Kinderspeelparadijs
Kinderspeelparadijs Ballorig heeft plannen om een kinderspeelparadijs in Etten-Leur te
vestigen in het pand van de voormalige Praxis aan de Grauwe Polder.

.

1 “Ik juich de komst van een kinderspeelparadijs toe”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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73% is het (zeer) eens met stelling 1 “Ik juich de komst van een kinderspeelparadijs toe”, 5% is het er
(zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (40%).

Toelichting
Zeer mee
eens





Een goede zaak dat kinderen ook in de wintermaanden regelmatig kunnen bewegen
en een speelparadijs is daarvoor een uitermate geschikt middel.
Er zijn op dit moment alleen maar speelparadijsen in de omgeving, als je de mensen
in eigen gemeente kan houden is dat goed voor de economie en werkgelegenheid.
Ik heb ervaren, hoeveel plezier kinderen hebben. De ouders hebben het ook
gezellig.
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Mee eens





Neutraal









Ik heb Met mijn kleinkids ervaren dat ze het geweldig vinden hier en veelvuldig
diverse bezoeken ook voor hun partijtjes
Economisch dus ook heel goed voor Etten-Leur
Leuk voor ouders met kleine kinderen, kun je op de fiets
Mooi hoor als er wat overdekt komt in Etten-Leur waar kinderen kunnen spelen.
Als het voor een exploitant haalbaar is, waarom dan niet??
Graag een variant die ook/juist voor de minima betaalbaar is. Juist deze kinderen
hebben de afleiding en sociale contacten nodig. Wellicht een gesubsidieerde
toegang voor minima.
Kinderen zijn de moeite waard om in te investeren volgens mij is dat een deel van
de opvoeding om er sociale mensen van te maken
Etten-Leur is groot genoeg voor kinderspeelparadijs, maar in omliggende plaatsen
zijn er ook al, kinderen moeten buiten (kunnen) spelen en niet in zo'n overdekte
hal...
Ik weet dat voor mensen met kinderen een leuke aanvulling kan zijn die dit kunnen
bekostigen.
Het zal werkgelegenheid mee brengen
Toch geef ik de voorkeur aan onbetaald buiten spelen wat voor iedereen is
weggelegd.
Dus speelruimten in de wijken.
Maar dan moet er wel genoeg parkeerplaats gerealiseerd worden. Zelfs al wonen de
bezoekers 2 straten verder dan komen ze nog met de auto
Prima dat er een kinderspeelparadijs komt, maar dan wel via de eerlijke weg. Er
worden vele maatschappelijk betrokken ondernemers weggestuurd omdat er geen
geschikte locaties zouden zijn. Maar voor een commerciële partij die als toeristisch
trekpleister fungeert en zorgt voor extra inkomsten voor de gemeente en de horeca
vind ik het niet kunnen dat er door de gemeente een uitzondering wordt gemaakt
op bestemmingsplan. Blijkbaar is geld en connecties dan toch belangrijker dan de
maatschappelijke functie van een ondernemer. Het gaat niet alleen om de
parkeerplaatsen maar ook om het bestemmingsplan....
Wie kan er tegen zijn als iemand een speelparadijs wil vestigen in Etten Leur? Het
lijkt echter niet de meest ideale plaats.

Mee
oneens




Er is er toch een in breda en roosendaal?
Het pand staat nu leeg en het zou mooi zijn als het weer gebruikt gaat worden.
Leegstand werkt criminele activiteiten in de hand en verpaupering

Zeer mee
oneens




Kinderen moeten buiten spelen
Kinderspeelparadijzen zijn er in Nederland al meer dan genoeg.
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Stel dat het kinderspeelparadijs Ballorig zich daadwerkelijk in de toekomst vestigt in EttenLeur.

2 Bent u van plan om het kinderspeelparadijs te bezoeken?
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40% antwoordt "Nee, nooit" op vraag "2 Bent u van plan om het kinderspeelparadijs te bezoeken?."

Toelichting
Ja, meerdere
keren per
maand
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Bewegen is voor kids heel belangrijk
Met het vaak slechte weer en de concurrentie vd games tv etc thuis is de
speeltuin binnen n super optie
Ligt natuurlijk aan het weer. Misschien meerdere keren per week en soms
maar 1x in de maand




Mijn kleinkinderen wonen in Leeuwarden maar als ze bij ons komen vragen ze
steeds of we naar de "ballenbak"gaan, die kennen ze van een binnenspeeltuin
hier in de omgeving.
We hebben kleinkinderen, dus een leuk uitstapje dichtbij huis
Af en toe met de kleinkinderen erheen mits niet te duur











Als senior heb ik daar niets te zoeken.
Ben 68. Mijn zoon is 45.
Geen kinderen meer in die leeftijd
Heb geen (klein)kinderen in de doelgroep leeftijd
Heb geen kleine kinderen of kleinkinderen. En zelf ben ik die periode voorbij.
Ik heb 2 kids die (bijna) volwassen zijn
Ik heb geen kinderen meer in de doelgroep
Ik heb geen kleine kinderen meer, maar destijds zou het wel leuk geweest zijn.
Mijn kinderen zijn dan minimaal 12 jaar



Voorlopig niet, omdat ik geen (klein)kinderen heb in de leeftijd om een
kinderspeelparadijs te bezoeken.
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Weet niet



We hebben geen kinderen maar dat wil niet zeggen dat zoiets er dan niet
moet komen. Leven en laten leven vinden wij.
Wij hebben geen kinderen en ook geen jonge kinderen in de familie e/o
kennissenkring










Ben uit de kleine kinderen. Misschien met kleinzoon.
Heb nog geen kleinkinderen maar wel volwassen kinderen.
Heb zelf geen kinderen in de leeftijd van de doelgroep voor het speellparadijs
Ik heb geen kinderen. Misschien met logerende kinderen.
Ik heb nog geen kleinkinderen
Op dit moment niet, omdat ik geen kinderen heb. Krijg ik die wel dan zeker.
Voorlopig niet, aangezien wij nog geen kinderen hebben
We hebben geen kinderen....
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2.1 Kunt u toelichten waarom u het kinderspeelparadijs niet
gaat bezoeken?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%

(n=57)
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Anders

Het meest gekozen antwoord (61%) op vraag 2.1 Kunt u toelichten waarom u het kinderspeelparadijs
niet gaat bezoeken? is: "Ik behoor niet tot de doelgroep".

Anders, namelijk:




Heb geen kleinkinderen in de doelgroep
Onzekleinkinderen zijn te groot
Zie vraag 1
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De plannen staan voorlopig in de ijskast vanwege een tekort aan parkeerplaatsen bij de
beoogde locatie aan de Grauwe Polder. Momenteel heeft het terrein 44 parkeerplaatsen ter
beschikking. De gemeente zou dit graag uitgebreid zien naar minstens 90 plaatsen om
eventuele parkeeroverlast in de buurt te voorkomen, maar vindt dit een taak voor de
eigenaar van het pand.

3 “De gemeente moet samen met Kinderspeelparadijs
Ballorig op zoek gaan naar een oplossing om het
kinderspeelparadijs aan de Grauwe Polder gevestigd te
krijgen”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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65% is het (zeer) eens met stelling 3 “De gemeente moet samen met Kinderspeelparadijs Ballorig op
zoek gaan naar een oplossing om het kinderspeelparadijs aan de Grauwe Polder gevestigd te
krijgen”, 21% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee eens" (40%).

Toelichting
Zeer mee
eens







Mee eens






Bij Nieuwe Nobelaer en Zwembad legt de gemeente ook parkeerplaatsen aan, dus
enige hulp is hier wel op zijn plaats
EL vaart er wel bij en met deze groeiende gemeente eigenlijk n must naast n
zwembad en bios.....!
In zo'n grote plaats past dit. Parkeerproblemen moeten worden opgelost en niet
worden gebruikt om het af te wijzen.
Wat is de reden dat de gemeente ervan uitgaat dat er 90 auto´s per dag op bezoek
komen.
is dit onderzocht met andere gemeenten.
Zulke mogelijkheden om dit in eigen gemeente te vestigen moeten met beide
handen aangegrepen worden
Dat zouden ze kunnen doen als de gemeente er ook bij gebaat is.
Het moet alleen niet volledig ten laste van de Gemeente komen.
Ik vind het ook een taak vd gemeente om initiatieven voor speelmogelijkheden voor
kinderen te stimuleren
Mocht zo'n speelparadijs er komen is het verstandig hier samen maatregelen voor
te treffen zodat de omgeving er zo min mogelijk last van heeft.
De gemeente kan hierdoor op tijd in spelen op alle ontwikkelingen
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Neutraal



Gemeente moet meewerken als Ballorig er zich wil vestigen door
(bouw)vergunningen niet te vertragen, maar hoeft NIET te zorgen voor
parkeerplaatsen, dat is de verantwoordelijkheid van de uitbater...

Mee
oneens



Als een bedrijf of instantie iets wil realiseren moeten ze zelf een geschikte, geen
overlast gevende lokatie zoeken vind ik.
Ballorig moet zelf uitzoeken hoe ze dit op gaan lossen
Geen rol van de gemeente
Het is geen veilige verkeerssituatie rond het pand. Recht aan drukke kruising,
drukke weg en onoverzichtelijke op- en afrijden van auto's. Zeker als er ook nog
fietsers/voetgangers moeten oversteken op de grauwe polder. Voldoende
parkeergelegenheid op het terrein is vereiste, situatie leent zich niet voor parkeren
elders omdat de omgeving niet is ingericht op voetgangers.
Ik vind het niet de taak van de gemeente om een commercieel bedrijf hiermee te
helpen.
Met de eigenaar van het pand in overleg gaan over de parkeergelrgrnhrid
Niet nodig, er gaat al veel te veel ruimte naar automobiliteit. Vestiging is onnodig.








Zeer mee
oneens








Als de gemeente bereid zou zijn om mee te werken (dan hebben ze al mazzel!) dan
aan de ondernemer om te zorgen voor de eisen die horen bij de uitzondering die er
gemaakt moeten worden.
De ondernemer moet zelf zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar moet er niet
eerst uitgezocht worden hoeveel er daadwerkelijk nodig zijn. Bij andere
binnenspeeltuinen is er ook beperkt plaats wat toch voldoende blijkt te zijn
Er is sprake van vestiging van een commerciële onderneming, met de daarbij
behorende afspraken mbt parkeerruimte. Er is geen enkel argument te noemen
waarom de gemeente in deze situatie op een andere wijze moet handelen dan bij
de vestiging van een andere commerciële onderneming.
Ik vind het niet de taak van de gemeente om naar parkeerplaatsen te zoeken ten
gunste van een commerciele exploitant. Als deze zich wil vestigen in Etten-Leur, laat
hem zelf zijn zaakjes in orde maken.
Is iets voor de ondernemer we praten niet over een primaire voorziening als een
ziekenhuis of school
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4 Mochten de plannen aan de Grauwe Polder uiteindelijk op
niets uitlopen, wat zou dan volgens u een goede alternatieve
locatie zijn voor een kinderspeelparadijs in Etten-Leur?
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Ik wil niet dat een
geschikte alternatieve kinderspeelparadijs zich
locatie
vestigt in Etten-Leur

Weet niet

50% geeft een locatie op vraag "4 Mochten de plannen aan de Grauwe Polder uiteindelijk op niets
uitlopen, wat zou dan volgens u een goede alternatieve locatie zijn voor een kinderspeelparadijs in
Etten-Leur?."

Locatie:


























76
Andere Leegstand
Attelaken
Attelaken of in leegstanden boerderijen buitengebied
Bij het trivium
Bij zwembad
Bij zwembad of trivium
Bredaseweg leegstand kantoren ??
De Hooge Neer
Een ander leegstaand bedrijfs-/kantoorpand
Een leegstaand kantoorpand
Er staat genoeg leeg in Etten-Leur
Ergens in het buitengebied in Etten-Leur in een leegstaande schuur / loods
Fri-jado
Grauwe polder oude praxis
Gymzaal bij station
Heistraat 1 staat leeg, maar weet niet of het groot genoeg is
Het oude klooster
Hoge Neer
Huidige pand de 2 gebroeders
In ieder geval buiten het woongebied....op een bedrijventerrein.....
Industrie terrein parkeerplaats in dan ook geen probleem
Industrieterrein (6x)
Leegstand bedrijf misschien?
Naast de huidige praxis
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Pand naast de praxis (trivium 152)
Pand naast huidige praxis
Schoenmakershoek mss op het kleine industrieterrein bij het spoor!!
Studio 076
Studio 076 ombouwen
Studio 76
Studio076
Studio76, bedrijfspand op Vosdonk (Gardisette?)
Studio76, mocht dit passen icm de Burger King
Terrein naast de huidige praxis op trivium.
Trivium (18x)
Trivium / Deel praxis
Trivium leegstaande pand naast praxis
Trivium,
Trivium, Vosdonk
Trivium. Ander leeg bedrijfspand buitenaf.
Twee gebroeders (2x)
Tyerrein tussen Babantlaan en sportpark Lage Banken
Verder op industrieterrein
Vosdonk (2x)
Waarom niet in het buitengebied
Wellicht in pand bij / naast de huidige praxis?

Toelichting
Locatie:














Daar zijn ook leeg staande panden met parkeer gelegenheid in de buurt
Dicht bij snelweg, dus makkelijke aan-afvoer van auto's
Er staan veel boerderijen leeg die uiter mate geschikt zijn als locatie
Goede locatie denk ik.
Ik vind het gezanik over 44 plaatsen onzin, het is een prachtige plek en het grootste
gedeelte van de mensen gaan op de fiets als ze eenmaal weten dat er weinig
parkeerplek is
Niet midden in een woonwijk vanwege de (parkeer)overlast. Juist aan de rand waar de
ruimte is.
Overigens kan Fri-Jado buiten het speelparadijs ook de plek zijn voor musea en cultuur
S’hoek is zeer kinderrijk en als men lopend/fietsend er heen kan wordt er eerder
gebruik van gemaakt
Staan diverse locaties leeg
Voor een dergelijk toepassing ben je altijd afhankelijk van de mogelijkheden om
voldoende parkeerruimte te kunnen realiseren. Indien een dergelijk pand vrij komt
kan dan bekeken worden of realisatie daarvan mogelijk is.
Weet niet of dat groot genoeg is.
Maar er zijn vast genoeg plekken in Etten-Leur om ballorig te laten plaatsen.
(voorkeur gaat uit naar grauwe polder)
Zou mooi zijn met de speeltuin ernaast. En dan ook nog horeca maar zal wel niet
haalbaar zijn
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Weet
niet



Bij de Mac in de buurt



Dit is niet een probleem van de gemeente. Wanneer Ballorig een andere lokatie heeft
gevonden, zal ze voor die plek een vergunning moeten aanvragen. Bemoeienis van de
gemeente, en daarmee het geven van een voorkeursbehandeling aan een bepaalde
commerciële organisatie, kan echt niet. Zo belangrijk voor het publieke belang is zo'n
speelparadijs nu ook weer niet.....
Wellicht nog een te bouwen locatie
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