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De officiële opening.

Feestelijke opening Natuurspeeltuin Park
Waterland
vr 8 jul, 20:20 Algemeen  563 keer gelezen

Spijkenisse - De zon schijnt en de kinderen in Spijkenisse vieren dat zij weekend hebben. Deze combinatie
betekent maar één ding: buitenspelen. In de nieuwe natuurspeeltuin die op 8 juli werd geopend in het Park
Waterland in Spijkenisse kunnen de kinderen zich uitleven.

Tientallen kinderen maakten al gebruik van de speeltuin op de zonnige vrijdagmiddag, ondanks dat de speeltuin
pas om 16:00 uur officieel werd geopend. De natuurspeeltuin heeft voor ieder kind wat wils: van een uitkijktoren
met glijbaan tot een tokkelbaan. De kinderen keken hun ogen uit. Tijdens de feestelijke opening stonden er
foodtrucks met ijsjes en poffertjes langs de speeltuin, zodat de kinderen tussen het spelen door even konden
genieten van de lekkernijen.

Mooier Nissewaard  
De natuurspeeltuin werd geopend door wethouder Jan Willem Mijnans, wethouder Chris Hottentot, Igor Bal
(fractievoorzitter van VVD Nissewaard) en Simon Vroemen (Asset Manager bij de Nederlandse Aardolie
Maatschappij). Mijnans vertelde in zijn toespraak dat Nissewaard alleen maar mooier moet worden, en dat deze
speeltuin hier zeker een bijdrage aan levert. Hij wenste de kinderen veel plezier in de speeltuin. Na het
doorknippen van het witte lint was de natuurspeeltuin officieel geopend. De tientallen kinderen renden
enthousiast de speeltuin in.
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Maatschappelijk
In 2020 begon de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gas te winnen in een veld in Waterland, nadat de
maatschappij dit al in drie andere velden in Spijkenisse deed. Het college van burgemeesters en wethouders
wilde hiervoor wel een maatschappelijke investering van de NAM. De natuurspeeltuin is dus mede tot stand
gekomen door de bijdrage van de NAM. Vroemen, die Asset Manager is bij de NAM, vertelde in zijn toespraak
dat hij het belangrijk vindt dat mensen zien dat er voordeel behaald wordt. Ook Vroemen wenste de kinderen
veel plezier in de speeltuin.
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