
  
 

 

VRAAG EN ANTWOORD  

Vraag: Waarom wordt de speelplek in mijn buurt opgeheven? 

Antwoord: In de huidige situatie zijn er veel vooral kleine speelplekken die vaak voor een beperkte 
leeftijdsgroep zijn ingericht. Ín 2014 heeft de raad de nota 'Ruimte om buiten te spelen 2014-
2019 vastgesteld. Deze nota heeft als doel om het beschikbare budget eerlijk over de speelruimte te 
verdelen. Ook wordt hierin rekening gehouden met het (afnemende) aantal jonge kinderen in de 
gemeente, waardoor minder speelplekken nodig zijn. Daarom wordt gekozen om meerdere kleine 
speelplekken op te heffen en meer centrale aantrekkelijke buurtplekken in te richten voor 
verschillende leeftijdsgroepen. 
 
Vraag: Wat gebeurt er met de locaties van de speelplekken die worden opgeheven? 

Antwoord: De speelplekken die worden opgeheven kunnen op initiatief van de omwonenden 
worden omgevormd tot informele speelruimte zonder toestellen. Gedacht kan worden aan een 
speelpleintje met speelaanleidingen in de straat of een groene ravotplek. Indien er geen initiatief 
komt voor een op te heffen locatie worden de toestellen verwijderd en het gazon of straatwerk 
hersteld.  

Vraag: Wat gebeurt er met de toestellen die worden verwijderd? 

Antwoord: De toestellen van speelplekken die worden opgeheven en nog in goede staat zijn worden 
hergebruikt op andere speellocaties in de buurt of elders in de gemeente.  

Vraag: Worden er ook nieuwe speelplekken aangelegd? 

Antwoord: In de gemeente Wijdemeren wordt gezorgd voldoende dekking en goede verdeling van 
speelvoorzieningen. Het is daarom niet nodig dat er speelplekken met toestellen bijkomen. 
Initiatieven vanuit bewoners voor de aanleg van speelplekken zonder toestellen worden door de 
gemeente ondersteund als er voldoende draagvlak is in de buurt.  

Vraag: Kan ik invloed hebben op de (her)inrichting van de speelplek in mijn buurt? 

Antwoord: In 2016 hebben bewoners voor het uitvoeringsplan speelplaatsen meegedacht over 
welke speelplekken al dan niet behouden moesten blijven. In juli 2017 worden bijeenkomsten op en 
wandelingen langs speelplekken georganiseerd om wensen van bewoners te inventariseren. Deze 
wensen tezamen met de randvoorwaarden vanuit de gemeente worden verwerkt in een ontwerp. 
Deze ontwerpen worden in het najaar aan de verschillende buurten en betrokkenen teruggekoppeld 
via www.wijdemeren.nl/herinrichting-speelplaatsen 

Vraag: Wanneer starten de werkzaamheden? 

Antwoord: In het najaar van 2017 wordt gestart met de herinrichting, opheffing en omvorming van 
speelplekken die voor dit jaar op de planning staan. Dit loopt mogelijk door tot in 2018. T.z.t. is 
hierover op de website meer informatie te vinden. In 2018 en 2019 zijn weer andere speelplekken 
aan de beurt, op www.wijdemeren.nl/herinrichting-speelplaatsen vindt u kaarten met de planning 
per jaar.  
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Vraag: Wanneer is de speelplek bij mij in de buurt aan de beurt voor opheffing of (her)inrichting? 

Antwoord: Het uitvoeringsplan voor speelplaatsen beslaat een periode van zeven jaar. In 2017 
vinden de meeste veranderingen in de speelruimte plaats. Op de website zijn de kaarten te zien 
waarop per speelplek is aangegeven wanneer deze wordt heringericht of opgeheven/omgevormd.  

 

Vraag: hoe blijf ik op de hoogte van het uitvoeringsplan en de werkzaamheden? 

Antwoord: Op www.wijdemeren.nl/herinrichting-speelplaatsen vindt u alle informatie met 
betrekking tot het uitvoeringsplan. In de lokale media worden berichten geplaatst over 
bijeenkomsten en ontwikkelingen.  

 

Vraag: Kan ik nog bezwaar maken tegen de opheffing van de speelplek voor mijn deur? 

Antwoord: De afweging welke speelplekken wel en welke niet behouden blijven is gemaakt op basis 
van verschillende inzichten zoals: ligging en dekking van speelplekken in de wijk, gebruik van de 
speelplekken en ervaringen van bewoners. In 2016 is het uitvoeringsplan voor speelplaatsen in 
samenspraak met bewoners opgesteld. Per kern is een bewonersbijeenkomst is georganiseerd 
waarbij bewoners keuzes hebben gemaakt welke speelplekken wel en niet behouden moeten blijven. 
Indien u toch een bezwaar heeft tegen de opheffing van uw speelplek kunt u dit aangeven. 

Wij nemen uw bezwaar in overweging en u ontvangt binnen 3 weken een reactie met ons besluit.  

 

Vraag: Wat wordt er van mij verwacht bij het indienen van een initiatief?  

Antwoord: Als u een initiatief indient voor de omvorming van een speellocatie die wordt opgeheven 
of voor een nieuwe speelplek is draagvlak van omwonenden erg belangrijk. Dit is een van de 
voorwaarden waarop de gemeente een initiatief toetst.  

Vraag: Is het mogelijk om als bewoner zelf speeltoestellen te plaatsen?  

Antwoord: De gemeente staat open voor initiatieven van bewoners om zelf een toestel aan te 
schaffen. Een speeltoestel moet voldoen aan het Warenbesluit attractie- en speeltoestellen. Hierin 
staan regels voor de ondergrond (vallen), de vrije ruimte om het toestel heen en eisen waar de 
materialen aan moeten voldoen. Alles moet natuurlijk veilig zijn! Het plaatsen van toestellen door 
bewoners moet altijd gebeuren in overleg met de gemeente.   
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