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Hoop op nieuw
elan bij initiatief
beleeftuin Puth

Hoop op nieuw
PLAN Meer dan duizend ideeën verzameld

door Emil Visser

D

Het burgerinitiatief voor
een nieuw plan voor de
oude speeltuin in Puth zit
in een cruciale fase. Krijgt
de stichting genoeg mensen
bij elkaar?

D e medewerkers gingen en-
thousiast van start, maar
de bevlogenheid is lang-

zaam verdwenen bij de stichting
Beleeftuin Puth. Duizenden uren
vrijwilligerswerk zijn er verzet
door het stichtingsbestuur. De Be-
leeftuin is bedoeld als burgerinitia-
tief, waarbij de inwoners van Puth
zelf het idee bedenken en vervol-
gens ook uitvoeren. De gemeente
faciliteert daarna.
Voor het bestuur was vooral het
creëren van draagvlak bij de bewo-
ners een belangrijk doel. Daar heeft
het veel tijd in gestoken sinds vorig
jaar. „Veel mensen vinden het leuk
als dit er komt, maar gaan er niet
zelf mee aan de slag”, stelt Amanda
Crombach. Zij is sinds vorig jaar
het enig overgebleven bestuurslid
van de stichting. Mede-initiatiefne-
mer Peter Janssen is wethouder ge-
worden en heeft zich uit het stich-
tingsbestuur teruggetrokken. „Maar
als niemand meehelpt, komt het er
simpelweg niet”, vervolgt Crom-
bach. „Kortom, we zoeken denkers
die nu willen meehelpen met

schrijven het plan voor de beleef-
tuin.” De beleeftuin moet komen
op de plek waar de oude speeltuin
van Puth al enkele jaren ligt te ver-
pauperen. Het moet meer worden
dan een speeltuin. Het moet een
plek worden waar niet alleen ge-
speeld kan worden, maar waar ook
jongeren kunnen rondhangen en
waar ouderen en zelfs dementeren-
den graag naartoe komen. Ook is
het de bedoeling dat er speciale aan-
dacht komt voor duurzaamheid,
techniek, kunst en cultuur en
groen. Pierre Habets van kunstedu-
catie Flowart organiseerde namens
de stichting bijeenkomsten op scho-
len en met jongeren, ouderen en
dementerenden. Hij inventariseer-
de de verschillende ideeën van de
diverse doelgroepen. „Meer dan
duizend ideeën zijn verzameld”, zo
liet Habets donderdagavond tijdens
een bijeenkomst op de basisschool
in Puth weten. Pakweg twintig
mensen waren daarop afgekomen,
van wie de helft jongeren. „Niet al-
les kan worden uitgevoerd”, zegt
Pierre Habets. „Maar een boomhut
is 121 keer genoemd, een schommel
101 keer. Het is van belang dat deze
ideeën worden meegenomen in
het uitwerken van het plan.” Jonge-
ren opperden vooral dat er wifi in
de beleeftuin moet komen, en zij
willen een plek waar telefoons op-
geladen kunnen worden. Binnen
pakweg twee weken moet duidelijk
worden of de stichting genoeg men-
sen heeft weten te verzamelen om
door te gaan met het plan. „Zo
niet, dan trekken we de stekker er-
uit, dan is dit in Puth niet te realise-
ren”, zegt Crombach. Wat er dan
van de oude speeltuin terecht-
komt? „Wie weet wordt het dan
straks een grasveld waar mensen
hun honden uitlaten”, hield wet-
houder Peter Janssen de aanwezi-
gen voor.

Als niemand meehelpt,
komt de beleeftuin er
simpelweg niet.
Amanda Crombach
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