Notulen van de bijeenkomst op 7 oktober 2015 in het Huis van Renkum
Onderwerp

: Evaluatie van de getroffen maatregelen ter bestrijding van de overlast en
onveiligheid van de speelomgeving in de wijk Bergerhof

Aanwezig

: 6 bewoners uit de wijk Bergerhof en aangrenzende straten
Marlies Akveld, team Samenleving gemeente Renkum
Floris Smit, opzichter buitendienst gemeente Renkum
Francis Dusseldorp, buurtwerker Solidez
Piet Enklaar, politie
René Landman (voorzitter), Dorpsplatform Renkum – Heelsum
Jos Guikers, bestuurslid Bewonersvereniging Bergerhof

De voorzitter opent de avond en vraagt aan de aanwezige bewoners hun visie te geven op de
getroffen maatregelen.
Twee bewoners geven aan geen directe verbetering te hebben bemerkt. Door het plaatsen van
rubbers in de pannakooi is naar hun mening het geluid doffer geworden, maar is het niet in volume
afgenomen. Ook de surveillance van de politie is naar hun mening niet voldoende. Eén persoon heeft
geconstateerd dat de politie doorreed ondanks dat oudere jongeren na 21.00 uur gebruik maakten
van de speelgelegenheid.
Eén bewoonster geeft aan dat haar zoon minder gebruik is gaan maken van het pannaveld omdat het
verbodsbordje (art. 461) hem de indruk geeft dat hij niet op die plek mag zijn.
Twee bewoners geven aan geen overlast van de speelgelegenheid te ervaren maar het wel belangrijk
te vinden dat iedereen met plezier in de wijk kan wonen.
Piet Enklaar namens de politie:
Sinds 18 mei zijn er 3 meldingen van overlast bij de politie binnen gekomen. Twee keer is direct
gereageerd, één keer later vanwege een andere melding. In alle drie de gevallen is bij aankomst geen
jeugd aangetroffen bij de speelgelegenheid.
M.b.t. het doorrijden bij aanwezige jeugd na 21.00 uur:
Er wordt alleen opgetreden wanneer jeugd overlast bezorgt. Op de eerste bijeenkomst op 18 mei is
afgesproken dat van de speelgelegenheid ook na 21.00 uur gebruik gemaakt mag worden mits de
gebruiker(s) geen overlast veroorzaken.
Floris Smit geeft een toelichting op de geluidsmetingen die gedaan zijn voor en na de plaatsing van
de rubbers:
Samen met Jeroen Stoop en Robert Heerink zijn de metingen uitgevoerd. Het resultaat is dat het
volume gemiddeld met 3 decibel is afgenomen. Wat gelijk staat aan een halvering van de
geluidsdruk. Puur technisch gezien is dus sprake van een duidelijke afname van de geluidsdruk.
Dit staat los van hoe iemand geluid ervaart.

Vervolgens wordt gecheckt of de afspraken uit de notulen van 18 mei zijn nagekomen:
1. Geluidsmetingen vanuit de gemeente met bewoners heeft plaats gevonden.
Mevr. Vos geeft aan ondanks de toezegging niet bij de metingen betrokken te zijn geweest.
Floris Smit geeft toe hier een steek te hebben laten vallen.
2. Gemeente heeft rubbers tussen de stalen constructie van het pannaveld geplaatst (kosten
ca. € 700)
3. Tekst op bord is aangepast. Gebruik is nu toegestaan tot 21.00 uur. Tevens is een artikel 461
bord toegevoegd. Dit geeft de politie de mogelijkheid om te bekeuren.
4. De politie surveilleert regelmatig.
5. Sociale controle vindt plaats door de bewoners waar mogelijk.
6. Januari 2016 worden door de gemeente hagen geplaatst om de veiligheid te vergroten.
7. De BvB heeft nog niet geïnformeerd naar Viktor Veilig poppen. Dit wordt z.s.m. opgepakt.
Hoe nu verder?
Weghalen van de speelvoorzieningen is een mogelijkheid maar biedt zeer waarschijnlijk geen
oplossing voor het overlast probleem om een aantal redenen:




Er rust een bestemming op het gebied voor speelvoorziening. Weghalen van de
voorzieningen verandert niets aan deze bestemming.
Bij ontbreken van de voorzieningen zal de jeugd andere (niet gewenste) activiteiten gaan
ondernemen, waarmee de overlast een feit blijft.
De sociale functie van de speelplaats komt nagenoeg te vervallen.

Vanuit de vergadering komt het voorstel om de tegelondergrond bij het pannaveld en de
basketbalpaal te vervangen voor rubber tegels of een rubber vloer (zoals op het Europaplein).
Floris Smit meldt hierop dat bij de gemeente geen budget is voor deze voorziening. Daarbij geeft hij
aan dat rubber tegels geen optie zijn omdat die op termijn om gaan krullen en dan zelfs gevaarlijk
kunnen zijn.
Er wordt geopperd om vanuit fondswerving een rubber vloer te bekostigen.
Jos Guikers geeft namens het bestuur aan deze variant te willen bekijken. Floris Smit zorgt voor een
prijsindicatie.
Op verzoek van de vergadering zal de Bewonersvereniging Bergerhof het project “Overlast
speelvoorzieningen” blijven begeleiden en zo nodig een nieuwe bijeenkomst initiëren.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng.

