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. Hou het kort en bondig . Schelden mag
niet en beledigen ook niet. Naam en adres
moeten volledig bekend zijn en liever geen
rijmelarijtjes " De redactie heeft het recht
brieven niette plaatsen of in te korten "

Cruyff Gourt

Nogmaals de geplande Cruyff Court
ap het schoolplein van de Johanna
Huiskampschool. Het lijl<t erop dat de
gemeente Brummen zijn medewer-
ketrs een soort radiastilte heeft opge-

legd nadat wij, onze buurt met 33
gezinnen, een aangetekende brief
naar de gemeente heeft verstuurd,
waarin we ons ongenoegen over de
geplande Cruyff Court kenbaar had-

den gemaakt. Tussen haakjes, de
buurt bestaat voor driekwart uit
gezinnen in de leeftijd vary boven de
65 jaan Het is niet onze stijlvia de
krant met de gemeente communice-
ren, maar we werden ertoe gedwon-
gen.

We hadden ongeveer vijf weken gele-

den een afspraak gemaakt met de
wethouden waarin hij belaafde op
korte termijn een bijeenkomst te
arrangeren tussen hem, de wijk-

agent, de brandweer en de'heer
Senff aan de ene kant, met een twee-
tal zeer verontruste wijkbewoners
aan de andere kant. Deze afspraak
zou ruim voor de datum van '14 mei
plaatsvinden.
Ondanks diverse verzoeken ons die
datum door te geven, blijft de
gemeente stommetje spelen. Vrijwel

alle omwonenden van de geplande
Cruyff Court zien het nut van een der-
gelijke speelplek wel in. Er zijn er nu in
Nederland ongeveer honderdvijftig
gebouwd. 8O Procent daarvan is min
of meer succêsvol, maar 2O procent
helemaal niet. Kijlct u maar eens ap
de internetsite Cruyff Courts Overlast.
Enkele van de plaatsen met veel over-
last zijn Uden, Amsterdam, Yburg,

Den Haag, Kampen, Hummelo, Etten
Leun Schiedam, Deventen Oss, Tiel,

Papendrecht, Nijmegen, Oosterhaut
en Botterdam. Meestal doar fout
gekazen plekken, namelijk te dicht bij
de aangrenzende bewoning.

De daar de gemeente gekozen looatie
is zo'n verkeerd gekozen plek. Er
staan meerdere woningen op niet
maar dan 5O meter afstand en uit
ervaring is gebleken dat dit tot erg
veel overlast leidt.

Daarb| speelt mee, dat deze buurt
overdag al veel lawaaiheeft te verdu-
ren van de Johanna Huiskampschool.
Wij zijn dan ook van mening dat na
16.00 uur in de middag het school-
plein rustig moet zijn en ook de avon-

den en de weekenden. Waarom zou-

den de naaste bewoners na schoaltijd
gestoord moeten worden door zeer
rumoerig voetballende en schreeu-

wende kinderen. Wij snappen dat kin-

deren willen voetballen en sporten. En

dat daarbij veel lawaai wordt gemaal<t

is de normaalste zaak van de wereld,

maar a.u.b. niet in deze tot op heden
rustige buurt, maar daar waar ruimte
is voor zo'n Cruyff Court.

Een woordvoerder van de gemeente
wil beweren dat het wel mee zal val-

len met het lawaai en met de aanwe-
zigheid van veel jongeren in leeftijden
van tien tot achttien jaar. Waar hij die
bewering op baseert is ons een raad-
sel. Hij zau de ervaringen van de poli-

tie, het schoolpersoneel en van de

brandweer eens op moeten vragen.

Tenslotte verdient het aanbeveling om
ap de site Schoolpleindol<ter eens na

te lezen wat de gemeentelijke regelge-
ving voor het schoolplein inhoudt. Kin-
deren mogen op het schaolplein
lawaai maken vanaf een uur voor tot
een uur na de lessen, maar niet daar-
buiten.

Tenslotte nog een korte opmerking
aver het zogenaamde sociale
beheersplan. De veelal oudere buurt-
bewoners kunnen en willen zich niet
bezighouden met het beheen De pali-
tie wil zich en kan zich niet bezighau- '

den met het beheen De dorpsraad
zal en gaat zich niet bezighouden met
het beheen We hebben niet de illusie

dat beheer en controle van overlast
mogetijk is en we vrezen dat een

Cruyff Court op deze plek zal leiden

tot veel verkeers- en geluidshinder. De
buurtbewaenrs, die toch tot de meest
belanghebbenden mogen worden
gerekend, werden door de gemeente
nooit van te voren bij deze zaak
betrokken of geraadpleegd. Wij vin-

den dat dit alles niet getuigt van goed
bestuur Onze enige hoop is dat de
nieuw geihstalleerde gemeenteraad
alsnog genegen is tot een herziening
van de plannen.

Namens de buurt,
dhr en mevn Sanders
erbeke@kpnplanet.nl

Ile grootste
Girkel uan Kleding
HOENDERLO - Deze zomer
hangen er 2400 originele kleding-
stukken in het Króller-Mtiller
museum op de Hoge Veluwe bij
Hoenderloo. Meer dan 120
mode-ontwerpers, hobbyisten)
middelbare scholieren, senioren
en andere makers werken mee
aan deze enorme Cirkel van Kle-
ding van meer dan een kilometer
lang.

Iedereen kan meewerken aan De
Cirkel van Kleding: het nieuwste
megalomane kunstproiect van
verzamelkunstenaar Pet van de


