
Aan Burgemeester & Wethouders, Leden van de Gemeenteraad 
SVPortland en Mevrouw Wijnmalen 
 
Wij schrijven u naar aanleiding dat we het digitale verslag hebben beluisterd van de 
raadsvergadering 06-06-2011. Daarin werd besproken het hoe en wat met de  5 scenario’s 
omtrent de speeltuin bakkerspark. Waarin Mevrouw van Ginkel aangeeft dat er een afspraak 
is met een bewoner aan de Bakkersdijk dat voormalige locatie van de noodschool en 
bibliotheek  terug gebracht moest worden naar  GROEN . 
Deze afspraak is gemaakt in 2001 met die verstanden dat het voor de duur van 5 jaar zou zijn, 
en daarna terug gebracht zou worden naar groen. Dit betekend dat het geheel al plaats had 
moeten vinden in 2006. en zeker niet in 2009 
We  begrijpen ook dat ons schrijven te laat is aangekomen om mee te nemen in de 5 
voorgaande scenario’s , bij deze wil ik u wel vermelden dat wij al eerder deze locatie hebben 
genoemd  en gevraagd of dit niet een betere plek was om een speeltuin te realiseren , er is ons 
toen gezegd dat dit niet mogelijk was omdat dit stuk grond terug gebracht moest worden naar 
groen. Door ons voor te laten lichten door medewerkers van BOUW en WONEN en mede 
door een schrijven aan de Gemeenteraad d.d.28 januari 2008 met kenmerk 2009/169 
( die ik als bijlage toe zal voegen ) verbaasd het mij dat deze locatie als zodanig groen moet 
blijven middels de gemaakte afspraak. In deze brief staat namelijk vermeld dat in de 
herziening van het bestemmingsplan PORTLAND, op basis van een motie die in de 
gemeenteraad is aagenomen, een onderzoek wordt gestart naar de mogelijkheden  voor de 
jeugd in portland een voorziening kan worden gerealiseerd, mijns inzien kan het dan ook voor 
een speeltuin zijn. 
Het begrip GROEN in het voorontwerp bestemmingsplan portland 2  laat toe dat er op de 
locatie van de voormalige noodschool en bibliotheek wel degelijk een speeltuin gebouwd mag 
worden. en er wordt geen enkele restrictie genoemd omtrent dit perceel 
 
Met vriendelijke groet  
Ria van Dijke en medestanders   


