
 
 
Onderwerp : Art. 34 vragen Speeltuin Oude Stad 
 
 
Naar aanleiding van de PZC artikel (*René Hoonhorst 19-10-22, 15:35 / Nieuwe start en 
nieuwe naam voor speeltuin Oude Stad, maar het duurt nog wel een jaar voor Vlissingse 
kinderen er kunnen spelen | Walcheren | pzc.nl), zouden we graag onderstaande art 34 
vragen willen stellen" 
  
1.  Hoeveel heeft deze reddingsactie de gemeente gekost tot nu toe? En hoeveel als het 

straks helemaal is opgeknapt en vernieuwd? 
2.  Heeft de nieuwe organisatie (Buurt- en Speeltuinvereniging Scheldekwartier) al een 

financieel plan klaar liggen, wellicht in overleg met de gemeente? Mogen we dat plan 
inzien? Zoja, zou u ons dit willen toesturen? 

3.  Waar komt de financiering van de te vernieuwen speeltuin vandaan? 
4.  Het nieuwe speeltuinbestuur neemt toch niet de schulden over van het oude bestuur? 

In hoeverre kunnen ze met een schone lei beginnen? 
5.  Hoe werd het financieel wanbeleid van de Speeltuinvereniging "De Oude stad' 

opgelost? Heeft dit de gemeente extra geld gekost? 
6.  Kan er een korte toelichting van de stand van zaken van de huidige situatie rondom 

"speeltuin Oude stad" gegeven worden? Hoe loopt het uitvoeringstraject dit jaar? 
Wanneer wordt de vernieuwde speeltuin heropend? Hoeveel leden telt de vereniging 
op dit moment? 

7.  In het net verschenen Subsidieprogramma 2023 zien we dat de nieuwe organisatie 
12.500 Euro subsidie krijgt. Waar is dit op gebaseerd? Kunt u ons een beknopte 
specificatie hiervan geven? 

 
  
  
*Speeltuinvereniging Oude Stad is definitief ter ziele. Beoogd opvolger van de oude speeltuin 
is buurt- en speeltuinvereniging Scheldekwartier. Het dagelijks bestuur ondertekende 
woensdag de oprichtingsakte. Voorzitter Jolanda van Boven, secretaris Fenny Schiewold en 
penningmeester Maroes Raatgever hebben nog niet eens de sleutel van de speeltuinpoort, 
maar hopen dat ze over een jaar kinderen kunnen verwelkomen in een geheel vernieuwde 
speeltuin. Wethouder Coen Bertijn is 'hartstikke blij' met de nieuwe speeltuinvereniging en 
verzekert dat de gemeente Vlissingen zich ook inzet voor een glorieuze herrijzenis van de 
speeltuin aan de rand van de binnenstad. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie PvdA Vlissingen 
 

http://pzc.nl/



