
ISI 22 april 2022: 
Er was melding van een mogelijk onveilige uitkijktoren in het Geerpark.  
 
De uitkijktoren zag ik staan naast een voetbalveldje. Ik zag dat er vermoedelijk reparaties hadden 
plaatsgevonden aan de uitkijktoren doordat op een paar plekken lichtere (nieuwere) houten 
planken waren bevestigd. Ik constateerde geen technische tekortkomingen. 
 
De voetbaldoeltjes vielen mij op omdat er grof mazige klimnetten in bevestigd waren (30x30cm), 
hierdoor leek het mij klimtoestellen ipv voetbaldoeltjes.  
 
Meermaals contact gezocht met een verantwoordelijk persoonen binnen de gemeente. 
 
Uiteindelijk telefonisch contact gehad met , beheerder van de speeltoestellen. 
 
In een mail van 2 mei 2022 las ik dat de uitkijktoren was gecertificeerd als speeltoestel, het 
certificaat heb ik ingezien.  
De voetbaldoeltjes zijn als sporttoestel gecertificeerd echter wijken de toestellen in het Geerpark af 
van de afbeelding in de documentatie van de leverancier. Zoals eeder vermeld hebben de 
voetbaldoeltjes in het Geerpark grof mazige klimnetten, in de documenten van de leverancier zijn 
dit fijn mazige (niet beklimbare) netten. Hierdoor kunnen de voetbaldoeltjes als speeltoestel 
gebruikt worden en moeten ze ook als speeltoestel gecertificeerd zijn . 
 

 geeft aan geen actueel dossier bij te houden omdat ze intern hebben besloten de 
uitkijktoren als civiel technisch kunstwerk te onderhouden en de voetbaldoeltjes als sporttoestel 
beschouwen. Hierdoor is bij de uitkijktoren Het bouwbesluit  van toepassing en houden zij niets bij 
van het onderhoud. 
 
telefonisch is op 10 mei 2022 gesproken met . Hierbij een RvB aangezegd voor 
het niet hebben van een certificaat van goedkeuring van de voetbaldoeltjes en een SW aangezegd 
voor het niet bijhouden van een actueel dossier. 

 gaf aan direct de netten te verwijderen uit de doeltjes zodat er niet meer in 
geklommen kan worden. 
 
MOS: 
vrijdag 22 april 2022 11:17 :  
Inspectie uitgevoerd bij de uitkijktoren. De toren stond in een park naast een voetbalveldje waarbij 
de goals zo waren ontworpen dat ze ook als klimtoestel fungeerde.  
Geen technische tekortkomingen geconstateerd. Contact gezocht met de gemeente maar er was 
geen verantwoordelijk persoon aanwezig. Maandag na 10u zou deze persoon weer bereikbaar zijn. 
 
dinsdag 26 april 2022 10:22 :  
25 april is een mail gestuurd om in contact te komen met de verantwoordelijke, . 
 
woensdag 11 mei 2022 11:53 :  
Contact gehad met de verantwoordelijk persoon van de gemeente. De uitkijktoren was 
gecertificeerd als speeltoestel echter werd er geen onderhoud bijgehouden omdat ze het zelf niet 
als speeltoestel zagen (maar als bouwwerk). De voetbaldoeltjes waren niet gecertificeerd omdat 
het sporttoestellen waren. De voetbaldoeltjes waren met andere uiterlijke kenmerken geïnstalleerd 
dan oorspronkelijk (als sporttoestel) was bedoeld. Hierdoor waren het speeltoestellen waarvan 
geen certificaat van goedkeuring aanwezig was. De netten zijn direct verwijderd zodat het niet 
meer als speeltoestel gebruikt kan worden.  
RvB aangezegd voor het speeltoestel zonder CvG. 
SW aangezegd voor het niet bijhouden van een actueel dossier van de  uitkijktoren. 
 




