
  

Weekenden Kaapseplein, december 2020 + januari 2021 
 
Het Kaapseplein is de afgelopen maanden veel in 
het nieuws geweest. Helaas was dit bijna elke keer 
negatief. Er werd gesproken over de massale 
rommel die er werd/wordt gemaakt. Er waren 
berichten over drugs gebruik en illegale 
overnachtingen in de bosjes. Met als klap op de 
vuurpijl, de over bewoning waardoor het plein in de 
Coronaperiode ‘net’ iets te veel bezocht werd. Dit 
alles heeft als resultaat dat er een grote negatieve 
schaduw over Kaapseplein hangt. Helaas kloppen 
de meeste berichten wel en is het er vaak een 
drukte van jewelste en daarnaast ook één grote 
vuilnisbelt. Maar er gebeuren ook veel positieve 
dingen op het plein. 

Zo hebben wij jullie eerder verslag gedaan van de 
grote Treasure Hunt die was georganiseerd en 
waar heel veel wijkbewoners aan deelnamen. 
Daarnaast zijn heeft de plantsoendienst alle 
struiken verwijderd waar de ‘bewoners’ van het 
Kaapseplein tussen sliepen. Er zijn extra 
prullenbakken geplaatst waardoor er ook weer 
net iets minder troep ligt. Maar vooral in de 
weekenden zijn er grote stappen gezet. Wij 
mochten namelijk gedurende de periode eind 
november en december in de weekenden open 
op het Kaapseplein. Hierdoor was er ook op deze 
dagen toezicht en was het plein beschikbaar voor 

spelende kinderen met hun ouders. 
 
De eerste weken hebben wij hier opnieuw gestaan 
met beveiligers van Hofstad beveiliging.  
Dit was erg fijn want het stond weer rijen dik om het 
plein heen. Deze mensen konden helaas hun eigen 
zooi niet tot nauwelijks opruimen maar ze waren wel 
goed aanspreekbaar. Hierdoor hebben we gelukkig 
weinig incidenten gehad en hebben we hier veel tijd 
kunnen steken in de kinderen die weer naar het 
plein durfden te komen. Want om enkel binnen te 
blijven is voor deze bewegelijke kinderen geen 
optie.  



Hoewel de mensen, die om het plein stonden, geen slechte intenties hadden was het voor 
veel mensen wel een overweldigend gezicht. Zoveel mannen om een kinderspeelplein heen, 

zeker in deze onzekere coronaperiode komt 
‘bedreigend’ over. Dit heeft als bijeffect gehad dat in 
plaats van de moeders er veel vaders waren die met 
hun kroost kwamen spelen. Dit vinden wij dan weer 
een leuk effect omdat deze vaders veel directer en 
intensiever met hun kinderen spelen dan de vele 
moeders die dit al jaren doen.  

Kortom hoewel het niet altijd even druk was (met 
kinderen) is het wel van groot belang geweest dat we 
hier hebben gestaan. Het plein was weer -voor de 
kinderen- die dankzij de Corona veel thuis moesten 
blijven. De mensen die om het plein hingen zijn netjes 
aangesproken en blijven nu veelal weg. Ook de 
rotzooi is hiermee direct ingeperkt, we kunnen soms 
zelfs het plein op om te werken zonder dat we eerst 

enkele vuilniszakken aan rotzooi bij elkaar moeten ruimen. 

Hoewel we dus niet zoals we gewend zijn, een 
mega-gevuld pleintje met kinderen hadden, 
hebben we wel erg nuttige weekenden achter de 
rug. Het was vooral leuk om van de 
buurtbewoners te horen te krijgen dat ze het erg 
fijn vonden dat wij aanwezig waren. Hieruit blijkt 
weer dat we meer impact hebben op de wijk dan 
enkel vermaak voor de jongeren. Wij gaan dit 
natuurlijk proberen vol te houden! Wij hopen dat 
wij ook komend jaar weer in de weekenden 
kunnen staan! 

Hopelijk tot komend jaar! 

 


