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‘Beleeftuin in Puth wordt stuk kleiner’‘Beleeftuin in Puth wordt stuk
AANPASSING Plannen behelzen (voorlopig) slechts de oppervlakte van de oude speeltuin

door Emil Visser

PUTH – De beleeftuin in Puth zal
veel kleiner worden dan in eerste
instantie de bedoeling was. Waar
eerst het plan werd gepresenteerd
om voor grofweg een miljoen euro
een park te maken voor kinderen,
ouders en ouderen, zal nu voorlo-
pig alleen worden gekeken naar de
herinrichting van de huidige speel-
tuin.

De plannen zijn bijgeschaafd na-
dat er veel onrust was ontstaan bij
inwoners van Puth. In de originele
plannen van de beleeftuin zouden
er ongeveer 10.000 bezoekers moe-
ten komen per jaar. Die onrust is
met een bewonersbijeenkomst gis-
teravond in de basisschool in Puth
voor het grootste deel weggeno-
men.

De huidige speeltuin in Puth is
al ongeveer twee jaar dicht, omdat
de speeltoestellen om veiligheidsre-
denen zijn afgekeurd. Hierdoor is
er voor kinderen in het dorp geen
plek meer om te spelen. Rond de
gesloten speeltuin is overlast ont-
staan door hangjongeren.

Het idee om innovatieve speel-
toestellen in de nieuwe beleeftuin
te plaatsen blijft aanwezig. Het gaat
dan bijvoorbeeld om speeltoestel-
len die energie opwekken, zodat
kinderen leren met energie om te
gaan. Hiervoor zijn al diverse con-
tacten geweest met de Technische
Universiteit in Eindhoven.

Voor de plannen van de beleef-
tuin wordt gevraagd naar de me-
ning van basisscholieren in Puth.
Alle schoolklassen van de Petrus
Canisiusschool zullen ideeën aan-
dragen die in de beleeftuin kunnen
komen. Ook werd gisteravond ge-
vraagd aan de aanwezige inwoners
van Puth om mee te denken over
de invulling van de beleeftuin. Het
is bovendien de bedoeling van de
Schinnense kunstenaar Pierre Ha-
bets, die het proces zal begeleiden,

om ook de hangjongeren in het
dorp te betrekken bij de plannen.

„Door al deze mensen te betrek-
ken, vergroten we de betrokken-
heid en het draagvlak voor de be-
leeftuin”, zei Amanda Crombach,
initiatiefneemster. Crombach: „We
hebben veel vrijwilligers nodig om
dit allemaal op te zetten, een stuk
op twintig á dertig stuks. Het is
daarom belangrijk dat we de zor-

gen van de mensen hebben kun-
nen wegnemen.”

Het is overigens niet uitgesloten
dat in de toekomst de beleeftuin
wél een stuk groter wordt dan de
huidige speeltuin. Het hangt er
vooral vanaf wat de toekomstplan-
nen van de gemeente zijn, voor het
omliggende gebied van de speel-
tuin. Naast de speeltuin liggen voet-
balvelden, die in de toekomst wel-

licht verhuizen. Crombach: „We
moeten ook nadenken over wat
misschien in de toekomst gaat ge-
beuren.” Daarom was ook niet met
zekerheid te zeggen dat de plannen
per definitie beperkt blijven tot de
oude speeltuin.

En dat is vervolgens weer goed
voor zorgen bij enkele omwonen-
den, die juist wel zekerheid wilden
hebben dat er geen grootschalige

ontwikkeling zal plaatsvinden.
De meesten aanwezigen op de

bewonersbijeenkomst waren opge-
lucht met de nieuwe koers van de
beleeftuin. Waar in het verleden
ook werd gesproken over een grote
kas op het terrein waarin kinderen
binnen kunnen spelen, werd nu ge-
zegd dat van zo’n grootschalige ont-
wikkeling (voorlopig) geen sprake
is.

Het idee voor een grote kas als oorspronkelijk de bedoeling was voor de beleeftuin om overdekt te kunnen spelen, is van de baan. beeld Stichting Beleeftuin


