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Van de bestuurstafel
De zomervakantie staat alweer voor de deur. De weergoden staan ons nu beter gestemd dan het
voorjaar. Even een terugblik op het eerste half jaar.
Jaarvergadering
De ledenvergadering was op 20 maart Witteveen en is bezocht door 15 organisaties die één of
meerdere speeltuinen beheren. Het informatieve gedeelte van de vergadering is gegaan over de
veiligheid van speeltuinen. Het Team Spelen van de gemeente heeft uitleg gegeven over hun
werkwijze en de jaarlijkse inspectie van alle toestellen. Op de website kunt u meer lezen.
Uitwisseling speeltuinbeleid
Op 2 mei is een delegatie van de gemeente Lelystad op bezoek geweest in onze gemeente.
Onderwerp van het gesprek was de unieke opzet van de speeltuinen in de gemeente Midden-Drenthe.
Ze waren zeer onder de indruk van de inzet van de vele vrijwilligers en de manier waarop er wordt
gewerkt.
Bestuur op Stap
Onlangs heeft het bestuur wederom een aantal speeltuinen en haar vrijwilligers bezocht, dit maal in
Beilen-West. We willen de bezochte speeltuinen bedanken voor hun tijd en inzet. Meer kunt u hierover
lezen op de website.

Speeltuinen onder de aandacht
Bovensmilde
Op een regenachtige en koude dag in mei heeft wethouder Pit de twee speeltuinen in de Molukse wijk
officieel geopend.
Hoogersmilde
Begin juni is ook de vernieuwde speeltuin aan de Adriaan
Pauwstraat officieel in gebruik genomen. Wethouder Dolfing en
directeur Dost van Actium mochten de openingshandeling
verrichten.

Nieuws van de gemeente
Nieuwe overeenkomsten
Eind 2012 hebben we nieuwe overeenkomsten verstuurd voor de buurtspeeltuinen. De bijdrage per
speeltuin is gewijzigd, zoals ook in de overeenkomst staat is dit nu afhankelijk van de hoeveel
speeltoestellen die er zijn. Grote speelplekken krijgen dus een hogere bijdrage dan kleine
speelplekjes.
We hebben nog niet alle overeenkomsten ondertekend terug. De bijdrage is daarom ook nog niet
overgemaakt naar de speeltuinen die nog geen ondertekende overeenkomst hebben. Als er nog
vragen zijn, stel ze gerust!
Inspectieformulieren
We verwachten voor elke speeltuin elke twee maanden een kleine inspectie. We zijn nog bezig om
een gebruiksvriendelijke digitale versie te maken. Tot die tijd vragen we u om bijzonderheden te
melden via het inspectieformulier, dit is te vinden op de website van het Speeltuinoverleg. U kunt dit
naar de gemeente mailen of sturen. Ook kunnen bijzonderheden altijd per mail (dus zonder formulier)
worden gemeld: teamspelen@middendrenthe.nl.
Werkzaamheden
Op verschillende plekken zijn we bezig met het vernieuwen van speelvoorzieningen.
In Smilde zijn twee nieuwe, bijzondere speelvoorzieningen gereed: naast de bibliotheek is een
Muziekplek gemaakt en aan de Prins Clausstraat-Prins Hendrikstraat is een grote speelplek met
ondermeer een kabelbaan, pannavoetbal, jeu de boules, een klimtoren en vogelnest schommel. Beide
een bezoekje waard.
Verder zijn we in de Koningsspil-Wiekenas bezig met de aanleg van een kleine voetbalcourt, hiervoor
hebben de vrijwilligers een bijdrage gekregen via Actium.
In Westerbork zijn nieuwe speelvoorzieningen voor kleine kinderen gerealiseerd bij het zwembad.

