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HET JEUGDSPEELPARK

Het bestuur van het Historisch Genootschap wil het stichtingsbestuur van het Jeugdspeelpark van
harte gelukwensen met haar nieuwe accommodatie. Na een lang en soms moeizaam
voorbereidingstraject kon op 7 juli jl. het nieuwe complex worden geopend. Het Jeugdspeelpark ging
het Genootschap voor in de realisering van haar plannen. Wij zijn ov
overigens
erigens ook ver met onze
voorbereiding en hopen dat de uitvoering nog dit jaar van start kan gaan.
Maar hoe is het jeugdspeelpark in onze gemeente gekomen
gekomen. Het Jeugdspeelpark is er vanaf 1972.
Dus dit jaar bestaat deze voorziening 46 jaar. Voordien kende ons dorp verschillende
speeltuinen.Oudere inwoners herinneren zich vast nog wel de speeltuin aan de Veersedijk tter hoogte
van de ingang van de sloperij van Frank Rijsdijk. (onge
(ongeveer
veer waar nu de rotende met de Jacobuslaan
en het Noordeinde ligt). Later was er de speeltuin ‘Marijke’ aan de Willem de Zwijgerstraat, waar het
postkantoor nog heeft gestaan.
Het initiatief voor het jeugdspeelpark lag bij het gemeentebestuur van Ambacht. Aan de wieg stond
de gemeenteambtenaar W. de Ruiter, die door de gemeente was aangesteld als ‘ambtenaar
gemeenschapsopbouw’ en vele jaren die functie heeft vervuld. Ons dorp maakte in de jar
jaren ’60 en
’70 een sterke groei door. Veel nieuwe inwoners, vooral uit Rotterdam
Rotterdam, streken hier
h neer tussen de
autochtone bevolking. Het gemeente
gemeentebestuur vond het niet alleen belangrijk huizen te bouwen voor
de nieuwe inwoners, maar ook de sociale samenhang te bevorderen
vorderen tussen de Tambachters en
e de
‘import’. Uit die tijd dateren acties zoals ‘Ambacht Actief’ en er werd een Zeskamp georganiseerd.
Begin 1972 kwamen enkele actieve Ambachters op uitnodiging van de gemeente bij elkaar om het
gemeentelijk idee te bespreken.
espreken. Er werden ter inspiratie o.a. dia’s vertoond van bouwspeelplaatsen

in Denemarken. Aardig detail: de bijeenkomsten werden veelal gehouden in het gebouw, waar thans
het Historisch Genootschap gevestigd is. Uit het verslag van die eerste vergadering het volgende:
“Van de bouwspeelplaats zal ook door meisjes gebruik kunnen worden gemaakt; wellicht komt er
een speelhuisje voor meisjes; in het algemeen vervaagt het specifieke onderscheid van spelen van
jongens en meisjes.” Men verwachtte dat er tegelijk 80 à 100 kinderen van de nieuwe voorziening
gebruik zouden kunnen maken.
Men hadal spoedig een locatie op het oog; een enigszins afgelegen terrein in de wijk Kruiswiel, de
woonwijk, die in het begin van de jaren ’70 tot ontwikkeling kwam. Tijdens de oprichtingsfase was de
heer P. van de Breevaart voorzitter van het stichtingsbestuur. Hij gaf mij de beschikking over allerlei
documenten uit deze oprichtingsfase. Het dagelijks beheer zou door vrijwilligers worden gedaan,
waarbij met name werd gedacht aan moeders van kleine kinderen en bejaarden. Een beroepskracht,
eventueel in dienst van de gemeente, zou vooral in drukke perioden, aanwezig zijn. De eerste
exploitatiebegroting bedroeg 7.000,= gulden. Er kwam geen subsidie van de gemeente. Men stelde
wel de grond beschikbaar en een bouwkeet.
30 september 1972 vond de officiële opening plaats door de toenmalige Commissaris van de
Koningin, mr. M. Vrolijk.
Tot zover wat informatie over de oprichting. Wie meer informatie heeft, vooral uit de beginfase, kan
contact opnemen met ondergetekende. (06-22130438 of hiaverhoeven@kliksafe.nl
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