoon

16 april 2015

140591

fax

e-mail

gemeente~emmen.nl

onderwerp

Vragen over speeltoestellen Centrumplein

Geachte heer Van Heusden,

In de Commissievergadering Wonen&Ruimte van 9 maart 2015 heeft u vragen gesteld over de speeltoestellen
op het Centrumplein. Uw vragen hadden betrekking op de vormgeving van de toestellen en op de veiligheid
van het toestel in zijn omgeving.
Naar aanleiding van uw vraag in de commissievergadering ontvangt u hierbij de schriftelijke beantwoording
van uw vragen.
De speeltoestellen zijn opgenomen in het Definitief Ontwerp van het Centrumplein van Latz-Partner (DO).
Dit DO is door het college vastgesteld op loktober 2013. Tijdens het uitwerken van het DO tot een bestek
(besteksfase) is geconstateerd dat het speeltoestel in relatie tot de ontworpen groenruimte een erg groot
ruimtebeslag zou krijgen. In overleg met Latz+ Partner is daarom gekozen voor een iets beperktere uitvoering
met behoud van alle speelfuncties en met behoud van 2 speeltorens. Daarnaast is in de besteksfase nog nader
aandacht geschonken aan de beheers- en veiligheidsaspecten van het geheel. Latz+ Partner heeft ingestemd
met het ontwerp, zoals opgenomen in het bestek. Dit bestek is op 18 maart 2014 door het college vastgesteld
en is vervolgens aanbesteed en in uitvoering genomen.
In het ontwerp van het Centrumplein is gekozen voor een open structuur van het plein zonder hekjes of
barrières langs de waterpartijen. Op dit punt is geen specifieke wet- of regelgeving van toepassing. Uiteraard
is het veilig kunnen gebruiken van het Centrumplein nadrukkelijk betrokken bij het maken van het ontwerp.
Dat laat onverlet dat ook gebruikers, waaronder ouders met (kleine) kinderen, zelf ook verantwoordelijkheid
dragen voor een veilig verblijf en gebruik van het plein. De kortste afstand tussen de monding van de glijbaan
en de waterpartij bedraagt circa 7 meter. Het gebied tussen de speeltoestellen en het water wordt ingericht als
gazon.
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Voor de speeltoestellen is een bouwvergunning verleend op 25januari 2015. De bouwvergunning is
aangevraagd door de aannemer. Daarnaast heeft op 13 februari 2015 een verplichte keuring van de
speeltoestellen op basis van de Europese normen NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177 en het Warenwetbesluit
Attractie- en Speeltoestellen plaatsgevonden door het Keurmerkinstituut. Na afronding van de realisatie van
de speeltoestellen, waaronder de aanleg van een valondergrond, zal het Keurmerkinstituut een certificaat van
goedkeuring afgeven.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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