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Benutting VVSV-budget

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van Maassluis

Op 25 april ontving de Adviesraad Samenlevingszaken een uitnodiging van U om voorstellen in te
dienen voor de besteding van de VVSV-gelden.
Bijgaande treft U een drietal voorstellen aan. De aard van deze voorstellen is heel verschillend
en wellicht zullen ook de andere Raden voorstellen indienen, zodat U ruime keuzemogelijkheid
heeft. Wij doen U daarbij de suggestie om de ideeën die nu niet gehonoreerd kunnen worden
wellicht in een ander verband nog eens in gedachten te nemen.
Hoogachtend
Adviesraad Samenlevingszaken

Drs. G.G. van Leeuwen
secretaris

^

Bijlage 1

Extra speeltoestellen in de natuurspeeltuin
Op dit moment worden er plannen gemaakt voor een aan te leggen natuurspeeltuin. Enlcele
leden van de Adviesraad zijn betroklcen bij de discussies. Hierbij is gebleken dat het
financiële kader voor dit project er toe leidt dat enkele toestellen zijn afgevallen. De suggestie
bestaat daarin dat deze toestellen met de VVSV-middelen alsnog worden opgenomen in het
plan. Het zijn toestellen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt.

Vliegend tapijtschommel

Dit schommeltoestel is uitstekend geschikt voor kinderen met een beperking. Door middel van
een vast trektouw/ kan gecontroleerd worden geschommeld. De matras is van RVS
staalomlijsting, met gevlochten rubbermat als bodem en meet ca. 2,00 x 1,20 meter.

Een valondergrond van Ecoscape heeft de uitstraling van natuurlijk schors maar is gerecycled
rubber. Het is een verlijmd product welke ter plaatse wordt gesmeerd.
De voordelen van dit product zijn: waterdoorlatend, grondwerk vooraf is minimaal, slijtvast, niet
duur, natuurlijke uitstraling, vlak, rolstoeltoegankelijk.
Leverancier: Acacia-Robinia
Prijs*:
€ 12.000.*incl. vracht kosten, montagekosten en valondergrond (Ecoscape). excl. BTW

Waterplateau met (aangepaste)handpomp en waterspeeltafel

Waterplateau toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Aangepaste handpomp (met beugel) en verhoogde waterspeeltafel waardoor bespeelbaar door
kinderen met een beperking.
Prijs*:
*excl. BTW

€9000.-

