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Betreft: Groenstrook speeltuin Pinkeltje 

Geacht College en Raad,

Al vele jaren heeft Buurtvereniging Pinkeltje de wens de speeltuin ook geschikt te 
maken voor een grotere doelgroep, hierbij denken wij met name aan de ouderen.
Bewegen is belangrijk voorjong en oud. Daarom zouden wij graag ook een paar 
bewegingstoestellen voor ouderen bij of in de speeltuin willen plaatsen. Het 
plantsoen tussen de speeltuin en Helena Rietbergstraat zou hiervoor geschikt 
gemaakt kunnen worden.

Naast het plaatsen van toestellen voor volwassenen zal door het overnemen van het 
onderhoud van de beoogde groenstrook door Pinkeltje de sociale controle op de 
speeltuin vanaf de straat sterk verbeteren.
Er is hierover reeds zowel ambtelijk als bestuurlijk contact geweest, waarbij vanuit de 
gemeentelijke organisatie is aangegeven dat er op zich geen bezwaren zijn om dit te 
realiseren. Wel moeten de bomen die er nu in staan behouden blijven. Dit kan 
gerealiseerd worden.

Nu kunnen we als buurtvereniging veel als het gaat om zelfwerkzaamheid, maar voor 
dit project hebben wij hulp van de gemeente nodig.
Voor de inrichting, hekbeplanting en gazon kunnen we zelf zorgen. Het verwijderen 
van het huidige plantsoen, het oude hek, het grondwerk en het plaatsen van een 
nieuw hek gaat onze financiën en zelfwerkzaamheid te boven. Hiervoor vragen wij 
een financiële bijdrage en/of uitvoerende medewerking. Daarnaast stemmen wij 
graag het tijdspad af, zodat wij als bestuur van Pinkeltje een concrete zoektocht naar 
financiering kunnen starten voor de inrichting van de groenstrook. Diverse 
organisaties zouden ons kunnen ondersteunen voor toestellen, echter werken zij met 
strikte periodes tussen het toezeggen en afronden van het subsidiabele project.
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Wij zijn op de hoogte van de financiële (on)mogelijkheden van de gemeente op dit 
moment. Deze “volgende stap” zouden wij graag willen zetten, waardoor we 
een voorziening kunnen zijn in Oudewater voor jong en oud. We zijn benieuwd wat 
de gemeente voor ons kan betekenen.

Met vriendelijke groet,

Peter Kool 

Voorzitter Buurtvereniging Pinkeltje 

Tramweg 18 
3421 CJ Oudewater 

eterkool moutlookbom 
+316 25014 610 

Ter nadere informatie voor de nieuwe leden.'

Het is dit jaar 55 jaar geleden dat Buurtvereniging Pinkeltje werd opgericht.
Dit initiatief kwam van een aantal buurtbewoners die vonden dat er, in de nieuw te 
ontwikkelen wijk Hoenkoop, speelmogelijkheden voor de jeugd moest komen.
Het toenmalige gemeentebestuur van Hoenkoop Wilde hier graag aan mee werken,
zeker gezien de op handen zijnde gemeentelijke herindeling met Oudewater.
Het terrein dat in het bestemmingsplan gereserveerd was voor algemene 
voorzieningen Werd beschikbaar gesteld. Door buurtbewoners werden 
speeltoestellen gemaakt en geplaatst en Werd ook de Winterberg/ng/Werkplaats voor 
de buurtvereniging gerealiseerd.

55 jaar later is speeltuin Pinke/tje een plaats in de wijk waar kinderen graag spelen.
Niet alleen kinderen uit de wijk Hoenkoop maken gebruik van deze speeltuin. Vanuit 
heel Oudewater komen ouders en grootouders met kinderen naar de speeltuin. Ook 
de Basisscholen en de BSO maken gebruik van deze voorziening. En zelfs uit 
buurgemeenten komen ouders met hun kinderen speciaal naar Pinkeltje omdat het 
zo'n mooie en schone speeltuin is.
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Als buurtvereniging zijn We daar natuurlijk trots op. Wij merken dat de speeltuin in de 
coronaperlode nog een aanvullende functie heeft gekregen. Het is een veilige 
ontmoetingsplaats voor zowel volwassenen en kinderen om even te ontspannen en 
spelen.

Het mag bijzonder genoemd Worden dat er in die 55 jaar steeds mensen uit de Wijk 
Hoenkoop bereid zijn gevonden om de speeltoestellen en het groen in goede staat te 
houden.
Voor het onderhoud van de speeltuin hebben we een onderhoudsovereenkomst met 
de gemeente en krijgen Wij een ¿nanciële bijdrage. Waar vervanging nodig is,
hebben We overleg met de gemeentelijke organisatie en Wordt er samen een 
oplossing gevonden. Hierbij is zel¿/verkzaamheid van de vrijwilligers uit de buurt en 
van de onderhoudsploeg altijd een onderdeel.


