
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 13 september 2011 (binnen gekomen bij de griffie op 21 sept. 2011) 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : Speelvoorzieningen in de Mosselaan in Egmond aan den Hoef 

Portefeuillehouder : Janina Luttik-Swart  

Inlichtingen bij  : Willem Taal 

 

Aanleiding  
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht  
 
Kernboodschap  
 Waar wil het college informatie over verschaffen? 
 College wil informatie verschaffen over: Speelvoorzieningen in de Mosselaan in Egmond 
aan den Hoef.  
 
Aanleiding 
Het afgelopen jaar is een groot aantal vragen uit de buurt gesteld met de strekking waarom 
er nog steeds geen goede speelplek voor de kleinste kinderen in de wijk Mosselaan is. Op 
dit moment is er in de wijk geen goede speeltuin. Daarnaast zijn er al een tijd lang klachten 
over voetballende kinderen in De Oude Water Geul.  
In heel Egmond aan den Hoef wonen 305 kinderen van nul tot 6 jaar, 324 kinderen van 6 tot 
12 jaar en 337 kinderen van 12 tot 19 jaar (bron 2009, in totaal woonden  op 1 januari 2011 
1044 kinderen tot 19 jaar in Egmond aan den Hoef). Een groot aantal van de jongste 
kinderen (tot 12 jaar) woont In de buurt van de wijk Mosselaan. Voor de kleinste kinderen  
(van 0 tot 6 jaar) is er geen goede gelegenheid om dicht bij huis te spelen. Op De Oude 
Water Geul ligt een klein, drie hoekig grasveldje. Dit veldje wordt nu door de jongere jeugd 
gebruikt om te voetballen. Dit leidt regelmatig tot overlast voor de direct aanwonenden, 
pesterijen en soms gevaarlijke verkeerssituaties.  
 
Dit is voor het college aanleiding geweest om vanuit het Wmo-stimuleringsfonds  
€ 30.000,00 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een speeltuintje en een 
minivoetbalveld voor de jeugd. 
Daarnaast had de wijkvereniging,  Dorpsraad Egmond aan den Hoef, vanuit hun wijkbudget 
geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van een jeu de boulesbaan zodat de ouderen uit de 
buurt en de jongeren “samen konden spelen”. 
 
Inloop 
Op 14 juli 2011 is er voor de buurt een inloop gehouden. Het doel van de inloop was om de 
buurt zelf te laten bepalen waar, welke speelgelegenheid moest komen. 
De inloop in de Hanswijk is zeer goed bezocht. Aan de hand van stickers konden de 
bezoekers op een kaart aangegeven wat volgens hun de beste plek was. De uitkomst was 
dat: 
• de speeltuin op het grasveld aan de Mosselaan moest komen, 



• het voetbalveldje aan De Oude Watergeul moest blijven, maar wel verbeterd (is nu vaak 
een modderpoel) en om het hele veld een hek, 

• er aan een jeu de boulesbaan geen behoefte was, volgens de aanwezige “boulers”.  Er 
wordt nu regelmatig bij de Hanswijk jeu de boules gespeeld en dit moet geen 
“concurrentie” worden aangedaan. 

 
 Hoe nu verder? 
Op basis van de uitkomst van de inloop wordt rond de herfst vakantie van dit jaar de 
speeltuin op het grasveld aan de Mosselaan aangelegd. Deze speeltuin wordt zo ingericht 
dat ook kinderen met een lichamelijke beperking hier kunnen spelen. Op De Oude Watergeul 
wordt het grasveldje, waar nu wordt gevoetbald wordt, omgetoverd in een verhard 
minivoetbalveldje van 8 bij 12 meter. Om het hele terrein komt een hek. Rond het 
voetbalveldje komt plantsoen. 
 
Medio september wordt de bunker gesloopt. De aanleg van een voetbalkooi voor de oudere 
jeugd duurt nog even in verband met de wijziging van het bestemmingsplan. De verwachting 
is dat de voetbalkooi eind van dit jaar of begin volgend jaar gerealiseerd wordt. 
 
Met een samenhangend geheel van maatregelen krijgen de kleinste kinderen de 
mogelijkheid om dicht bij huis te spelen. Wordt de overlast van het voetballen van de jeugd 
tot ongeveer 12 jaar verminderd en kan straks de oudere jeugd zich vermaken in de 
voetbalkooi. 
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