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Het coöege van Burgemeester en Wetnouöers van de üemeente AJDrandswaard 
HofhoekS 
3176 PD Rotuaaal 

Rhoon. zondag 15 met 2011 

Betreft: SoeeHüinvefenJainQ Poffend 

Beste mevrouw van Ginkel en mevrouw Wijnmalen, 

Het bestuur van SV Porttefsd heeft vergaderd over de 5 scenario's zoals doc»- u gepresenteerd op 9 
Mei. Na afwegen van de voor- en nadelen gaat onze voortceur uit naar sGenario 3 waarDij de 
gemeente de speeltuin bouwt en beheert. Dit heeft voor de SV een aantal nadelige gevolgen maar het 
öesluur ê voornemers om door te gaan ais venei^ 
situatie. 

Om de speettuin te realiseren zijn wij onder hierna genoemde voorwaarden bereid om de 
uuuwveiyuiiiMiiy «v« w Uiayen tuut uc y w n c c m c 

i. De speemin heeft ai «e iaa^ op am iacert wachèw. We mm% v&m&ee. *&&&&&£ aaar het 
..«^r. ¥3B rtiêu.ve psnr^n an nat aanvrager, var, eer. nsauwe DGuvwergunning voorKomen. 
Om verplaatsen van het hek te voorkomen willen we vasthouden aan de huidige vorm en 
amicüiiycii van ue ^txMiMii. M c cicMipd^iiytai uk: yöHctdtó wüsuöi 'm vaumai ü*a. 
fkiancfêft €fl/<rf tegemoet komen aan ojïiwonenden moeten binnen de bestaande 
bouwvergunning worden opgelost. Hierbij denken we bv aan: 

a. öWdiut a«en vervaaen om dat deze geen ^ 
omwoneitóen h^jben aangegeven een blokhut vervuiling van het uitzieht vinden. 

b. Binnen het hek een geluidsbuffer creëren door groen voorzientngen aan te teggen 
zoals bomen, planten en/of een wildenis tuin cm in te speten, 

c Opening verplaatsen voor zover dit ten binnen de bouwvergunning. 
2. We begrijpen dat andere leverandere een eigen coMectie speeltoestellen kunnen leveren. De 

SVwoites^^ftQMteflKjmiljnhj^fein^thohtadigep^^aariai vwe: 
a. Vasthouden aan de thema's en het type speeltoestellen (iedere leverander heeft een 

versie van een piratensdHp.) 
b. Zoveel als mogelijk vasthouden aan de maten van de speeltoestellen In hetfcuidlge 

plan. 
c Vasthouden aan de kteuren (natuurtinten) van de speettoestelten m het huidige olan 
d. iJeSVv^ffleebedfeen over de seïecBe van de «teffrfeB8«etevera»K3eriH} basis van 

het speeltoestellen aanbod. 
3. De speeltuin moet uitdagend worden voor kinderen t/m 12 jaar. De SV wil meebeslissen over 

het uitelndelgfce resultaat. Eventuele aanpassingen moeten m samenspraak gemaakt worden 
metdeSV. 

4. De gemeente heeft EUR150.O00f00 toegezegd aan de SV om de speettuin te realiseren. We 
wSlen dat d& bedrag voiedig gebmidt gaat wonden bq 
hebben wij op vrijwiffige basis onze tijd genivesteerd om zoveel mogelijk van het budget aan 
de aanschaf van speeltoestellen te bestede). We verwachten ditzelfde van de gemeente. 



# 

5. De verkeerssituatie op de Hortiandsebaan moet aansluiten bij de noodzakelijke veiligheid in 
verhand met ri«€»>yan oversteken met de snel ODioDende verkeersdrukte en snelheid 
u f a a r m o a rv^üri èwtar Hat- ^Irxcxma^xn. nxmir H Ö T Ö \kte\n riiHf 
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6. De factuur met betrekking tot de iegeskosten moet worden ingetrokken, c.q. woraen 
kwijtgescholden, zoals ook eerder schriftdijk aan de gemeente verzocht en zoals eerder ai 
was toegezegd door de gemeente. Dit moet ook schriftelijk bevestigd worden. 

Graag ontvangen we uw schrtftetijke bevestiging dat u met onze voorwaarden akkoord gaat. 

M)pie aan. 
> Eva 
> «et coüege van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard 

Met vnenaeiijKe groet, 

Siephan Raaphöfst (penningmeesief) 

irene î sweman 

Bart Brakel 

Maurice Tempel 
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