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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Speelruimte is een wezenlijk onderdeel van een aantrekkelijke woonomgeving. In 2007 heeft
de gemeenteraad de nota Openbare Speelruimten 2007-2011 vastgesteld met het doel een
kader te hebben voor de aanleg, (her-) inrichting en vervanging van de speelvoorzieningen,
welke afgestemd zijn op de behoeften van bevolking en de gebruikers.
Een reden om het uit 2007 daterende speelruimtebeleid te herzien is dat demografische
gegevens in de afgelopen jaren zodanig zijn gewijzigd dat de behoefte aan speelruimte in de
verschillende dorpen gewijzigd is en in de toekomst verder zal veranderen.
Een andere belangrijke reden is dat de budgetten voor onderhoud en vervanging van
speelvoorzieningen sinds 2011 zijn verminderd met ca. 37 %. Verder is er bezuinigd op het
openbaar groen, wat ook consequenties heeft voor de openbare speelruimte.
Hierdoor is behoefte aan nieuwe doelen en kaders gericht op duurzaam en functioneel
gebruik van de speelvoorzieningen. Daarbij moet het aanbod van speelvoorzieningen
opnieuw worden afgestemd op de vraag maar ook op de financiële mogelijkheden.
Tot slot komen vanuit de bevolking regelmatig verzoeken voor aanleg of uitbreiding van
speelplaatsen. Om willekeur bij de beoordeling hiervan te voorkomen is een duidelijk
toetsingskader nodig voor hoe er omgegaan kan worden met deze vragen en verzoeken.
Ook voor het beheer van en het toezicht op speelvoorzieningen is het goed om te weten
waar op het gebied van burgerparticipatie mogelijkheden liggen.
Het in september 2013 opgezette burgerpanel heeft inzicht gegeven in de wensen van de
inwoners. De resultaten zijn verwerkt in deze nota.

1.2 Doel van de nota
In tijden van kostenbeheersing is het goed om een duidelijke visie te hebben over
toekomstige ontwikkeling van speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Om een veilig en
functioneel speelareaal te hebben en te houden moeten de voorzieningen en de beschikbare
budgetten op elkaar zijn afgestemd. Dit betekent dat er een toetsingskader, op basis van
wettelijke kaders en speelruimtenormen, moet komen voor vraagstukken over
speelvoorzieningen.
Doel van deze Nota Speelruimte is om te komen tot een actueel, praktisch en
transparant toetsingskader met betrekking tot speelruimte in de gemeente
Wijdemeren.
In voorliggende beleidsnota wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:
 Welke visie per kern heeft de gemeente Wijdemeren als het gaat om speelruimtes?
 Wat zijn de kaders en uitgangspunten voor het hebben, wijzigen of uitbreiden van
speelplaatsen?
 Welk speelareaal en streefbeeld is haalbaar uitgaande van de beschikbare budgetten
voor vervanging en onderhoud van speelvoorzieningen? In hoeverre kan hierbij
tegemoet worden gekomen aan milieudoelstellingen en duurzame toestellen en
ondergrond?
 Welke mogelijkheden voor burgerparticipatie zijn er bij het beheer van
speelvoorzieningen?
 Welke mogelijkheden zijn er om schoolpleinen te betrekken bij de openbare
speelruimte?
 Wat zijn de mogelijkheden om (tijdelijke) informele speelruimte, zoals een natuurlijke
speelruimte, in te richten?

1.3 Opbouw van de beleidsnota
In hoofdstuk 2 van deze nota wordt het belang van openbare speelruimte in het algemeen
weergegeven.
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Hoofdstuk 3 geeft de (wettelijke) kaders en de raakvlakken met andere beleidsterreinen in
beeld. Hiermee wordt de samenhang van de openbare ruimte en het gebruik ervan bewaakt.
In hoofdstuk 4 is de visie verwoord ten aanzien speelruimtes in de gemeente Wijdemeren.
Om de visie concreet te maken zijn aan de hand van uitgangspunten beleidskaders
opgesteld. Deze kaders dienen als toetsingskader bij de planning, inrichting en het beheer
van openbare speelruimtes en (tijdelijke) informele speelruimte. Voor de uitwerking en
onderbouwing van de beleidskaders zijn normen bepaald. Door het toepassen van deze
normen wordt invulling gegeven aan een kwantitatief goede invulling en evenredige verdeling
van speelvoorzieningen over de kernen in onze gemeente.
In hoofdstuk 5 is de bestaande situatie van het hele speelareaal in beeld gebracht en is het
woongebied van de gemeente ingedeeld in kernen. Na het vaststellen van de kernen zijn de
bevolkingsgegevens daaraan gekoppeld. Hierbij is, per kern gekeken hoeveel kinderen van
welke leeftijdsgroep wonen en welke aanwezig zijn. Vervolgens is beoordeeld hoe het aantal
kinderen zich verhoudt tot de gestelde normen uit hoofdstuk 4. Op basis daarvan is een
analyse gemaakt om te zien hoe het aanbod van speelruimte wordt afgestemd op de vraag
ernaar.
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2. Uitgangspunten buiten spelen
2.1 Algemeen
Speelruimte en speeltuinen in het bijzonder bieden voor kinderen en jeugdigen een
belangrijke mogelijkheid voor recreatie. Daarnaast dragen (informele) speelplaatsen bij aan
een groene en duurzame omgeving, doordat zij plekken bieden waar mensen kunnen
recreëren en waar veel groen aanwezig is. Ook vergroten (informele) speelruimten de
aantrekkelijkheid van de woon- en leefomgeving. Een goede en bespeelbare buitenruimte
die voor kinderen en jongeren veilig en prettig is, is goed voor iedereen. Niet alleen voor
kinderen en jongeren maar ook voor ouders en ouderen. Speelruimtes maken een buurt
sterk en betrokken, en daardoor aantrekkelijk en waardevol. De resultaten van het
burgerpanel (2013) tonen ook aan dat mensen speelplaatsen belangrijk vinden.
Ontwikkeling van het kind
(Natuur)speelruimte en speeltuinen bieden kinderen en jeugdigen de mogelijkheid om zich
lichamelijk, geestelijk en sociaal te ontwikkelen. Kinderen die veel buiten spelen ontwikkelen
meer spieren en behendigheid, hebben minder kans op astmatische aandoeningen en tekort
aan vitamine D (voor de opbouw van de botstructuur). Het creëren van speelruimten kan
daarom bijdragen aan besparing op de kosten voor gezondheidszorg. De ontwikkelingen van
de laatste jaren, die een duidelijke toename van het (over)gewicht van kinderen laat zien, is
zorgwekkend. Het minder buitenspelen door kinderen is hierin een belangrijke factor.
Buitenspelen heeft positieve effecten op de cognitieve ontwikkeling: spel bevordert
probleemoplossend gedrag, logisch denken en taal. En dat heeft een meetbaar positief effect
op de schoolprestaties. Buitenspelen beïnvloedt de sociale ontwikkeling van het kind en de
ontwikkeling van de persoonlijkheid. De zelfwerkzaamheid wordt groter evenals het goed
hanteren van sociale interactie met meer begrip voor culturele verschillen.
Sociale cohesie
Spelen bevordert de sociale cohesie en de leefbaarheid in de wijk. Spelende kinderen
vormen een eigen netwerk, waarbij ook de ouders worden betrokken. (Natuur)speelruimte en
speeltuinen stimuleren de sociale betrokkenheid bij de kern door een ontmoetingsplek te
bieden voor jeugd en volwassenen en door betrokkenheid van vrijwilligers te stimuleren.

2.2 Informele en formele speelruimte
Met informele speelruimte wordt de ruimte aangeduid waar de jeugd leeft, woont en kan
spelen, zoals de straat, de stoep, het plantsoen en bossen, waar geen specifieke
speeltoestellen staan. Ook de natuurlijke speelruimte (een plek die is ingericht met
natuurlijke elementen, waar kinderen kunnen ravotten, klimmen, klauteren, onderzoeken en
zelf een spel kunnen bedenken) valt hieronder.
Met formele speelruimte wordt de ruimte aangeduid die specifiek en exclusief is ingericht
voor de speelfunctie (de speelplaatsen met toestellen).
Informele speelruimte
Kwaliteit van de verblijfsruimte:
De openbare ruimte in de kernen van onze gemeente is op de meeste plekken geschikt voor
kinderen en jeugdigen en biedt voldoende ruimte om buiten te spelen. De wijken zijn vrij
groen met ruimte voor grasveldjes en pleintjes. Ook zijn er voldoende parkjes die een functie
hebben voor kinderen uit een groter gebied.
In de gemeente Wijdemeren is weinig gestapelde bouw. In woonbuurten waar de meeste
kinderen wonen staan voornamelijk gezinswoningen met een eigen achtertuin en meestal
ook een voortuin. De binnen-buitenrelatie voor kinderen is dus goed. Vooral voor kleinere
kinderen is deze overgang van verblijven tussen de voordeur en de openbare ruimte
belangrijk in het leerproces.
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Jongeren:
Jongeren ouder dan 12 jaar zijn heel erg gericht op sociale contacten. De behoefte aan
speelplaatsen neemt snel af maar ruimte om elkaar te ontmoeten is des te belangrijker.
Hierbij is een goede balans nodig tussen sociale controle en beschutting. De jongeren willen
niet voorturend worden gecontroleerd en omwonenden willen geen overlast van jongeren.
Schoolpleinen:
Naast openbare speelplaatsen is er bij basisscholen ook speelruimte op het schoolterrein
beschikbaar. Deze zijn echter na schooltijd niet openbaar toegankelijk. In de nota uit 2007 is
bepaald dat onderhoud en jaarlijkse inspecties vanaf 2008 voor rekening komen van het
schoolbestuur. Nu zal worden bekeken of in overleg met de schoolbesturen het mogelijk is
schoolpleinen toegankelijk te maken.
Formele speelruimte
In woonwijken die vanaf de jaren ' 60 zijn gebouwd is in de stedenbouwkundige opbouw
rekening gehouden met speelruimte voor kinderen. Vanaf de jaren ' 80 was het hebben van
speeltoestellen in de openbare ruimte een must en schoten de speelplaatsen die aan
vastgestelde eisen voldeden als paddenstoelen uit grond. Beheer- en vervangingskosten
waren in die tijd nog geen item waardoor een overdaad aan faciliteiten ontstond. De
afgelopen 10 jaar is het hebben van speelplaatsen meer afgestemd op normering en het
aantal kinderen in de betreffende buurt. Vervanging van een afgeschreven of versleten
speelplaats is daardoor geen vanzelfsprekendheid meer. Nieuwe speelplaatsen worden in de
regel alleen bij nieuwbouw- of inbreidingsplannen gerealiseerd. De belangrijkste doelgroep
voor formele speelruimte zijn kinderen van 0 tot 12 jaar. Kinderen op de basisschool hebben
in alle opzichten de meeste behoefte aan speelplaatsen in de openbare ruimte.
Bij de keuze voor formele speelruimte kan rekening worden gehouden met de
beschikbaarheid van speelruimte 'op straat of in het openbare groen'. Veelal kan in een wijk
of buurt worden volstaan met één veilig te bereiken speelplaats voor schoolkinderen op een
centrale plek. In wijken waar minder informele speelruimte aanwezig is moet meer aandacht
zijn voor gefaciliteerde speelplaatsen. Hierbij is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit oftewel
het is beter om één goede (natuurlijke)speelplaats met veel speelaanleidingen te hebben
dan in elke straat een wipkip of duikelrekje.
De ervaring leert dat verblijfsruimte voor jeugdigen (12-18 jaar) moeilijk valt te faciliteren en
te sturen. Groepssamenstelling en ontmoetingslocaties, ook vaak hangplekken genoemd,
wijzigen voortdurend. Beschikbaarheid van goede buitensportmogelijkheden en
maatschappelijke begeleiding hebben de voorkeur boven inrichten van speelplaatsen voor
jongeren .

2.3 Algemene normen en referentie
Basisvoorwaarden bespeelbaarheid
Voor de spreiding en inrichting van speelruimte in stedenbouwkundige plannen stelde
Stichting Ruimte voor de Jeugd 'de basisvoorwaarden bespeelbaarheid' op. Deze
voorwaarden zijn in Nederland in de loop der jaren algemeen ingeburgerd. Bij de verdere
uitwerking van de speelruimte, zowel formeel als informeel, gaat de Gemeente Wijdemeren
uit van deze “basisvoorwaarden bespeelbaarheid” van de woonomgeving. Het betreft in het
kort de volgende waarden:
- Veiligheid,de directe woonomgeving moet voor kinderen zodanig veilig zijn dat ze niet
geconfronteerd worden met gevaren die ze niet zelf kunnen hanteren. Ook
ouders moeten hun kinderen veilig weten maar hebben hierbij wel een
verantwoording om kinderen te begeleiden en te leren omgaan met eventueel
gevaar. Bronnen van gevaar zijn: verkeer, water, ontwerp en detaillering
(waaronder ook speelplaatsen).
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-

Bereikbaarheid, speelplekken in de woonomgeving moeten bereikbaar zijn voor de
doelgroep (0-6 jaar circa 200 meter; 6-12 jaar circa 400 meter; ouder dan 12 jaar
gaan beduidend verder). In de nota uit 2007 zijn deze normen vastgelegd. Een
speelplek langs een druk gebruikte route is beter bereikbaar dan op een afgelegen
plek aan de rand. Dat laatste geldt overigens ook voor balspeelvelden en
jongerenontmoetingsplekken.

-

Herbergzaamheid, speelplekken moeten herbergzaam zijn, ze moeten bescherming
bieden tegen de elementen wind, regen, zon en kou terwijl er tegelijkertijd voldoende
sociale controle moet zijn.

-

Herkenbaarheid, de woonomgeving moet voor het spelende kind herkenbaarheid
bieden. In de zin van: … hier mag je spelen… of … zo kom je bij het 'groene
speeltuintje'… en … dat is de weg terug naar huis. Door wat je er kunt doen en hoe
het uitziet, krijgt de speelruimte die betekenis voor kinderen (en volwassenen).

-

Samenhang, de speelruimte moet samenhangen met de overige functies en
voorzieningen in de woonomgeving. Samenhang heeft verbindingen met
bereikbaarheid en gebruik van speelruimte. De dagelijkse gang die ouders met de
kinderen maken naar het winkelcentrum, de school of het park is vaak de eerste
route die kinderen goed kennen en zelfstandig kunnen afleggen. Speelplaatsen langs
deze routes zijn erg functioneel.
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3. Kaders
3.1 Wettelijke kaders
PUBLIEKRECHT
Recht op spelen
Kinderen, jeugdigen en jongeren (de doelgroep) hebben recht op speelruimte. Er is (nog)
geen expliciete wet die overheden verplicht om speelplekken aan te leggen. Wel is er het
verdrag betreffende de rechten van het kind dat werd aangenomen door de Verenigde
Naties op 20 november 1989. Het omvat alle kinderrechten, geldt wereldwijd en heeft
dezelfde kracht als een wet in Nederland. Dit verdrag voor de internationale rechten van het
kind (IRVK) is onderdeel van de Nederlandse rechtsorde door de bekrachtiging per maart
1995.
Het verdrag is eigenlijk een contract tussen de overheden en hun minderjarige bevolking.
Het is de plicht van elke overheid om daarmee rekening te houden.
"Lid 1 van Artikel 31 verdrag IRVK ; De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind
op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de
leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven".
Spelen bij wet, de 3% norm
Er is een richtgetal genoemd van 3% van de oppervlakte van nieuwbouwlocaties als
reservering voor buitenspeelruimte. De 3% richtlijn is door de NUSO (Landelijke nonprofit
organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie) ontwikkeld in samenwerking met Nationaal
Jeugdfonds Jantje Beton. De gemeenten werden door het ministerie van VROM alsnog
verzocht invulling te geven aan deze 3%-norm, met als aandachtspunt de
verantwoordelijkheid voor een integrale ruimtelijke ontwikkeling. De feitelijke inrichting van de
openbare ruimte is een zaak van gemeenten zelf. Daar is immers de kennis aanwezig over
de lokale behoeften, knelpunten en mogelijkheden.
Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS)
Met betrekking tot spelen is het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS)
momenteel de enige wettelijke bepaling. Het besluit bevat regels voor het ontwerp, de
constructie, de installatie, het gebruik, het beheer en het onderhoud van niet natuurlijke
speeltoestellen. Het WAS bepaalt dat een speeltoestel zodanig is ontworpen, vervaardigd en
geplaatst dat het bij redelijkerwijs te verwachten gebruik geen gevaar opleveren voor de
veiligheid of de gezondheid van de mens. Degene die een speeltoestel voorhanden heeft
zorgt ervoor dat het zodanig beheerd wordt dat er bij gebruik geen gevaar ontstaat. Het
warenwetbesluit is van toepassing voor toestellen die niet bestemd zijn voor de particuliere
markt maar voor openbare plaatsen. Er is sprake van particulier gebruik indien het
speeltoestel uitsluitend in de sfeer van de particuliere huishouding wordt gebruikt, waar
toezicht van overheidswege inbreuk op de zuivere privésfeer zou betekenen.
Speeltoestellen van scholen, kinderdagverblijven en van niet vrij toegankelijke inrichtingen
vallen dus ook onder het warenwetbesluit. Niet gebouwde objecten op informele speelruimte,
waaronder natuurlijke speelruimte, vallen niet onder deze regelgeving. Alle speeltoestellen
die zijn gebouwd na 26 maart 1997, worden gecertificeerd door één van de
keuringsinstellingen die de overheid heeft aangewezen. De Nederlandse Voedsel en Waren
Autoriteit ziet toe op naleving van het Attractiebesluit. De autoriteit is bevoegd tot het doen
van (onaangekondigde) controles en mag onveilige speeltoestellen buiten gebruik verklaren.
Besluit omgevingsrecht
Voor speeltoestellen, niet bedoeld voo
-sfeer, geldt dat
plaatsing daarvan vergunningsvrij is indien:
- ze niet hoger zijn dan 4 m;
- de geldende planologische regelgeving er niet aan in de weg staat
8

Bestemmingsplan
De locatie van speelplaatsen en de plaatsing van speeltoestellen kan gezien de effecten op
de omgeving van aanzienlijke planologische betekenis zijn. Om die reden is het van belang
dat inpassing van speelplaatsen in het bestemmingsplan geregeld zijn.
PRIVAATRECHT
Burgerlijk Wetboek
Het privaat recht dat van toepassing kan zijn op speeltoestellen vloeit voort uit het Burgerlijk
Wetboek.
- Artikelen 6:162- t/m 169 benoemen de “onrechtmatige daad” en de “aansprakelijkheid” die
daar uit voort kan vloeien. Binnen deze artikelen wordt tevens de aansprakelijkheid voor het
gedrag van minderjarigen geregeld.
- Artikelen 6:174; De bezitter van een gebrekkige opstal, waardoor gevaar ontstaat voor
personen of zaken, heeft een verhoogde aansprakelijkheid indien het gevaar zich
verwezenlijkt.
- Artikelen 6:185 t/m 193; Deze artikelen regelen dat de producent aansprakelijk is voor
schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Zijn aansprakelijkheid wordt verminderd
indien aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het
tijdstip waarop hij het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is
ontstaan.
Europese veiligheidsvoorschriften
Voor geconstrueerde speeltoestellen voor openbaar gebruik gelden gedetailleerde Europese
veiligheidsvoorschriften bij ontwerp, fabricage, aanleg, montage en beheer.
Deze zijn bekend met de aanduiding: EN/NEN 1176 & 1177. Voor een veilig gebruik van
speeltoestellen worden normen gehanteerd (De EN 1176 voor speeltoestellen en de EN
1177 voor veiligheidsondergronden). Deze normen schrijven onder andere voor welke
veiligheidsondergrond moet worden gebruikt bij welk speeltoestel en wat de “obstakelvrije
zone” is. Een obstakelvrije zone wil zeggen: binnen welke omtrek van het speeltoestel er
niets anders aanwezig mag zijn.

3.2 Interne kaders gemeente Wijdemeren
Deze paragraaf geeft antwoord op vragen als: Wat zijn de raakvlakken van speelruimtebeleid
met andere beleidsterreinen? Wat zijn de eventuele kaders waarbinnen het speelruimte
beleid zich bevindt?
Visie sociaal domein
Eind 2012 is de visie op het sociaal domein 2012-2015 geformuleerd.
Wijdemeren heeft hierin een aantal uitgangspunten voor de komende jaren geformuleerd.
Deze zijn gericht op het realiseren van een optimale maatschappelijke participatie binnen het
sociale domein ten behoeve van de bevordering van het algehele welbevinden van onze
inwoners, gebaseerd op de principes van vraagsturing. Maatwerk aansluitend op de eigen
kracht en de capaciteiten in de omgeving staan hierbij centraal.
Beheer Openbare Ruimte
De afdeling BOR verricht 1 x per maand visuele inspecties aan de toestellen. Kleine defecten
worden meteen gerepareerd.
De inspectie en het onderhoud van speeltoestellen en valbodems gebeurt op basis van
Europese richtlijnen. De veiligheidsinspecties, groot onderhoud en reparaties zijn uitbesteed
aan de firma Repcon, onderdeel van Komplan B.V.
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Door de bezuinigingen op het openbaar groen kunnen vanaf 2013 de werkzaamheden met
betrekking tot de ondergronden van speeltoestellen niet langer door de gemeente in eigen
beheer worden gedaan, maar moeten deze ook worden uitbesteed.
Communicatie
Hoofdstuk 3 van de Communicatienota 2009 (bijgevoegd) gaat over burgerparticipatie.
Dit omvat het betrekken van burgers in het algemeen of belanghebbenden in het bijzonder
bij gemeentelijke beleid.
Communicatie moet een integraal onderdeel van het beleidsproces zijn, zodat inwoners
kunnen participeren.
Overige beleidsterreinen
Behalve de hiervoor genoemde beleidsterreinen die kaderstellend zijn of waarmee
speelruimtebeleid raakvlakken zijn hebben de navolgende sectoren nog direct of indirect te
maken de volgende sectoren:
- Onderwijs: buitenspelen stimuleert de ontwikkeling van kinderen en is daarmee een
belangrijke ondersteuning van onderwijs;
- Ouderenbeleid: net als kinderen brengen ook ouderen veel tijd door in hun directe
omgeving: Een prettige buitenruimte die veilig en toegankelijk is, is een relevant thema voor
het ouderenbeleid;
- Verkeer: verkeersveiligheid in woonbuurten is een voorwaarde om buiten te spelen.
Speelvoorzieningen op wijkniveau hebben alleen zin als deze voor de jeugd veilig en
bereikbaar zijn;

3.3 Resultaten burgerpanel september 2013
In september 2013 is een burgerpanel gehouden. Specifiek over de buitenspeelruimte zijn
vragen gesteld aan de deelnemers. De belangrijkste conclusies zijn:
- Men is gematigd tevreden over het onderhoud van de speelruimten.
- De respondenten vinden de buitenspeelruimte het op 6 na belangrijke onderdeel van
de openbare ruimte. Openbaar groen, stoepen en wegen vindt men het meest
belangrijk.
- 42% van de respondenten vindt dat er voldoende speelplaatsen in de buurt zijn.
- 19% is actief of wil actief zijn in het schoonhouden van de speelplaatsen.
- De meest genoemde maatregelen om de kosten te drukken zijn het kiezen voor een
goedkopere ondergrond, meer informele speelruimte (zonder toestellen) en
betrekking van buurtbewoners bij het schoonhouden.
- Bij de inrichting van de speelplaatsen vindt men het belangrijk dat met de
verschillende leeftijdsgroepen rekening wordt gehouden.
- Als er bezuinigd moet worden dan vindt men het een acceptabel alternatief dat meer
informele speelruimte (zonder toestellen), die in overleg met de buurtbewoners wordt
ingericht. Dit kunnen bijvoorbeeld (tijdelijke) natuurlijke speelruimten zijn.
- Veel respondenten pleiten bij vervanging voor duurzame en goedkopere toestellen.
- Als er bezuinigd moet worden dan vindt men het een acceptabel alternatief dat het
aantal kleine speelplaatsen wordt verminderd.
- Bij gebruik van zand als ondergrond vreest men voor honden- en kattenpoep.
- Er wordt gepleit voor het betrekken van de scholen.
Deze resultaten zijn meegenomen in het beleidkader.

3.4 Demografische ontwikkelingen
Het aantal kinderen in de gemeente daalt sterk en zal de komende jaren nog verder
afnemen. Bijgaand overzicht toont de ontwikkeling van het aantal 4 tot 12 jarigen.
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Van 2005 tot heden is het aantal kinderen met 7% gedaald. Door de daling van het aantal
kinderen is er minder behoefte aan speelruimte. Deze behoefte zal de komende jaren nog
kleiner worden. Vergeleken met 2013 zal het aantal 4-12 jarigen in 2018 15% lager zijn en in
2023 zelfs 23%.

3.5 Financieel kader
In 2011 is vanwege bezuinigingen het onderhoudsbudget voor speeltoestellen met
€ 30.000,- verlaagd (d.w.z. 37%). Hiernaast moet vanaf 2013 ook rekening worden
gehouden met kosten voor vervanging en onderhoud van ondergronden van speeltoestellen,
omdat dit niet langer door de gemeente in eigen beheer wordt gedaan. Vanaf 2013 moet dit
worden uitbesteed. Op jaarbasis bedragen deze extra kosten ruim € 15.000,- .
Een inkrimping van het aantal speelplaatsen en -toestellen is dan ook noodzakelijk. Door de
bezuinigingen zal het areaal met minimaal 37% moeten afnemen om de voorzieningen te
kunnen handhaven. Met het nieuwe speelruimtebeleid kan worden beoordeeld welke
speelvoorzieningen in Wijdemeren definitief vervallen of alsnog worden vervangen. Op
langere termijn is het belangrijk dat de exploitatiebegroting met betrekking tot speeltoestellen
toereikend is voor goed en regelmatig onderhoud. Er moeten keuzes worden gemaakt welke
speelplaatsen worden gehandhaafd en welke niet. De vraag waar behoefte is aan
speelplaatsen volgt uit de analyse van de bevolkingsgegevens per wijk in hoofdstuk 5.
Op dit moment (2014) is in de begroting een bedrag van € 52.000,- opgenomen. De
volgende zaken moeten hieruit worden betaald:
onderhoud speeltoestellen;
vervanging toestellen;
vervanging en onderhoud valdempende bodemmaterialen;
Regulier onderhoud en inspecties aan speeltoestellen zijn vaste kosten die zijn gebonden
aan Europese regels. Voor de jaarlijkse veiligheidsinspecties en het bijbehorende klein
onderhoud is voor 2014 € 4.500, - begroot. Hiernaast is er ook nog een budget voor
schadegevallen van € 3.000,-.
Naast deze budgetten is er een voorziening voor onderhoud en vervanging van
speeltoestellen. Op 1 januari 2014 is de hoogte hiervan € 179.000, -. Jaarlijkse overschotten
of tekorten worden in de voorziening gestort of aan de voorziening onttrokken.
Het huidige speelareaal in de gemeente Wijdemeren omvat 172 speeltoestellen verdeeld
over 57 speellocaties. De huidige aanwezige speeltoestellen vertegenwoordigen een
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dagwaarde van ca. € 116.000,-. Bij aanschaf van speeltoestellen moet rekening gehouden
worden met een afschrijvingstermijn. In de praktijk worden duurzame toestellen aangeschaft,
die 10 tot 15 jaar meegaan.
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4. Visie en beleidskaders
4.1 Visie voor openbare speelruimte
Vanuit voorgaande hoofdstukken (belang van speelruimte, de wettelijke kaders en
raakvlakken met andere beleidsterreinen) is een visie met betrekking tot speelruimtes in de
gemeente Wijdemeren geformuleerd.
De gemeente Wijdemeren wil in de toekomst haar jeugd blijven voorzien van veilige en
kwalitatief goede speelruimtes. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. De gemeente streeft
naar het behouden van één of meer grote openbare speelruimtes per buurt of kern in
plaats van vele kleintjes, waar slechts 1 of 2 toestellen staan. Met effectief beheer wil
de gemeente haar speelruimtes onderhouden en laten aansluiten op de verschillende
leeftijdscategorieën. Door het toepassen van normen wordt invulling gegeven aan een
kwantitatief goede invulling en evenredige verdeling van speelvoorzieningen over de
doelgroepen en kernen in de gemeente Wijdemeren. De norm is afgestemd op de
financiële mogelijkheden.
Waar mogelijk worden (tijdelijke) natuurlijke speelruimten ter beschikking gesteld.
Hier kunnen de verschillende doelgroepen zelf hun spel ontwikkelen.

4.2 Uitgangspunten
Afbakening
De beleidskaders van deze nota betreffen enkel woongebieden en formele en informele
speelvoorzieningen binnen de bebouwde kom. Formele speelvoorzieningen betreffen
speelplaatsen met één of meer speeltoestellen. Ook balspeelvelden met daarop een
voorziening als doelen of basketbalpalen behoren tot de formele speelplaatsen. Speelvelden
zonder voorzieningen en natuurlijke speelruimten worden beschouwd als informele
speelruimte.
Schoolpleinen en particuliere speeltuinen
Alleen openbare speelplaatsen worden met dit beleidskader beoordeeld. Schoolpleinen
worden niet meegerekend omdat deze buiten schooltijden veelal niet openbaar toegankelijk
zijn. Wel zijn we in overleg met schoolbesturen en -directeuren om de toegankelijkheid van
de schoolpleinen te vergroten, waar dit mogelijk is.
De particuliere speeltuinen in onze gemeente zijn ook geen onderdeel van het beleid. Wel is
bij de afweging van de op te heffen speelplaatsen de eventuele nabijheid van een
particuliere speelplaats meegenomen. Kanttekening is dat deze speelvoorzieningen beperkte
openingstijden hebben en alleen voor leden toegankelijk zijn.
Indeling van de doelgroep
Het is van belang te weten welke doelgroepen gebruik maken van speelruimte en hoe deze
doelgroepen de speelruimte gebruiken. De scheidslijnen van de leeftijdscategorieën zijn niet
haarscherp maar bij de beoordeling van een speelruimte wordt de volgende indeling van
leeftijdscategorieën gehanteerd.
Kinderen van 0-5 jaar
Voor kinderen tot en met circa drie jaar (peuters) is de speelplek een plaats waar hij of zij
onder begeleiding van een oudere veilig kan liggen, staan, kruipen of rondstruinen. Het
alleen en zelfstandig spelen van een dergelijk jong kind vindt plaats in de besloten omgeving
van de woning, bijvoorbeeld in de tuin, de woonkamer of eventueel direct bij de voordeur. Als
de kinderen naar groep één en twee van de basisschool gaan (kleuters) worden ze
langzamerhand zelfstandiger en willen en mogen ze meer hun omgeving verkennen. Eerst
dicht bij huis zodat de ouders nog enig zicht op het kind hebben, maar als snel verder de
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straat in waar ze steeds meer nieuwe mogelijkheden vinden om te spelen. In de gemeente
Wijdemeren wonen 1424 kinderen (oktober 2013) van 0 tot en met 5 jaar.
Speelbehoefte
Kleine kinderen willen spelen in een veilige speelomgeving. Dit gebeurt onder toezicht van
volwassenen, samen met of naast leeftijdsgenoten.
Kinderen van 6-11 jaar
Kinderen in de basisschoolleeftijd richten zich op de buitenwereld en gaan meer in
groepsverband spelen. Ze kiezen zelf hun vrienden en oefenen met sociale rollen en
vaardigheden: onderhandelen, afspraken maken en rekening houden met elkaar. Ze werken
verder aan taalvaardigheid, motorische vaardigheden en kennis. Oudere kinderen gaan
steeds verder van huis, leren zich zelfstandig door het verkeer te bewegen, durven meer en
dagen elkaar uit. Het schoolplein is voor deze jeugd vaak een belangrijke speel- en
ontmoetingsplek. In de gemeente Wijdemeren wonen 1731 kinderen (oktober 2013) van
deze leeftijdsgroep.
Speelbehoefte
Naarmate kinderen ouder worden, willen ze in een steeds avontuurlijker omgeving spelen
met leeftijdsgenoten. Ruimtes met bosjes en bomen winnen het van speeltuintjes met
wipkippen en glijbanen. Kinderen kunnen in ruimtes met alleen natuurlijke elementen vrijuit
spelen en hun fantasie de vrije loop laten. Kinderen zullen zich niet snel naar een formele
speelruimte laten sturen, een open ruimte of (tijdelijke) natuurspeelruimte is veel
spannender.
Kinderen van 12-18 jaar
Eenmaal op het voortgezet onderwijs treedt er vaak weer een gedrags- en
interesseverandering op. De jongeren blijken de al dan niet daartoe ingerichte openbare
ruimte vaak te gebruiken om zich te verzamelen, rond te hangen en te sporten. Ze
verplaatsen zich hiervoor zelfstandig over de gehele kern. In de gemeente Wijdemeren
wonen 1734 kinderen (oktober 2013) van deze leeftijd.
Speel- en sportbehoefte van kinderen van 12 tot en met 18 jaar
Pubers combineren vaak hun oude spelvormen met meer volwassen bezigheden.
Ontmoeting met leeftijdgenoten is belangrijk. Voorbeelden van ontmoetingsplekken zijn
picknicktafels, tafeltennistafels, pannavelden, skateramps of een ruimte met alleen bankjes.
Jongeren van 12 tot en met 18 jaar laten zich niet sturen naar een door de gemeente
gecreëerde ontmoetingsplek. Zij bepalen zelf waar zij leeftijdsgenoten willen ontmoeten.

4.3 Beleidskaders
Op grond van bovenstaande visie en uitgangspunten zijn de navolgende beleidskaders van
toepassing bij het realiseren en beheren van openbare speelvoorzieningen:
Speelruimtenormen
Voor een kwantitatief goede invulling en evenredige verdeling van speelvoorzieningen over
de doelgroepen en kernen in de gemeente Wijdemeren zijn de volgende normen bepaald.
De normen moeten maatgevend zijn bij het plannen, inrichten en beheren van openbare
speelvoorzieningen. Daarnaast zijn de financiële kaders begrenzend voor de uitwerking van
de normering.
Norm op basis van aantal kinderen
Deze benadering geeft duidelijkheid over het aantal benodigde voorzieningen en de verdere
inrichting van een speelplek. Door het aantal kinderen (gesplitst naar doelgroep) als
uitgangspunt te nemen wordt er voorkomen dat in kernen waar weinig of juist veel
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kinderen wonen onnodig veel of juist te weinig speelruimte wordt gereserveerd.
Uitgangspunt in de berekening is het aantal kinderen binnen de kernen. In dit aantal is de
leeftijd van 0-12 jaar maatgevend. Vervolgens berekenen we het aantal speelplaatsen per
kern. Op basis van het huidige aantal speeltoestellen en het aantal kinderen van 0-12 jaar
per kern is berekend hoeveel kinderen de beschikking hebben over één speelplaats.
Op dit moment is het gemiddelde aantal kinderen per speelplaats 55. Dit verschilt per kern
aanzienlijk (zie paragraaf 5.1). Uitgaande van de voorgenomen vermindering van het
speelareaal van 37% komt dan het aantal kinderen per speelplaats op 75. Dit aantal zal
voortaan als norm worden gehanteerd. Het aantal kinderen van een bepaalde leeftijd is de
belangrijkste norm bij de beoordeling voor het handhaven of aanleggen van een speelplaats.
Deze norm weegt bij keuzes zwaarder dan hierna genoemde normen.
Norm aantal woningen
Gemiddeld zijn er in onze gemeente 174 woningen per speelplaats (zie paragraaf 5.1).
Omdat het gemiddelde aantal kinderen per woning de laatste jaren sterk is gedaald ligt een
toename van deze norm voor de hand. De nu toe te passen norm van 238 woningen is
bepaald aan de hand van de geplande inkrimping van het speelareaal met 37% en het
huidige aantal woningen.
Deze norm is niet direct bepalend voor het aantal speelvoorzieningen maar wordt als richtlijn
gezien. Voornamelijk bij nieuwbouwplannen is het aantal te bouwen woningen een richtlijn
voor het aantal te realiseren speelplaatsen.
 De gemeente hanteert de speelruimtenormen, zoals hiervoor omschreven om de
spreiding, kwantiteit en kwaliteit van formele speelplekken vast te stellen.
 De speelruimtenorm wordt voor vijf jaar, tot 2018, vastgesteld en is afgestemd op de
financiële mogelijkheden in 2013.
 Het areaal aan speelvoorzieningen wordt, tijdens de uitvoeringsfase van dit beleid in
2014, teruggebracht met minimaal 37% tot een hoeveelheid die met de huidige
budgetten te beheren is. Een en ander is uitgewerkt in hoofdstuk 5 en 6.
 Bij de afweging voor de te behouden of op te heffen speelplaatsen zal de eventuele
nabijheid van een particuliere speelplaats worden betrokken. In Kortenhoef (De
Eekhoorn) en in Nederhorst den Berg (Bergse speeltuin) bevindt zich een particuliere
speelplaats. Deze worden door de gemeente gesubsidieerd.
 Om de vijf jaar, voor het eerst in 2018, wordt het speelruimtebeleid geëvalueerd. In
deze evaluatie wordt nagegaan of er nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden
die invloed hebben op de speelruimte en de gehanteerde normering. Tevens wordt
de analyse geactualiseerd. Aan de hand van de resultaten worden nieuwe
aanbevelingen gedaan.
 Van verschillende inwoners zijn verzoeken voor aanleg van speelplaatsen of
aanschaf van speeltoestellen ontvangen. Gelet op de financiële situatie zullen deze
verzoeken allemaal worden afgewezen.
 Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken of bij herstructurering van bestaande wijken is
deze Nota Speelruimte 2013 kaderstellend. In de betreffende projectvoorbereiding,
wordt rekening gehouden met de ruimtebehoefte en een budget voor de
speelvoorzieningen die nodig zijn voor deze beleidsuitvoering.

Veiligheidsnorm en kwaliteit
Voor de variatie en functionaliteit van een formele speelplaats (met toestellen) worden de
volgende normen gehanteerd:
 Ondanks dat er meer klachten zullen komen over honden- en kattendrollen zal bij de
realisatie/renovatie van formele speelruimte voornamelijk gebruik worden gemaakt
15












van de natuurlijke ondergrond zand. De reden hiervoor is dat zand aanzienlijk
goedkoper is. Voor de valbodem wordt een keuze gemaakt tussen zand of rubber
tegels, afgestemd op het ontwerp van de speelplaats en de omgeving. Als de
omgeving gras betreft zal de ondergrond bij vervanging van een toestel uit zand gaan
bestaan. Alleen bij hoge uitzondering (als zand niet mogelijk) is zal Decowood
worden gebruikt. Als de omgeving bestraat is zal de ondergrond bij vervanging uit
rubberen tegels bestaan.
Bij de inrichting, het beheer en het onderhoud van speelvoorzieningen houdt de
gemeente zich aan het “Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen en de norm
EN/NEN 1176 & 1177.
Bij voorkeur wordt voor duurzame toestellen gekozen met een lange levensduur. De
materiaalkeuze heeft grote invloed op de levensduur van speeltoestellen. Stalen
toestellen zijn duurzaam, minder vatbaar voor vandalisme en goed te onderhouden.
In onze gemeente zijn de speeltoestellen gemaakt van kunststof, hout en staal. Bij
vervanging van toestellen zal bij voorkeur gebruik worden gemaakt van staal, metaal
of kunststof.
Bij de realisatie/renovatie van speelruimtes zullen deze niet meer (volledig) worden
omheind door hekwerk. Dit omdat hekwerk kostbaar is. Het gebruik van hekwerk
rondom een speelruimte is bedoeld om bij een drukke weg het gevoel van veiligheid
te vergroten. Het veelvuldig gebruik van hekwerk in de gemeente stimuleert de
opvatting dat een speelruimte zonder hekwerk onveilig zou zijn. Daarnaast verlaagt
hekwerk het verantwoordelijkheidsgevoel. Het hekwerk wordt als het ware
verantwoordelijk gesteld voor de veiligheid van openbare speelruimtes en het toezicht
op de kinderen.
In Wijdemeren zijn diverse speelruimtes die bestaan uit slechts enkele
speeltoestellen op een beperkte ruimte. Het speelgehalte van deze
“snipperspeeltuinen” is beperkt en weegt niet op tegen de kosten voor onderhoud en
beheer. Daarom zullen snipperspeeltuinen worden opgeheven. Per speeltuin moeten
minimaal 3 speeltoestellen aanwezig zijn. NB. Een combinatietoestel kan hierbij tellen
voor meerdere toestellen.
Waar besloten wordt speelplaatsen te verwijderen zullen de economisch
afgeschreven toestellen, die nog wel veilig zijn, blijven staan.
In het kader van de participatie krijgen bewoners waar mogelijk een actieve rol in de
sociale controle en het schoon houden van de speelplaats.
In het kader van de participatie worden bewoners in de gelegenheid gesteld zelf
toestellen aan te schaffen en te plaatsen, zolang dit volgens de geldende eisen en
normen gebeurt. Deze toestellen zullen dan door de gemeente worden onderhouden
en in de veiligheidsinspecties worden meegenomen. De gemeente is namelijk
aansprakelijk voor ongevallen op de speelplaats als gevolg van slecht onderhoud of
als een toestel niet gecertificeerd is. NB. In Ankeveen zijn reeds 2 toestellen
aangeschaft door de inwoners zelf. Aan de bewoners is toegezegd dat de gemeente
deze toestellen zal onderhouden. Als de toestellen echter versleten of afgekeurd zijn
zullen ze niet op kosten van de gemeente worden vervangen. Losse toestellen (bv.
trampoline, zwembadje) mogen overdag worden geplaatst, maar moeten ’s-avonds
worden verwijderd. Zo kunnen kinderen onder toezicht van ouders spelen en dragen
deze de verantwoordelijkheid.
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Doelgroepen
 Bij de sanering van speelplaatsen zal aandacht zijn voor behoud van voldoende
speelgelegenheid voor de verschillende leeftijdsgroepen.
 In overleg met de omwonenden zal bij vervanging van grotere speeltoestellen een
keuze worden gemaakt voor het nieuwe toestel. Randvoorwaarde hierbij is dat
maximaal het in de begroting opgenomen vervangingsbedrag wordt uitgegeven.
 Voor kinderen tot 12 jaar bestaan de voorzieningen met name uit speelplaatsen met
speeltoestellen.
 Voor jeugdigen tot 18 jaar bestaan de voorzieningen met name uit balspelvelden. Dit
kunnen zowel formele als informele speelvelden zijn. Voor jeugdigen van 6 tot 18
wordt in elke kern minimaal één goede balspelvoorziening gehandhaafd.

Informele speelruimte/natuurlijke speelruimte
Uit het burgerpanel blijkt dat veel inwoners meer informele speelruimte (zonder toestellen)
willen, indien er bezuinigd moet worden. Men oppert deze in overleg met de buurtbewoners
in te richten.
Veel inwoners pleiten verder voor het betrekken van de schoolpleinen bij de openbare
speelruimte. De schoolpleinen met hun voorzieningen kunnen volgens hen een belangrijk
deel van de speelruimte van kinderen vormen, ook buiten schooltijd. Als een schoolplein in
het openbare speelvoorzieningenniveau wordt opgenomen dan zullen er duidelijke afspraken
met het schoolbestuur gemaakt moeten worden over de verantwoordelijkheden, het beheer,
het onderhoud en de vervanging. Voorop moet hierbij staan dat het schoolbestuur als
juridisch eigenaar van het terrein en opstal volledig (risico-) aansprakelijk is voor ongevallen,
als gevolg van slecht of onvoldoende onderhoud. Als tegenprestatie voor het openbaar
toegankelijk maken van het schoolplein kan een tegemoetkoming aan de schoolbesturen in
de kosten van aanschaf en onderhoud van de speeltoestellen worden overwogen.
 Waar speeltoestellen worden verwijderd, blijft de openbare ruimte vooralsnog
beschikbaar als informele speeltuin. Waar mogelijk zal een natuurlijke speelruimte
worden ingericht in overleg met omwonenden van de betreffende kern. Hiervoor
wordt een oproep geplaatst in de huis-aan-huisbladen. Ook worden de betrokken
wijkbewoners per brief uitgenodigd om ideeën aan te dragen. Op basis van de
reacties en wensen worden inrichtingsvoorstellen gemaakt. De bovengenoemde
wettelijke eisen en normen zijn daarbij uiteraard van toepassing. De uitwerkingen
worden getoetst aan de inrichtingswensen en aan de direct betrokken bewoners en
kinderen voorgelegd. Daarna wordt een definitief plan opgesteld. Bij speelruimtes
(waar alle toestellen zijn verwijderd) en het niet mogelijk is een natuurlijke speelruimte
in te richten (bv. als de ruimte te klein is) zal in overleg met omwonenden worden
bepaald welke bestemming (bv. plantsoen, parkeerplaats, stoep) de ruimte zal
krijgen.
 Gemiddeld is per speelruimte eenmalig € 500,- beschikbaar indien er
burgerparticipatie plaatsvindt.
 Bij de inrichting van de natuurlijke speelruimte zal, indien dit nog niet het geval is, de
ondergrond uit gras gaan bestaan.
 In overleg met de schoolbesturen en –directeuren zullen de mogelijkheden de
schoolpleinen te betrekken bij de openbare speelruimte worden onderzocht.
 De 3% norm gaat uit van het grondoppervlak dat ingericht dient te worden ten
behoeve van speelruimte. Deze norm is met name toepasbaar bij herstructureringsen nieuwbouwplannen als het gaat om “ruimte reservering”. De 3% norm is minder
geschikt voor bestaande wijken. Deze 3% wordt in Wijdemeren als richtlijn
gehanteerd maar niet als te behalen norm.
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5. Huidige en wenselijke situatie
5.1 Huidige situatie Wijdemeren
Voorzieningenniveau
Om de juiste locaties te kunnen vaststellen is het belang inzicht te verkrijgen in de
doelgroepen die in een kern wonen. Voor kinderen in de leeftijdsgroep 0-12 jaar is het
belangrijk dat de speelvoorzieningen in de nabijheid van de woningen van de kinderen te
vinden zijn. Om te bepalen waar we voorzieningen realiseren of handhaven is inzicht nodig
in de huidige situatie.
De huidige situatie
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In de gemeente zijn op dit moment in totaal 57 speelplaatsen. De kaart laat zien hoe deze
zijn verspreid over de kernen in de gemeente. De groene markers tellen voor 1 speelruimte
en de blauwe bullets geven het aantal speelruimten in (een deel van) de kern aan.
Kern

0-6

6-12

12-18

0-12

woningen

speelplaatsen

speeltoestellen

0-12 per speelplaats

0-12 per toestel

Ankeveen

103

115

106

218

665

4

17

55

13

Kortenhoef

445

508

532

953

2790

23

50

41

19

s-Graveland

66

67

64

133

625

2

8

67

17

Loosdrecht

483

674

638

1157

3760

15

50

77

23

Nederhorst

327

367

394

694

2085

13

47

53

15

1424 1731

1734

3155

9925

57

172

55
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TOTAAL

Op deze speelplaatsen zijn in totaal 172 speeltoestellen aanwezig. Deze toestellen zijn
voornamelijk bestemd voor kinderen in de leeftijd 0-12 jaar. Uiteraard kunnen ook oudere
kinderen gebruik maken van de speelplaatsen. Opvallend is dat het aantal
speelvoorzieningen sterk varieert per kern. Het overzicht toont dat het aantal kinderen per
speelplaats varieert van 41 in Kortenhoef tot 77 in Loosdrecht.
NB. In Ankeveen zijn 2 toestellen aangeschaft door de inwoners zelf. Dit betreffen de
vogelnestschommel en de trampoline op de Stichtse Kade in Ankeveen. De
vogelnestschommel wordt onderhouden door de gemeente.

5.2 Analyse per kern en wenselijke situatie
In paragraaf 4.3 zijn een aantal normen bepaald. Het aantal kinderen per speelplaats in de
nieuwe situatie is bepaald op 75 en per toestel op 25. In onderstaand overzicht worden deze
normen uitgewerkt per kern.
Op basis van deze analyse volgt het aantal speelplaatsen en –toestellen dat per kern
wenselijk is.

Kern

speelplaatsen

speeltoestellen

wenselijk
speelplaatsen

wenselijk
toestellen

afname speelplaatsen

Ankeveen

4

17

3

9

1

Kortenhoef

23

50

13

38

10

s-Graveland

2

8

2

5

0

Loosdrecht

15

50

15

46

0

Nederhorst

13

47

9

28

4

TOTAAL

57

172

42

126

15
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5.3 Trapveldjes

De kaart toont het aantal trapveldjes in de gemeente. De groene markers tellen voor 1
trapveld en de blauwe bullets geven het aantal trapveldjes in (een deel van) de kern aan.
Te zien is dat in Nederhorst den Berg relatief veel (4 stuks) trapveldjes aanwezig zijn. Om
een evenwichtige verdeling over de verschillende kernen te bereiken zullen 2 veldjes in
Nederhorst niet langer worden onderhouden. Deze veldjes (Blijklaan en Eksterlaan) worden
weinig benut en de doelen zijn economisch afgeschreven. De doelen zullen blijven staan
totdat ze niet langer veilig zijn. In ’s-Graveland zal het veldje aan het Kininelaantje niet langer
worden onderhouden.
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6. Investeringen
Zoals gesteld zal in de toekomst de nadruk liggen op het in stand houden van het
verminderde aantal speelvoorzieningen. Hiernaast zullen echter ook middelen beschikbaar
worden gesteld om op korte termijn nieuwe speelvoorzieningen te realiseren.
Meer informele speelruimte
Zoals al aangegeven bij de beleidskaders zal waar speeltoestellen worden verwijderd, de
openbare ruimte vooralsnog beschikbaar blijven als informele speelruimte. Voor de invulling
van deze ruimte, in samenspraak met de omwonenden, wordt een bedrag van € 25.000, gereserveerd. Gemiddeld is per speelruimte eenmalig € 500,- beschikbaar indien er
burgerparticipatie plaatsvindt.
Schoolplein 14
Om de bespeelbaarheid van schoolpleinen te verbeteren kan gebruik worden gemaakt van
Schoolplein 14. Dit is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation en heeft als doel
leerlingen uit het primair onderwijs uit te dagen en te stimuleren om met elkaar te bewegen
en te sporten. Met een paar kleine aanpassingen (door met coatings verschillende sport- en
spelvormen toe te voegen) kunnen de schoolpleinen beter functioneren. Zo kan een goal op
een muur, of een speelcirkel of een stuk atletiekbaan worden getekend.
Een Schoolplein14 kost eenmalig € 8.000,- waarvan een deel door de gemeente kan worden
bijgedragen, indien het schoolplein ook na schooltijd toegankelijk is (tot bv. 20.00 uur). De
school draagt zelf € 2.000,- bij. Op de Meester Kremerschool in Nederhorst den Berg is al
een Schoolplein14 gerealiseerd.
Aan de scholen zal worden voorgelegd of zij interesse hebben in de aanleg van deze
pleinen. Voor de aanleg van de Schoolpleinen 14 wordt een bedrag van € 25.000, gereserveerd.
Panna
Voor de oudere jeugd zal op panna worden ingezet. Panna is een vorm van straatvoetbal
waarbij het poorten (door de benen spelen) van je tegenstander het doel is.
Eind 2013 is een opblaasbare boarding aangeschaft uit het budget jongerenaccommodatie.
De boarding is verplaatsbaar, waardoor in elke kern van onze gemeente toernooien kunnen
worden georganiseerd.
De structurele kosten (€ 1.800,- per jaar) voor het organiseren van toernooien en de
afschrijving van de boarding (€ 1.000,- per jaar) zullen worden bekostigd uit de voorziening
openbare speelruimte. In totaal betreft het dus € 2.800-,- per jaar.
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