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Aankondiging werkzaamheden

Beste bewoner en/of belanghebbende,
Met deze brief informeren wij u over de aanleg van de allereerste Bibian Mentel Playground van
Nederland.
Bibian Mentel Playground
Deze eerste Bibian Mentel Playground komt op sportpark Loosdrecht en
wordt een openbare plek waar alle kinderen, met en zonder lichamelijke
uitdaging, samen kunnen spelen. Het middelpunt van de sport- en
speelplek is een pumptrack, een baan waarover je kan crossen met
bijvoorbeeld een crossfiets, skateboard, step of rolstoel. Naast de
pumptrack komt er ook een rolstoelparcours en 5 speeltoestellen.
Achtergrond
In 2019 zijn de Loosdrechtse jongens Ty en Jazz een inwonersinitiatief
gestart om een pumptrack in Loosdrecht te brengen. Zij haalden met hun
wervende actie ruim 600 handtekeningen op. Ook Bibian Mentel,
ereburger van Loosdrecht en meervoudig paralympisch kampioen, las
over het idee van de jongens en was direct enthousiast. Met haar
Mentelity Foundation sloot ze zich aan bij het initiatief. Bibian overleed op
29 maart 2021. De Mentelity Foundation wil haar droom voortzetten en iedereen de gelegenheid
geven het beste uit zichzelf te halen.

Wat is een pumptrack?
Een pumptrack is een geasfalteerde fietsbaan met heuveltjes en schuine bochten die helpen om
snelheid te maken, sprongen en trucjes te doen. De baan is geschikt voor cross- en bmx-fietsen, maar
ook voor skateboards en steps. De binnenkant van de baan is minder uitdagend dan de buitenkant,
hierdoor kun je ook met een rolstoel op de pumptrack spelen.
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Locatie
Op de kaart ziet u met rood aangegeven waar de playground komt. De playground neemt ongeveer
55 procent van het aangewezen veld in beslag. De groene lijn geeft de aanrijroute aan voor fietsers.
Hier komt bewegwijzering voor. De playground past verder binnen het bestemmingsplan (sport) en
kan vergunningsvrij worden aangelegd. Voor deze locatie is een bodemonderzoek verricht en heeft er
een flora-en-fauna-check plaatsgevonden. Ook is er zorgvuldig gekeken naar de verkeerssituatie. Uit
alle data blijkt dat deze locatie geschikt is voor de aanleg van de playground.
Aankondiging werkzaamheden
De werkzaamheden starten eind april/begin mei en duren 6 tot 8 weken (afhankelijk van de
weersomstandigheden kan dit langer duren). Van de meeste werkzaamheden zult u weinig tot geen
hinder hebben. Alleen bij het asfalteren en aftrillen van de pumptrack zou u enige overlast kunnen
ondervinden.
Bijzondere samenwerking
Om de Bibian Mentel Playground mogelijk te maken hebben de gemeente Hilversum en de gemeente
Wijdemeren de handen ineen geslagen. Samen met de Mentelity Foundation en de initiatiefnemers is
het gelukt om naar deze realisatie toe te werken. Hier zijn wij bijzonder trots op en blij mee. Wij hopen
dat heel veel kinderen en volwassenen gaan genieten van deze bijzondere voorziening in Loosdrecht.
Feestelijke opening
Uiteraard hoort bij de eerste Bibian Mentel Playground een feestelijke opening. We willen u hier graag
voor uitnodigen. Zo gauw bekend is wanneer de opening is, krijgt u een uitnodiging.
Vragen en opmerkingen
Heeft u vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Dorpscoördinator Wijdemeren,
Saskia Hille op telefoonnummer 035 6559 408 of via s.hille@wijdemeren.nl of met Buurtcoördinator
Natascha Heerschop op 0628442253
Met vriendelijke groet,

Rosalie van Rijn, wethouder Wijdemeren
Arno Scheepers, wethouder Hilversum
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