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Playground blijft punt van discussie

Bert Geurtz (links) en overbuurman Jan Verschure poseren bij het trapveldje. Geurtz: "We moeten
zoeken naar alternatieven."

Playground blijft punt van discussie
ARNHEM
Twijfelachtig of de wijk wel zit te wachten op voorziening
PETER KEMPERMAN
In de ZuidArnhemse wijk Rijkerswoerd wordt de discussie over de wenselijkheid van een playground 
een multifunctioneel sportveld met omheining  nog een keer dunnetjes overgedaan.
De playground zou het bestaande trapveldje, dat in erbarmelijke staat verkeert, nabij de Pieter de
Jongschool moeten vervangen. Het plan is gemaakt en het geld (50.000 euro) is er. Toch wordt gewacht
met de uitvoering ervan omdat er twijfels zijn gerezen of de wijk wel zit te wachten op een dergelijke
voorziening. De ontwerper is al gevraagd opnieuw achter de tekentafel te kruipen.
De meningen zijn op zijn minst verdeeld. Stichting Rijnstad (jongerenwerk) en de Pieter de Jongschool
zijn onveranderd voorstander. Rijnstad ziet de playground als een belangrijk middel om jongeren actief
aan het sporten te krijgen. De Pieter de Jongschool is blij met de komst van een playground, omdat
daarmee de sportmogelijkheden van de school worden vergroot.
Tot de tegenstanders van de playground behoren de vele omwonenden. Zij vrezen geluidsoverlast.
Bovendien vinden ze een playground een esthetisch gedrocht. De mooie groene, open ruimte zou te veel
worden aangetast door een met hoge hekken omzoomd speelveld. Er zijn handtekeningenacties gehouden
en er is juridische hulp ingeschakeld.
Voormalig raadslid Bert Geurtz is een van de omwonenden. Hij heeft zich actief gemengd in de discussie,
die geleid wordt door het bewonersplatform en het wijkteam leefomgeving van de gemeente Arnhem.
Geurtz pleit voor een compromis. Dat zou een playground kunnen zijn die beter in het wijkbeeld past
(zonder hekken, eventueel verdiept aangelegd) of er kan worden gekozen om het bestaande trapveldje
duurzaam op te knappen, bijvoorbeeld met kunstgras.
Geurtz: "Op een playground kun je een heel jaar meerdere sporten beoefenen. Dat zijn voordelen. Maar
je hebt wel beheer nodig. En dat is wegbezuinigd in Arnhem. Ook daarom moeten we zoeken naar
alternatieven."
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Opknappen van het bestaande trapveldje is nadrukkelijk de wens van een groep oudere, sportieve
wijkbewoners. Zij zijn voor hun onderlinge voetbalwedstrijden uitgeweken naar andere plekken in
Rijkerswoerd en willen maar wat graag terug.
Namens het bewonersplatform laat Hans Kemper weten dat een eerdere inventarisatie heeft aangetoond
dat 'de wijk' wilde gaan voor een playground. "Maar als nu blijkt dat die wens is ingehaald door de
actualiteit, moeten we daar natuurlijk wat mee. Wel wil ik de wijkbewoners waarschuwen voor een
addertje onder het gras. Het kan zijn dat de sponsors zich terugtrekken als we een volledig ander plan
maken."
Je hebt wel beheer nodig.
En dat is wegbezuinigd in Arnhem
Bert Geurtz
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