S.V. Ons Eiland
Kortenaerstraat 61
svonseiland@gmail.com
http://www.svonseiland.nl

NIEUWS

Beste S.V. Ons Eiland lid,
Zoals u weet is er een hoop gaande in de buurt met betrekking tot de wijkvisie en de
speeltuin. Hoog tijd om u op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken.
● 18 mei - Algemene Leden Vergadering (ALV) SV Ons Eiland
Op 18 mei jl. heeft onze ALV plaats gevonden. Belangrijk punt in dit verslag gaat over de
verschillende scenario's voor de speeltuin. Leest u het verslag daarom goed door!
U kunt het verslag opvragen via svonseiland@gmail.com. Wanneer u geen email adres
heeft, horen wij dit graag. U ontvangt dan een papieren versie van het verslag.
18 juni - Besluit gemeenteraad uitwerking uitvoeringsprogramma
Zeeheldenbuurt
Daarnaast is op 18 juni jl. door de gemeenteraad een raadsbesluit vastgesteld met
betrekking tot de uitwerking uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt. De speeltuinvereniging
heeft hierover een brief gestuurd aan de gemeenteraad. U kunt deze brief opvragen via
svonseiland@gmail.com.
●

De gemeente zal u nader informeren over het raadsbesluit en wat dit betekent voor de wijk.
Het betekent voor de speeltuin in elk geval dat met dit besluit er geld beschikbaar is gesteld
om een onderzoek te doen naar verschillende scenario's voor de toekomst van de speeltuin
(1) speeltuin op de huidige locatie, (2) park aan de Tasmanstraat of (3) een combinatie; zie
ook verslag ALV over de verschillende scenario's).
● Toekomst van de speeltuin
De gemeente heeft recent een onderzoeker aangesteld die het haalbaarheidsonderzoek
naar de scenario's voor de speeltuin gaat doen. Inmiddels is bekend wie het onderzoek gaat
doen. Zodra wij meer duidelijkheid hebben hoe hij/zij te werk gaat, willen wij u verder
informeren en betrekken in het onderzoek. Vanzelfsprekend zal de SV de werkwijze in het
onderzoek kritisch volgen en blijven we nauw betrokken.
Het bestuur heeft de voorkeur voor behoud van de speeltuin voor kinderen van 0 - 12 jaar op
de huidige plek mits daar voldoende draagvlak voor is onder de leden.
Zover wij weten moet er eind van dit jaar duidelijkheid zijn over de toekomst van de
speeltuin. Belangrijk is daarom dat u uw betrokkenheid bij de speeltuin laat zien en uw
mening geeft.

Zodra wij meer informatie hebben van de gemeente over het haalbaarheidsonderzoek, laten
wij dit aan u weten.
● Nieuwe portier doordeweeks
Sinds een aantal weken hebben we een nieuwe portier die van maandag t/m donderdag in
de speeltuin is. We zijn heel blij met Petra. Spreekt u haar vooral aan tijdens een bezoek.
Voor de vrijdag wachten we nog op een permanente oplossing via DZB (De Zijl Bedrijven).
Tot die tijd zorgen we ervoor dat de speeltuin 's middags open is.
● Vrijwillige portier op zaterdag
Sinds eind juni is er een vrijwilligerspoule samengesteld waardoor het mogelijk is om de
speeltuin ook op zaterdag open te hebben.
We zijn hier heel blij mee, want er was veel vraag naar openstelling op zaterdag.
Er is nog ruimte voor meer vrijwilligers! Voor meer informatie hierover kunt u contact
opnemen met svonseiland@gmail.com of geef u op via h
 ttp://portier.svonseiland.nl.
● Vrijwilligers BBQ en opening moestuinen
Op zondag 5 juli hebben we een BBQ georganiseerd voor de vrijwilligers die zich het
afgelopen jaar zo hebben ingezet voor de speeltuin.
Het was een heel gezellige bijeenkomst en leuke manier om de buurtgenoten weer wat beter
te leren kennen.
Tijdens deze BBQ kwam wethouder Roos van Gelderen om het geheel een feestelijk tintje te
geven en werden de moestuinbakken officieel voorzien van een naambordje van de
gezinnen.
Houd de facebookpagina in de gaten voor de laatste updates en foto’s van de activiteiten.
Met vriendelijke groet,
Jessica Hilhorst
Secretaris S.V. Ons Eiland
“de leukste speeltuin van de Zeeheldenbuurt”

