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Ze verzamelde een boel handteke-
ningen en kreeg het voor elkaar dat 
de speeltuin in haar wijk aangepast 
werd. Haar neefje woont echter in 
Oss, waar zij zelf ook opgroeide. ,,Als 
het in Den Haag kan, moet het hier 
ook kunnen”, besloot ze, en ze nam 
contact op met wijkraad Oss-Zuid. 

Daar is jaren geleden de natuur-
speeltuin aangelegd. ,,De buurtbe-
woners hier zijn enorm actief”, ver-
telt wijkraadslid Jacqueline Eekels 
(55). ,,Mensen uit de wijk zijn hier 
destijds twee dagen bezig geweest 
om samen die tipi te bouwen”, vult 
Henny Dekker (71), eveneens lid van 
de wijkraad, aan.

Wip geschikt voor 
rolstoelen
Toen de wijkraad buurtbewoners 
ging peilen met het idee de speeltuin 
uit te breiden, werd daar volgens hen 
enthousiast op gereageerd. Maar hoe 
zien speeltoestellen voor minder va-
lide kinderen eruit? ,,Er komt een bo-
ter-kaas-en-eierenspel op een rek, 
een praatbuis die onder grond door 
loopt, en een wip die geschikt is voor 
rolstoelen”, legt Sam Bressers (30) 
uit. ,,Dat laatste is eigenlijk de hoofd-
attractie.” 

Bressers, wijkregisseur namens de 
gemeente, wijst opgetogen aan langs 
welke bomen het nieuwe pad in de 

speeltuin moet komen. Daar komen 
de nieuwe toestellen langs te staan. 
Die zijn niet enkel voor kinderen met 
een beperking, maar wel zo opgezet 
dat zij niet uitgesloten worden. Aan 
het hele traject hangt straks van ont-
werp tot realisatie een prijskaart van 
30.000 euro.

Wijkraad blij met elke 
bijdrage
,,We schrijven allerlei instanties aan 
die buitenspelen stimuleren”, vertelt 
Dekker. ,,We hopen dat de gemeente 
nog een bijdrage levert en de 
wijkraad zelf zal dat ook zeker doen.” 
Een aanzienlijk deel van dat bedrag 
hoopt de wijkraad via crowdfunding 
te verzamelen. Belangstellenden 
kunnen met hen contact opnemen 
om een donatie te doen. 

Zowel Bressers als de wijkraad 
hebben er het volste vertrouwen in 
dat het streefbedrag gehaald wordt. 
De rolstoelwip is al besteld en wordt 
tegen het eind van het jaar geleverd. 
Ramakers kan niet wachten haar 
neefje ermee te zien spelen. ,,Hier 
heeft hij er natuurlijk meer aan dan 
in Den Haag”, zegt ze hoopvol. ,,Maar 
het liefst zie ik zulke speelplaatsen in 
heel Nederland. Eigenlijk zouden alle 
speelplaatsen aangepast moeten zijn; 
alle kinderen moeten met elkaar 
kunnen spelen.”

Jaap van der Doelen
Oss

E
r staan onder meer een 
grote schommel, een soort 
tipi van takken waar volop 
groen uit ontspruit, en er 
recht tegenover is een kin-

derboerderij met jonge geitjes en 
hertjes. Dat er in de natuurspeeltuin 
in Oss-Zuid regelmatig picknickende 
ouders en spelende kinderen te vin-
den zijn, zal niemand verbazen. Voor 
minder valide kinderen, is er echter 
een stuk minder te beleven. 

,,Mijn neefje heeft een verstande-
lijke en lichamelijke beperking. Hij 
kwam er daardoor achter dat heel 
veel speeltuinen bij mij in de buurt 
niet toegankelijk zijn voor kinderen 
zoals hij”, vertelt Karin Ramakers 
(48), die in Den Haag woont.

In de natuurspeeltuin in 
Oss-Zuid moeten ook 
mindervalide kinderen 
kunnen spelen, vinden 
wijkraad en bewoners. 
,,De wip voor rolstoelen 
is de hoofdattractie.”
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De buurt is hier 
enorm actief 
 – Jacqueline Eekels 
Wijkraad

Alle kinderen moeten straks 
kunnen spelen in Oss-Zuid

 c Crowdfunding moet mogelijkheden vergroten Onderzoek 
naar 
gifschepen 
rond
Een jaar nadat drie binnenvaart-
schippers aan de dood ontsnap-
ten omdat er een levensgevaar-
lijk gas in hun ruimen hing, heeft 
de politie het onderzoek naar 
het incident afgerond. De drie 
schepen werden indertijd gela-
den in de Osse haven. 

Peter van Erp
Oss

Een schipper die in Veghel aan-
meerde werd ter controle opgeno-
men in het ziekenhuis. Hij voelde 
zich duf en was ‘ontiegelijk aan de 
diarree’.  Ook in Utrecht en Zwolle 
gingen schepen aan de ketting. La-
ter bleek dat fosfine de oorzaak was. 
Dit gas, dat aan lading wordt toege-
voegd om ongedierte te bestrijden, 
is bij een norm van 0,5 deeltjes per 
eenheid al gevaarlijk voor de mens. 
In de schepen werd 300 tot 400 
deeltjes per eenheid gemeten. In 
eerdere gevallen belandden schip-
pers op de intensive care na het in-
ademen van fosfine. 

De Socialistische Partij in Oss 
stelde vorig jaar vragen aan de bur-
gemeester over de risico’s waaraan 
medewerkers van de overslag in de 
haven en inwoners van de stad wa-
ren blootgesteld. De burgemeester 
antwoordde toen dat er kennelijk 
een fout was gemaakt in Polen, 
waar het graan op de trein was ge-
zet. Daar wordt het fosfine toege-
voegd, maar wordt de lading ook 
weer ontgast. Ze stelde dat naar de 
exacte oorzaak onderzoek werd ge-
daan. De SP wil bij monde van 
Adrie Geerts weleens weten hoe 
het daarmee staat. ,,Er is nooit hel-
derheid verstrekt, terwijl er bijna 
doden zijn gevallen.” 

De landelijke eenheid van de po-
litie meldt op vragen van het Bra-
bants Dagblad dat het onderzoek 
net is afgerond en dat het dossier nu 
bij het Openbaar Ministerie ligt. 
Die moet bepalen of er aanleiding is 
voor vervolging van deze of gene. 
Het Openbaar Ministerie reageerde 
tot dusver niet op vragen van de 
krant over deze zaak. 

Intussen ziet Geerts in Oss met 
regelmaat wagons op het rangeer-
terrein bij het station staan die 
slechts zijn afgedekt met een zeil. 
,,In de beantwoording van onze 
vragen vorig jaar gaf de burgemees-
ter aan dat onze inwoners geen ge-
vaar lopen, omdat de wagons met 
graan luchtdicht zijn afgesloten. 
Maar in deze wagons zit mais en die 
zijn dus duidelijk niet luchtdicht.” 
De SP’er heeft nieuwe vragen aan 
de burgemeester gesteld om ophel-
dering te krijgen. 


