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Amendement: kinderspeelvoorzieningen binnenstad. 

 
De gemeenteraad van Vlaardingen, in vergadering bijeen op 25 januari 2018, behandelend het onderwerp 

Centrumplan ‘De binnenstad centraal’. 

 

 

Overwegend: 

• Dat de binnenstad verlevendigd moet worden. 

• Dat veel plannen gericht zijn op het veraangenamen van het verblijf van de binnenstad. 

• Er ook aandacht moet zijn voor kinderen die in het centrum aanwezig zijn. 

• Kinderen de gelegenheid geboden moet worden om te kunnen bewegen en vermaken. 

• De gemeenteraad van Vlaardingen zich al eerder middels een motie heeft uitgesproken over de 

wenselijkheid van kinderspeelvoorzieningen in het centrum. 

• Dat Urban Solution na hun onderzoek aangeven in ‘De Klantreis door Vlaardingen’ dat het gebrek 

aan speelvoorzieningen als pijnlijk wordt ervaren. 

Spreekt als zijn mening uit: 

• Dat kinderen ook tot bezoekers van de binnenstad behoren. 

• Dat er voor kinderen zeer weinig aandacht is in de buitenruimte van de binnenstad. 

• Dat een kind het nodig heeft om te kunnen bewegen. 

• Dat het verblijf van ouders in de binnenstad veraangenaamd kan worden wanneer hun kinderen de 

binnenstad leuk vinden om ernaartoe te gaan. 

• Integraal met aanpak van de buitenruimte in de binnenstad ook speelvoorzieningen voor kinderen 

moet worden gerealiseerd. 

Besluit: 

• Op blz. 5 bij punt 2 van 3.1.1 de regel ‘Faciliteer (dag)horeca aan het Veerplein en zorg voor meer 

groen en voldoende openbare zitgelegenheden’ te veranderen in ‘Faciliteer (dag)horeca aan het 

Veerplein en zorg voor meer groen, voldoende openbare zitgelegenheden en een leuke speelplek of 

ontdektuin voor kinderen op verschillende plaatsen in de binnenstad’. 

• Op blz. 11 bij punt 1 van 3.4.1 de regel ‘Creëer aantrekkelijke, moderne pleinen en straten waar mensen 

elkaar kunnen ontmoeten. Leg een link met de historie. Zorg voor meer groen en meer zitgelegenheid’ te 

veranderen in ‘Creëer aantrekkelijke, moderne pleinen en straten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

Leg een link met de historie. Zorg voor meer groen, meer zitgelegenheid en een leuke speelplek of ontdektuin 

voor kinderen op verschillende plaatsen in de binnenstad’. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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