
Nieuws Wijkraad Padbroek

Speeltuintjes in onze wijk
In de lente en zomermaanden kunnen wij er niet omheen, vrolijk dartelende kinderen op een van onze 
speeltuintjes die onze wijk rijk is. 80 speeltoestellen verdeeld over 19 speeltuintjes in onze groene wijk, 
worden in meerdere of mindere  mate door de kinderen in Padbroek gebruikt om te klimmen, klauteren, 
glijden enz. Tevens zijn enkele speeltuinen inmiddels uitgegroeid tot plaatsen waar ook ouders bij elkaar 
komen om een praatje te maken en om een oogje in het zeil te houden. 

Over een oogje in het zeil houden, wist u dat er vlak in de buurt van de  speeltuintje(s)  in Padbroek 
iemand woont die vrijwel wekelijks de speeltoestellen controleert op eventuele gebreken of defecten? 
Constateert hij of zij een probleem dan wordt dit meteen doorgegeven aan de afdeling  Ruimtelijk 
Beheer en van de Gemeente Cuijk, en meestal is het geconstateerde  defect dan binnen 24 uur 
verholpen.

Waarom wordt dit gedaan?  Sinds 21 april 2000  bestaat namelijk de WAS. Dit is de afkorting voor het 
Warenwetbesluit Attractie-,en Speeltoestellen. Sinds die datum dient elk speeltoestel, alvorens het 
wordt geplaatst, van een veiligheidscertificaat voorzien te worden door de fabrikant of leverancier. 
Tevens dient het voorzien te zijn van veiligheidslabel, een constructiedossier, en een 
gebruiksvoorschrift. De naam en het adres van de fabrikant of importeur, het bouwjaar, de serie of 
typeaanduiding, en het serienummer dienen op het toestel aanwezig te zijn. Ook dient een speeltoestel 
elk jaar tenminste 1 maal geheel te worden herkeurd zodat het veiligheidscertificaat en het 
veiligheidslabel kunnen worden verlengd. Dit laatste wordt gedaan door een medewerker van de 
afdeling Ruimtelijk Beheer van de Gemeente Cuijk, die al 15 jaar gediplomeerd inspecteur is. 

Toch vond de gemeente het destijds niet genoeg. Veilig moet echt veilig zijn en blijven, vandaar dat er in 
de wijk aan enkele bewoners de vraag werd gesteld om speeltoestellen bij hem of haar in de buurt 
regelmatig op de veiligheid te controleren. Momenteel hebben wij 9 enthousiaste controleurs in onze 
wijk. Zij controleren een of meer speeltuintjes in hun deel van de wijk. Alle 80 toestellen zijn 
gegarandeerd veilig mede door het werk van deze vrijwilligers.
Ook in de andere wijken en kerkdorpen van de Gemeente Cuijk zijn speeltuincontroleurs actief. En dit 
resulteert, voor zover bekend bij de gemeente, in een score van 0 ongevallen met letsel door gebreken 
aan de speeltoestellen sinds het controleren van de speeltuintjes.

De vitalisering van Padbroek en de speeltuintjes:
De vitaliseringtrein die voor enkele jaren terug is vertrokken, raast maar door en gaat ook de 
speeltoestellen en speeltuintjes aan. Sterker nog, het vitaliseringplan van de Gemeente en het 
zogenaamde nieuwe speelplekkenbeleid wat door de gemeente is aangenomen, zal de komende jaren 
hand in hand gaan. Dit betekent dat er kleine speeltuintjes die zelden of nooit worden gebruikt mogelijk 
gaan verdwijnen om andere speeltuinen in de buurt groter en aantrekkelijker te maken met bijvoorbeeld 
de zogenaamde combinatietoestellen. Zo houden we de speeltuinen in Padbroek modern en fris voor 
jong en oud. Een mooi voorbeeld van een combinatietoestel is te vinden in het Vossenhol, in het 
Fazantenveld en op het grasveld bij de Zevensprong.

Vandalisme en vernielingen:
Ja, ook in Padbroek hebben wij daar helaas last van. Elk jaar weer wordt er voor duizenden Euro’s 
schade aangericht aan de speeltoestellen en het straatmeubilair bij de speeltuintjes. Zo worden er  zelfs 
speeltoestellen compleet uitgegraven en worden onderdelen van speeltoestellen geheel of gedeeltelijk 
gedemonteerd of gewoonweg vernield. Prullenbakken worden opgeblazen of in brand gestoken en 
namen en leuzen worden met scherpe voorwerpen in het uit kunststof bestaande straatmeubilair 
gekerfd. Touwladders worden geheel of gedeeltelijk doorgesneden, wat het gebruik van een touwladder 
zeer gevaarlijk maakt en zware ongevallen tot gevolg kan hebben.  Aangezien wij als controleurs en de 
gemeentewerkers niet dag en nacht aanwezig kunnen zijn wil ik u bij deze vragen bij constatering van 
vernielingen of andere vormen van vandalisme op de speeltuinen dit direct en rechtstreeks door te 
geven aan de afdeling Ruimtelijk Beheer, Beheer en Onderhoud speelwerktuigen, van de Gemeente 
Cuijk onder telefoonnummer: 0485 319183. Bij ernstige vernielingen of directe constateringen kunt u 
zelfs in contact treden met de politie onder telefoonnummer 0900 8844. De veiligheid van de kinderen 
mag nooit in gevaar komen!



Tot slot:
Maar gelukkig hebben de kinderen het in Padbroek nog steeds naar de zin op de speeltuinen. En wij, de 
Wijkraad, de Gemeente en de speeltuincontroleurs, zullen ook de komende jaren ervoor zorgen dat dit 
niet zal veranderen. Onze groene wijk zal in alle opzichten, ook met betrekking tot de speeltuinen 
aantrekkelijk blijven voor de kinderen en hun ouders.

Mocht u bij het lezen van het bovenstaande nog vragen hebben kunt u altijd met mij in contact treden 
door middel van e-mail: tiny.ooms@home.nl 

Tiny Ooms, speeltuin(controleurs) coördinator Wijkraad Padbroek.
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