
Mondelinge vragen Politieke avond 3 juli 2019 

Betreft: sluiten speelveldje bij basisschool de Buut 

 

Afgelopen week kregen ouders van kinderen op basisschool de Buut te horen dat het pannaveldje bij 
de school binnen 5 weken moet sluiten, op straffe van een dwangsom. Aanleiding is ervaren overlast 
door buurtbewoners. Zij hebben last van het geluid van spelende kinderen. Uit metingen blijkt dat 
het geluid op het veldje inderdaad de geluidsnormen overschrijdt en dus meent de gemeente dat het 
veldje moet worden opgeheven.  

De VVD-fractie, de PvdA-fractie en de SP-fractie zijn verbijsterd over dit besluit. Wij vinden dat elke 
buurt recht heeft op voldoende speel- en trapveldjes voor kinderen en jongeren. In Nijmegen-Oost is 
er al niet veel speelruimte, dus het zou zonde zijn om dit veldje te sluiten. Bovendien denken we dat 
waar kinderen spelen, nou eenmaal sprake is van geluidsoverlast en het sluiten van het speelterrein 
wel een erg rigoureuze maatregel is.  

Daarom hebben we de volgende vragen aan het college: 

1) Wat is de directe aanleiding om een speelveldje dat al 40 jaar bestaat, juist nu met 
onmiddellijke ingang te laten verwijderen?  
 

2) Is het college van mening dat de geluidsmeting – op basis waarvan dit besluit is genomen – 
op een juiste manier gedaan is? En is hierbij rekening gehouden met het Activiteitenbesluit 
wat inhoudt dat stemgeluid en geluid van sportactiviteiten van spelende kinderen op het 
schoolplein buiten beschouwing gelaten moet worden? 
 

3) Heeft het college contact gehad met de school (en/of Conexus) om alternatieve opties te 
bekijken waardoor de (ervaren) overlast voor omwonenden verminderd wordt? Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan geluidswerende maatregelen, zoals een zachte boarding rond het veldje. Zo 
ja, wat kwam daaruit? Zo nee, waarom niet?  
 

4) Heeft het college nog andere mogelijkheden onderzocht om het pannaveldje toch open te 
kunnen houden? Bijvoorbeeld door juridisch na te gaan hoe in andere steden omgegaan 
wordt met klachten in verband met geluidsoverlast op schoolpleinen?  


