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Geachte heer, mevrouw,
Momenteel zijn wij, de Leefbaarheidsgroep Kerkeveld, samen met de gemeente,
Leefbaarheidsgroep Huurlingsedam en een groep skaters uit Wijchen-Zuid bezig met de
realisatie van een skatebaan in het Oosterpark. Hiervoor heeft u allen als fracties van de
gemeenteraad geld beschikbaar gesteld, waar wij uiteraard heel blij mee zijn. Ter aanvulling
is het ons gelukt, via een subsidie van de Provincie Gelderland ook in financiële zin bij te
dragen aan dit project.
Daarnaast is de gemeente bezig met de voorbereidingen voor de herinrichting van het
Oosterpark. Het gehele Oosterpark wordt onder handen genomen om te komen tot een
park dat voor alle Wijchenaren iets te bieden heeft; een plan dat wij toejuichen en waaraan
wij, middels zitting in de klankbordgroep, onze bijdrage leveren.
Middels deze brief willen wij onze ernstige zorgen delen over de bodemgesteldheid van het
Oosterpark, waar onder andere de skatebaan, een nieuwe JOP en hopelijk ook nog een
voetbalkooi worden gerealiseerd. Deze zorgen komen voort uit eigen ervaring en worden
ook gedeeld door de jongeren die gebruik maken van de huidige JOP en het bestuur van
Okie Dokie Dorp. Want het terrein is bij een geringe hoeveelheid regen al zeer drassig. Dit
lijkt ons gezien de herinrichting van het park en de realisatie van de jongerenvoorzieningen
niet wenselijk.
Wij hebben hierover mondeling en schriftelijk vragen gesteld aan beleidsmedewerker van
Beusekom en ook wethouder Loermans en wethouder Burgers hebben wij gekend in onze
bezorgdheid. Maar wij kregen slechts de toezegging dat het “op de voorzieningen en de
paden er naar toe droog zal zijn”.
Contact met het bestuur van Okie Dokie Dorp heeft ons geleerd dat het enkel verhoogd
aanleggen van paden/voorzieningen, zoals nu gepland, op de lager gelegen delen van het
terrein zal leiden tot nog meer wateroverlast. Wij vrezen dan ook dat onze investeringen in
de skatebaan zullen wegzakken in de blubber, letterlijk en figuurlijk. Want een terrein dat
bijna overal te nat is zal jongeren niet uitnodigen gezellig te gaan chillen en dat is natuurlijk
wel de opzet.

Wij verzoeken u dan ook om in het Oosterpark, en zeker op het veld waar de
jongerenvoorzieningen zijn gepland, een degelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de
oplossing voor dit waterprobleem voor de lange termijn. En wij vragen u ook dit onderzoek
en de daaruit voortkomende oplossingen uit te voeren vóórdat de aanleg van de
jongerenvoorzieningen wordt gestart.
Want een herinrichting van het Oosterpark zónder een oplossing voor het genoemde
waterprobleem is naar onze mening kapitaalvernietiging; een gemiste kans om de
gebruiksmogelijkheden van het park te optimaliseren.
In afwachting van uw spoedige reactie verblijven wij, mede namens de LBG Huurlingsedam
en de werkgroep sport- en ontmoetingsplaats Oosterpark,
met vriendelijke groet,
Leefbaarheidsgroep Kerkeveld
Irma Kroeze, secretaris

