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1. COMMUNICATIETRAJECT
De uitwerking van plannen in de openbare ruimte leiden tot wijzigingen in de
leefomgeving van onze burgers. Wij streven ernaar dat burgers tijdig en duidelijk
geïnformeerd worden over onze plannen. Door goede communicatie kan draagvlak
en begrip worden gekregen voor de plannen en besluitvorming.
1.1. Aanleiding
De veranderende bevolkingsontwikkeling in Bronckhorst, de ontgroening en
vergrijzing onder de bevolking, heeft ook invloed op de speelruimtes in de gemeente.
Doordat het aantal kinderen afneemt, zijn er minder speelplekken nodig. In
Bronckhorst willen we de speelruimte evenredig verdelen over de kernen. We willen
dat speelruimte aanwezig is op de plekken waar kinderen wonen. Sinds de
gemeente Bronckhorst is ontstaan, is dit nog niet objectief onderzocht en zijn er geen
richtlijnen opgesteld. Daardoor ontbreekt het ons aan handvaten om te bepalen of wij
voldoende speelruimte hebben en of deze evenredig is verdeeld over de
verschillende kernen, oftewel de Bronckhorster kinderen.
De gemeenteraad heeft op 28 juni 2012 ingestemd met de Perspectiefnota 20132016. Het speelruimteplan is de uitwerking van een voorstel uit deze Perspectiefnota.
In dit speelruimteplan staan drie doelstellingen centraal:
• Op basis van demografische ontwikkelingen keuzes maken voor vermindering
van het aantal speeltoestellen en -plekken.
• Op basis van dit plan de helft van het aantal toestellen niet meer vervangen.
• De mogelijkheden bezien om het beheer van speeltoestellen aan externe
partijen over te dragen, waarbij de veiligheid gewaarborgd blijft.
1.2. Planproces
Het opstellen van een visie, beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden is
uitgevoerd in een integrale ambtelijke werkgroep met medewerkers van afdeling
beheer, ontwikkeling en dienstverlening. Dorpsbelangenorganisaties (dbo’s) en
bewoners hebben via een enquête wensen kenbaar gemaakt voor uitgangspunten in
het beleid. De conceptuitgangspunten zijn besproken tijdens een bijeenkomst waar
de bewoners en dbo’s voor uitgenodigd zijn.
Jeugdigen (5-12 jarigen) hebben hun wensen en behoeften ten aanzien van
speelruimte aangegeven via rondwandelingen door de wijk en enquêtes. In totaal zijn
er 10 rondwandelingen in verschillende kernen geweest met groepjes van circa 6
jeugdigen. De uitgangspunten voor het beleid zijn ook in het reguliere overleg over
‘het jongerenwerk’ met betrokken instanties JEKK en Lindenhout besproken.
1.3.

Inspraak

Na het planproces is het speelruimteplan in concept vastgesteld. Hierna is een
inspraakperiode gestart van 8 weken, van 25 september 2013 tot 20 november 2013.
Deze inspraakperiode is aangekondigd in Contact, op onze website en via sociale
media. De dbo’s hebben wij geïnformeerd over het concept plan en de
inspraaktermijn evenals de bewoners die in het voortraject hebben meegedacht.
Tijdens de inspraaktermijn hebben wij het speelruimteplan onder de aandacht
gebracht bij de dbos’s tijdens het najaarsoverleg. In totaal hebben wij 11
inspraakreacties ontvangen.
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2. INSPRAAKREACTIES SPEELRUIMTEPLAN
Hieronder zijn de officiële inspraakreacties op het speelruimteplan per indiener
weergegeven en vervolgens beantwoord. De inspraakreacties zijn samengevat. De
volledige reactie is bij ons bekend en het antwoord is daarop gebaseerd.
2.1.

Reactie bewoner Wethouder Spekkinkstraat in Toldijk

Reactie: Wij hebben gezien dat de speelplek met referentienummer 056 (Weth.
Spekkinkstraat in Toldijk) een zogenaamde discussieplek vormt en mogelijk al in
2014 op de nominatie staat voor 'overname/adoptie' door dbo's oid.
Wij zijn geïnterresseerd in de mogelijkheid om dit stuk grond te kopen indien dit niet
gaat lukken. Wij zouden graag vernemen wat de mogelijkheden zijn om dit stuk
grond te kopen. Wat gaat de procedure zijn, planning, kosten etc.
Antwoord: Het is juist dat deze speelplek als discussieplek is opgenomen in onze
plannen. In eerste instantie wordt deze speelplek aangeboden ter adoptie door
initiatiefnemers zoals buurtbewoners, ouders en dorpsbelangenorganisaties. Met dit
proces willen wij starten in 2014. Als blijkt dat voor adoptie van de speelplek geen
interesse is wordt deze speelplek opgeheven. De ruimte wordt dan ingericht als
openbaar groen. Dan kan ook bepaald worden of (een deel van) deze grond verkocht
kan worden.
2.2.

Reactie bewoner Prins Bernhardlaan in Steenderen

Reactie: In De Gelderlander van 18 september kom ik een artikel tegen onder de
titel "Bijna helft speelplekken in Bronckhorst verdwijnt". Van de 95 speelplekken
wordt 40% verwijderd. In dit artikel wordt er ook melding van gemaakt dat
een speeltuin door minstens honderd kinderen gebruikt moet worden.
Ik neem aan dat eenzelfde beleid gevoerd wordt ten aanzien van jongeren
ontmoetingsplaatsen (JOP's). De genoemde bevolkingskrimp heeft immers ook in die
groep zijn affecten. Mijn vraag is nu om hoeveel van dergelijke voorzieningen het in
Bronckhorst gaat en welk minimaal aantal jongeren hier gebruik van moet maken om
gehandhaafd te worden.
Antwoord: Het speelruimteplan heeft als doelgroep 0 tot en met 18 jaar. Dat
betekend dat er ook plekken voor jongeren zijn. In het speelruimteplan wordt dit vorm
gegeven door plekken te bieden waar gesport kan worden: voetbalveldjes en op
enkele locaties basketbalveldjes en skatebanen. Voor jongeren is dezelfde richtlijn
van 100 kinderen per locaties doorgezet in het speelruimteplan. Voor jongeren zijn er
in Bronckhorst nu 32 van dit soort locaties, in het streefbeeld zijn dit er 22. Welke
locaties blijven bestaan kunt u inzien op de kaarten per kern op de website. Deze
locaties in het speelruimteplan zijn echter geen jongerenontmoetingsplaatsen
(JOP’s) in de vorm van een (gefaciliteerde, overdekte) ontmoetingsplek. Deze JOP’s
maken onderdeel uit van het jeugd en jongerenbeleid. Hierin is bepaald dat de
huidige JOP’s blijven, geen krimp en geen uitbreiding.
2.3.

Reactie bewoner Molenkolkweg in Steenderen

Reactie: Op de website heb ik mij verdiept in het speelruimteplan. Samen met een
aantal gezinnen in de buurt maken wij veel gebruik van de speeltuin aan de
Tulpstraat in Steenderen.
Uit het plan kan ik opmaken dat deze speeltuin opgeheven wordt. Maar wat ik er ook
uit begrijp is dat voordat de speeltuin verwijderd wordt wij als inwoners de
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gelegenheid krijgen deze speelplek over te nemen. Dit kan door deze speelplek te
adopteren onder bepaalde voorwaarden. Omdat wij hier gebruik van willen maken
willen wij graag antwoord op de volgende vragen:
- Wanneer volgt er verdere informatie over het adopteren van een speelplek?
- De belangrijkste vraag is hierbij natuurlijk; hoe gaat dit in zijn werk?
- Wanneer en op welke manier moeten wij kenbaar maken dat wij graag gebruik
willen maken van het adopteren van de speelplek aan de Tulpstraat in Steenderen?
Antwoord: De speelplek aan de Tulpstraat in Steenderen valt buiten het
gemeentelijk basisniveau. Wij willen deze speelplek vanaf 2016 niet meer behouden.
Dat betekent dat wij in 2016 contact zoeken met kinderen en hun ouders die gebruik
maken van deze speelplek, buurtbewoners en de dorpsbelangenorganisatie, met de
vraag of er initiatieven zijn om de speelplek te behouden. Door te reageren op deze
oproep kunt u aan ons kenbaar maken de speelplek te willen adopteren. Daarvoor
sluiten we een overeenkomst met werkafspraken. De initiatiefnemers zijn
verantwoordelijk voor het beheer van de speelplek maar ook voor reparaties en
vervanging van de toestellen. Als gemeente blijven wij adviseur en
veiligheidsinspecteur. Hoe dit exact vorm krijgt wordt uitgewerkt en is naar
verwachting begin 2014 klaar, informatie volgt via krant, sociale media en website.
De randvoorwaarden voor het adopteren van een speelplek zijn:
- De speelplek moet openbaar blijven
- Wij blijven verantwoordelijk voor de veiligheid door inspecties van de toestellen en
ondergrond uit te voeren
- De initiatiefnemers ontvangen geen financiële bijdrage voor vervanging en
onderhoud
2.4.

Reactie bewoner De Brouwerij in Hummelo

Reactie: Op 17 april heb ik de informatie avond m.b.t. het speelruimteplan
bijgewoond.
Er is die avond gesproken over de 2-deling in ons dorp waarbij momenteel aan de
Zuid-Oost zijde 2 speelvoorzieningen zijn terwijl er aan de Noord-West zijde niets is
voor de kinderen/jeugd. Er is toen voorgesteld een (evt. tijdelijke) informele speelplek
toe te wijzen op het voormalige Woordhofterrein tussen de Keppelseweg Groeneweg - Beatrixlaan indien en zolang hier (onverhoopt) geen woningbouw
plaats zou vinden. Hierbij is gesproken over een zgn. "natuurspeelplek" evt. i.c.m.
een fietscrossbaantje.
De strook langs de Groeneweg (ca. 25 m.) zou hiertoe sowieso een mogelijkheid
bieden omdat de aanvankelijk geplande woningbouw op deze strook voorlopig in de
ijskast staat i.v.m. inkrimping van het wooncontingent. Mocht de overige woningbouw
ook niet plaatsvinden dan zouden bovengenoemde speelplekken een mogelijke
invulling voor dit terrein kunnen zijn, al was het alleen al om de verpaupering van het
leegstaande terrein tegen te gaan in onze vergrijzende en krimpende gemeente.
Als reactie op het concept speelruimteplan zou ik dus graag willen inbrengen in het
definitief vast te stellen speelruimteplan melding gemaakt wordt van bovenstaande
d.m.v. bijvoorbeeld een tekst als;
Als blijkt dat op het (momenteel braakliggende) voormalige terrein van basisschool
de Woordhof (tussen Keppelseweg - Groeneweg - Beatrixlaan) geen woningbouw
plaatsvindt, wordt de mogelijkheid opengehouden dit terrein in de richten als
informele speelruimte" met een natuurlijk en onderhoudsvriendelijk karakter.
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Er kan hierbij gedacht worden aan een natuurspelplek met boomstammen,
zandheuvel(s) en/of vijver, eventueel in combinatie met een fietscrossbaantje.
Antwoord: Door de nieuwe rondweg rondom Hummelo, worden de Dorpstraat en
Keppelseweg vooral bezocht door bestemmingsverkeer. Deze straten vormen
daarom geen tot een beperkte barrière, welke kinderen kunnen oversteken. De
speelplekken met nummers 67 en 68 voldoen aan speelruimte welke voor Hummelo
ten opzichte van het aantal kinderen gewenst is. Uitbreiding van het aantal
speelplekken in Hummelo initiëren wij niet. De invulling van het voormalig terrein van
basisschool de Woordhof, indien er geen woningbouw plaats vindt, valt buiten dit
plan. Echter begin maart worden de eerste bouwkavels geleverd aan de kopers
waardoor het terrein haar invulling krijgt. In het speelruimteplan worden geen locaties
opgenomen waar informele speelruimte (in de toekomst) aanwezig is. De informele
speelruimte bevindt zich daar waar kinderen spelen. Indien initiatiefnemers een
(nieuwe, natuurlijke, extra) speelplek wensen in te richten en te beheren bovenop het
gemeentelijke basisniveau kan daarvoor contact worden gezocht met de gemeente.
Initiatiefnemers moeten er rekening mee houden dat er geen bijdrage wordt geleverd
vanuit de gemeente. Zie voor meer informatie paragraaf 4.3 ‘betrokkenheid en
vraaggericht’ en bijbehorende bijlage III uit het speelruimteplan.
2.5.

Reactie bewoner Eulingkamp in Keijenborg

Reactie: Ik heb het concept speelruimteplan Bronckhorst doorgelezen en heb een
aantal vragen m.b.t speelruimte 097 locatie Ottenkampweg. In het concept staat dat
2 toestellen worden verwijderd en 3 toestellen niet worden vervangen. Kunt u mij
vertellen om welke toestellen het hier gaat?
Antwoord: In Keijenborg hebben we bepaald dat de speelplek 98 Lindenhof buiten
ons gemeentelijk basis niveau valt. Deze speelplek willen we in 2015 opheffen of
overdragen aan initiatiefnemers welke de speelplek willen behouden. Op dat moment
kijken we ook naar de andere speelplekken in Keijenborg. Speelplek 97
Ottenkampweg wordt een steunplek om voor Keijenborg als langgerekte plaats
voldoende speelruimte te houden. De speelplek Ottenkampweg heeft nu:
- Pannakooi
- Zandbak
- Schommel met gewoon zitje en een kinderzitje
- Klein combinatietoestel
- 2 meerpersoonswipveren
- Eenpersoonswipveer
- Meerdelig duikelrek
De inrichting van een steunplek bestaat uit 1-2 toestellen en 1-2 speelprikkels. Wij
willen in 2015 één van de twee meerpersoonswipveren en de éénpersoonswipveer
verwijderen. Daarvoor in de plaats komen speelprikkels waar kinderen hun eigen
spel mee kunnen verzinnen. Op termijn willen we de pannakooi, het duikelrek en het
combinatietoestel niet meer vervangen. Op termijn betekent wanneer deze toestellen
aan vervanging toe zijn doordat een reparatie (kosten en uren) niet opweegt tegen
de (daarna te verwachten) levensduur. In 2015 communiceren wij deze plannen
uitgebreider en willen er gezamenlijk met kinderen, ouders en buurtbewoners exacte
invulling aangeven.
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2.6.

Reactie van een organisatie in Bronkhorst

Reactie: Met verbazing hebben wij uit de Brockhorster van 25 september jl. moeten
vernemen dat het college voornemens is het speeltuintje in Bronkhorst te sluiten. Wij
vragen ons af of dit mogelijk is zonder toestemming van de eigenaren van de grond.
Deze grond bestaande uit twee percelen is in eigendom van een organisatie in
Bronkhorst en een particulier. Beiden hebben deze grond in gebruik gegeven om er
een speeltuin te realiseren zonder er huur voor te ontvangen. De gemeente zegt dat
het terrein aangeduid blijft als speelterrein wanneer de speeltoestellen verwijderd
zijn. Er zal een berg zand of zwerfkei voor in de plaats komen. Wanneer er geen
onderhoud meer plaats vindt zal dit terrein snel verwaarlozen of als crossterrein
gebruikt worden. Dit is niet in overeenstemming met de gemaakte afspraak met de
eigenaren over het gebruik van de grond.
Volgens de buurtbewoners wordt er veel gebruik gemaakt van het speeltuintje door
kinderen en kleinkinderen van inwoners en ook veel toeristen weten de speeltuin te
vinden. Uw gestelde criterium dat er 100 kinderen van de speelplaats gebruik
moeten maken, vinden we niet realistisch in een krimpgebied. Het gaat er om dat
kinderen in beweging blijven.
Antwoord: Wij hebben een basisniveau speelplekken opgesteld aan de hand van de
landelijke richtlijn: 100 kinderen die gebruik kunnen maken van een speelplek. De
uitvoering van deze richtlijn is genuanceerder. In een wijk of dorp met:
- Minder dan 30 kinderen behouden wij geen speelplek maar informele speelruimte
- Tussen de 30 en circa 100 kinderen een kleine speelplek
- Rond de 100 kinderen een centrale speelplek, met iedere 50 kinderen extra een
kleine speelplek extra.
In Bronkhorst wonen minder dan 10 kinderen in de leeftijd van 0 – 18 jaar. Voor een
dergelijk klein aantal Bronckhorster kinderen kan volstaan worden in hun behoefte
om te spelen met ‘ruimte om te spelen’ in het openbaar groen in plaats van een
traditionele speelplek. Dat geldt ook voor bezoekers als toeristen en kleinkinderen.
Een aantal speelplekken zijn in het verleden aangelegd op grond welke niet in
eigendom is van de gemeente. Daar hebben beide partijen profijt van maar is geen
zekerheid dat deze situatie te allen tijde blijft voortbestaan. In 2015 willen wij deze
speelplek als gemeente zijnde niet behouden. Wij treden dan in overleg met de
grondeigenaren en inwoners van Bronkhorst of er initiatieven zijn om deze speelplek
te adopteren. Op deze manier zoeken we gezamenlijk naar mogelijkheden om de
speelplek in een vorm te laten voortbestaan of niet.
Reactie: Het gaat hier om een bezuiniging van € 9.000 voor 36 speeltuinen dat is
nog geen € 300 per speeltuin dat u hiermee realiseert. Deze kostenbesparing weegt
niet op tegen het verlies van de speeltuin in deze kleine gemeenschap. Wij
verzoeken u dan ook om nog eens goed te overwegen of het niet mogelijk is de
speeltuin in Bronkhorst te behouden.
Antwoord: Deze veronderstelling is niet volledig. Vanaf 2020 besparen wij € 52.000
per jaar (€ 43.000 aan formatie en € 9.000 materiaal).
2.7.

Reactie bewoner Het Karspel in Hengelo

Reactie: Erg jammer, dat de bevolking van de gemeente Bronckhorst niet bij de
opstelling van het speelruimteplan is betrokken, net zoals destijds bij de invoering
van de WMO, bij de privatisering van sportvelden en recentelijk de zwembaden en
scholen is geschied. Slechts een aantal kinderen en een aantal DBO’s is betrokken
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in de planvorming. Waarom gebruikt de gemeente niet steeds dezelfde (als goed
bewezen) methodiek om met burgers te communiceren?
Antwoord: De veronderstelling dat de bevolking niet is betrokken bij het opstellen
van het speelruimteplan is niet juist. Wij hebben meerdere uitnodigingen laten
uitgaan via krant, website en sociale media om volwassenen en hun kinderen uit te
nodigen mee te denken over spelen en het speelruimteplan. Onze inwoners konden
een vragenlijst invullen en een avond bij wonen om te reageren op de
uitgangspunten van het plan. De dbo’s zijn benaderd met behulp van de
kerncontactfunctionaris ook zij hebben een vragenlijst kunnen invullen en tijdens een
avond mee kunnen denken over de uitgangspunten van het beleid. Tijdens de
inspraaktermijn hebben wij in het reguliere najaarsoverleg het speelruimteplan
nogmaals bij hen onder de aandacht gebracht.
Wij hebben de kinderen benaderd via hun ouders en we hebben contact gezocht met
10 scholen verspreid over de kernen. Vanuit de 10 basisscholen zijn
rondwandelingen geweest met kinderen door de wijken/kernen om met hen in
gesprek te zijn over spelen. Kinderen hebben ons laten zien waar ze spelen, welke
behoeften ze hebben voor speelruimte, welke problemen ze tegen komen etc. Deze
waardevolle informatie is verwerkt in de analyse van de speelruimte en het opstellen
van het streefbeeld.
Reactie:
Inhoudelijk:
In het speelruimteplan zie ik geen enkele overweging, die erop duidt, dat er rekening
mee is gehouden de (speel-)bewegingsplekken voor kinderen te combineren met
bewegingtoestellen voor ouderen. (In Frankrijk ziet men vaak jeu de bouleplekken in
de omgeving ontstaan als voorbeeld). In Nederland hebben we de eerste generatie
fitnesstoestellen in parken staan. Spanje en China lopen al voorop.
Ik mis hierbij integrale benadering. Zowel procesmatig als inhoudelijk.
Ook is er geen enkel verband gemaakt met de cohesie met de buurt/omgeving van
de bewegingstoestellen. Ter voorkoming, dat mensen onnodig snel op de WMO een
beroep moet doen kunnen dergelijke bewegingsplekken een enorme aanvulling
vormen.
Mensen komen op dergelijke plekken met elkaar in contact, waardoor er wederom de
"ouderwetse" buurten ontstaan met ontmoetingsplekken voor jong en oud. Men zal
automatisch wat sneller wat voor elkaar gaan betekenen in welke vorm dan ook. Ook
toeristen kunnen "spelenderwijs "gaan bewegen op de toestellen.
Ook kunnen deze ontmoetingsplekken mede via re-integratietrajecten van burgers
met een uitkering worden ondersteund. Mensen met zware beperkingen kunnen hier
naar toe worden gebracht, worden onderhouden, kunnen misschien deelnemen aan
activiteiten etc...
Als het speelruimteplan onverkort zo doorgaat is dit een gemiste kans voor onze
gemeente.
Bewegingstoestellen voor ouderen:
Onze maatschappij vergrijst enorm en de behoefte aan bewegingstoestellen van
ouderen in wijken nemen toe.
Er zijn al dorpen en steden, die bewegingstoestellen voor ouderen hebben
gecombineerd met beweegtoestellen voor kinderen. In beide gevallen gaat het
erom, dat mensen bewegen. Zeker in onze consumptiemaatschappij is bewegen erg
belangrijk.
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Vandaar mijn verzoek om het speelruimteplan veel bredere te benaderen en de
nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de erg grote groep ouderen, die op ons afkomt mee te
nemen in het speelruimteplan. Via een integrale benadering zou de gemeente
Bronckhorst hiermee wel eens vooruit kunnen lopen.
Adopteren in buurten:
De kans op adopteren in buurten wordt door uitbreiding van de doelgroep allen maar
groter. Het zou zelfs zo kunnen werken, dat de buurtvereniging ook zelf in toestellen
wil investeren, waardoor er cofinanciering ontstaat.
Overleg met speeltuinverenigingen en DBO's en burgers :
Voor het bovenstaande is het van groot belang, dat niet alleen de bestaande
structuren worden benaderd, maar ook de bevolking en niet alleen kinderen en
DBO's.
Waarom worden er geen avonden georganiseerd, waar kinderen, volwassenen en
DBO's en andere geïnteresseerden komen om hierover mee te praten.
Dit zou wel eens verrassende resultaten op kunnen leveren.
Financiering:
Bovendien zou de bevolking wel eens goed mee kunnen financieren in de toestellen,
waardoor de kwantiteit en de kwaliteit de bewegingsplekken enorm toe kan nemen.
Waar nu toestellen voor kinderen worden weggehaald zouden misschien wel
toestellen voor ouderen geplaatst kunnen worden.
Ook kan de toeristenbelasting, WMO en de declaratieregeling van de gemeente
gedeeltelijk worden gebruikt als aanvullende financiering evenals de bezuiniging op
kindertoestellen, indien nodig.
Toezicht:
De gemeente zou op termijn vooral nodig zijn voor de controle van de veiligheid van
de bewegingsapparatuur.
Het lichte onderhoud kan wellicht grotendeels door de buurtvereniging geschieden.
Antwoord: Het speelruimteplan is een uitwerking van Toekomst Bestendig
Bronckhorst, de Perspectiefnota 2013-2016. Hierin is door de gemeenteraad de
opdracht gegeven het speelruimteplan op te stellen aan de hand van drie
opdrachten:
• Op basis van demografische ontwikkelingen keuzes maken voor vermindering
van het aantal speelplekken.
• Op basis van dit plan de helft van het aantal toestellen niet meer vervangen.
• In het plan mogelijkheden bezien om het beheer van speeltoestellen aan externe
partijen over te dragen, waarbij de veiligheid gewaarborgd blijft.
Deze opdrachten hebben een centrale plaats gekregen in het speelruimteplan. Het is
daardoor een bewuste keus geweest om het speelruimteplan te beperken tot de
huidige speelplekken en huidige doelgroep. Tijdens de voorbereiding van het
speelruimteplan met dbo’s, kinderen en bewoners en tijdens de inspraaktermijn
hebben wij geen signalen opgevangen dat er behoefte is aan bewegingstoestellen
voor ouderen. Als deze signalen er waren geweest was hier aandacht aan besteedt
in het speelruimteplan. Onze inwoners kunnen echter wel een eigen initiatief
ontwikkelen voor aanleg en beheer van bewegingsplekken voor senioren. Voor
dergelijke eigen initiatieven is nadrukkelijk ruimte zoals beschreven in het
speelruimteplan paragraaf 4.3 ‘betrokkenheid en vraaggericht’.
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In samenwerking met de acht Achterhoekse gemeenten willen wij als Bronckhorst
starten met twee sportprojecten. In deze projecten kunnen wij onderzoeken en
inhaken op bijvoorbeeld bewegingstoestellen voor ouderen waar u voor pleit. Eén
van de speerpunten van deze projecten is een passend sportaanbod te realiseren
voor senioren en mensen met een beperking. Het ene project is: ‘Aangepast sporten:
sport bereikbaar voor mensen met een beperking’ binnen dit project wordt de
behoefte aan en het aanbod van aangepaste sporten onderzocht. Afhankelijk van de
resultaten kunnen we een vervolg geven aan het project. Het andere project is:
‘Scholder an Scholder quick win vanuit de samenleving’. De Achterhoek ontgroent,
vergrijst en krimpt. Tegelijkertijd komen steeds meer verantwoordelijkheden bij de
inwoners te liggen. Deze twee trends versterken elkaar. Gezonde en fitte inwoners
doen minder vaak een beroep op zorgvoorzieningen. Verder kunnen zij hun
kwaliteiten inzetten binnen de participatiesamenleving. (Sport-)verenigingen zijn
daarbij een belangrijke schakel. Zij weten mensen te binden en te boeien. Scholder
an scholder maakt gebruik van de kracht van verenigingen. Samen zoeken we naar
goede antwoorden om sportverenigingen levensvatbaar te houden. Ook worden
verenigingen toegerust om een rol van betekenis te gaan spelen op het gebied van
maatschappelijke taken. Het is een project dat vanuit de samenleving komt en actief
aan de slag gaat met urgente vraagstukken.
2.8.

Reactie van een organisatie in Toldijk

Reactie: In het concept speelruimteplan staat beschreven dat 1 van de 3
speelruimtes in Toldijk in 2014 aan de beurt is op geheven te worden. Omdat we
vermoeden dat we niet genoeg tijd hebben om de buurtbewoners te informeren en
om een werkgroep samen te stellen die de speelruimte in eigen beheer te gaan
onderhouden. Zouden we zouden daar graag meer tijd voor willen krijgen.
Antwoord: Na vaststelling van het speelruimteplan door college in december 2013 is
duidelijk of de speelplek met nummer 56 aan de Wethouder Spekkinkstraat in 2014
wordt opgeheven. Initatiefnemers hebben dan in 2014 (bijna) een jaar de tijd om te
onderzoeken of er initiatieven zijn om de speelplek te adopteren. Wij zien daardoor
nu geen aanleiding om het opheffen van deze speelplek uit te stellen.
Reactie: Als er geen animo is om de speelruimte door een werkgroep te
onderhouden, dan zouden we graag zien dat een aantal speeltoestellen naar het
schoolplein verplaatst zou worden, zou dat mogelijk zijn?
Antwoord: Wij streven ernaar alle speeltoestellen op een op te heffen plek her te
gebruiken. In eerste instantie herplaatsen we deze toestellen op een speelplek die
behouden blijft. Daarna onderzoeken we of deze toestellen op een geadopteerde
plek als vervanging van een minder goed toestel kan dienen. Is dat niet nodig dan
worden de speeltoestellen overgedragen naar derden, bijvoorbeeld een school.
Reactie: Ook is het ons in het plan opgevallen dat de kleine kernen het eerst aan de
beurt zijn om de speelplekken op te heffen. Terwijl de grote kernen meerdere
speelplekken hebben en het daar dus niet zo hard aankomt als er één of meerdere
plekken verdwijnen.
Antwoord: Het speelruimteplan is erop gericht om de gemeentelijke
speelvoorzieningen evenredig over alle Bronckhorster kinderen te verdelen. In de
uitvoer willen we starten met de locaties waar het aantal speelplekken in relatie met

Reactienota Speelruimteplan

10


het aantal kinderen significant hoger is dan de richtlijn. In andere woorden: waar de
scheefgroei het grootst is. Dit is vaker aan de orde de kleinere kernen dan in de
grotere kernen.
2.9.

Reactie van een organisatie in Varssel

Reactie: Als organisatie in Varssel zouden wij graag de speelplaats welke bij de
voormalige basisschool in Varssel ligt willen adopteren. Deze speelplaats staat op de
lijst van de te sluiten speelplaatsen. Ook zijn wij geïnteresseerd in enkele
speeltoestellen welke op de te sluiten plaatsen vrijkomen en van een betere kwaliteit
zijn dan de onze of een nieuwe uitdaging zijn voor de kinderen.
Antwoord: Dank voor uw reactie. De speelplek in Varssel bij de voormalige
basisschool willen wij in 2015 als gemeente niet meer behouden. Wij nemen contact
met jullie op om het adopteren van de speelplek in gezamenlijk overleg te starten.
Speeltoestellen van een op te heffen plek (welke dus niet geadopteerd wordt)
herplaatsen wij in eerste instantie op een speelplek welke wij als gemeente
behouden. Is dat niet nodig dan onderzoeken we of het speeltoestel op een
geadopteerde plek als vervanging van een minder goed toestel kan dienen. Is dat
ook niet nodig dan worden de speeltoestellen overgedragen naar derden.
2.10.

Reactie bewoner Korenbloemstraat in Steenderen

Reactie: Naar aanleiding van het gemeentelijk speelruimteplan, specifiek het plan
voor Steenderen, zou ik namens verschillende ouders uit onze omgeving bezwaar
willen maken tegen het huidige plan. En wel op de volgende punten.
Begrijpelijk is voor ons dat er een aantal kleinere speelplaatsen op termijn zullen
komen te verdwijnen. Daar kunnen wij goed mee inkomen, gezien de krimp in de
gemeente, de kosten van onderhoud in een periode van bezuinigingen. Ook vinden
wij het een goed idee om het plan over een termijn van 20 jaar uit te spreiden en te
werken met discussieplekken, waardoor op de korte termijn nog geen grote
veranderingen/verplaatsingen zullen plaatsvinden.
Antwoord: De veronderstelling dat het plan over 20 jaar wordt gespreid is niet
volledig. Het beleid, de normen en richtlijnen in het plan, gelden voor 20 jaar. De
uitvoering die daar aan wordt gegeven voeren wij uit in 6 jaar van 2014 tot 2020.
Reden hiervoor is dat gemeente Bronckhorst nu al ruim bedeeld is wat betreft
speelvoorzieningen ten opzichte van de landelijke richtlijn. Voor de uitvoering hebben
wij een uitvoeringschema opgesteld welke te vinden is op de website. In Steenderen
passen wij de speelvoorzieningen in 2016 aan.
Reactie: Wel vinden wij het heel belangrijk dat er ook op termijn voldoende plekken
moeten overblijven om genoeg variatie te hebben aan speeltoestellen en
speelruimtes. Dit om zowel de motorische als de sociale ontwikkeling van onze
kinderen goed te kunnen stimuleren. Dat blijft een hele belangrijke essentie van de
speelruimtes, zoals ook omschreven in het gemeentelijke visiedocument “Spelen
doen we samen! Speelruimteplan 2013-2033 gemeente Bronckhorst” . Echter, zeker
ook met het oog op de veranderingen die de nieuwe Jeugdwet vanaf 2015 gaat
aanbrengen, waarbij alle aspecten van de Jeugdzorg ook onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente zullen gaan vallen, zouden wij hierdoor een
aantal aanbevelingen willen doen voor de toekomst.
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Het is van essentieel belang dat kinderen voldoende uitgedaagd blijven worden om
buiten te spelen en dat daartoe een gevarieerd aanbod geboden wordt. Allereerst,
omdat in deze tijd kinderen veel tijd binnen doorbrengen, waar hun gezondheid over
het algemeen niet veel beter van wordt. Ten tweede omdat buitenspelen hen de
ruimte biedt om zich te kunnen ontladen in een steeds complexere wereld waar ook
steeds meer van kinderen verwacht wordt. Dit vereist ons inziens allereerst dat er
genoeg plekken overblijven, zodat deze niet op al te grote afstand van de eigen
woning te vinden zijn. Voorts is het van groot belang dat de plekken die overblijven
dan van kwalitatief hoogstaand niveau zijn. Dat wordt onder meer zichtbaar in de
mogelijkheden die kinderen hebben op een dergelijke speelplek en het soort en
aantal speeltoestellen. Maar niet in de minste plaats kan stimulans van de
ontwikkeling alleen plaatsvinden binnen een veilige context, d.w.z. dat de
speelplekken ook voldoende beschermend zijn voor de betreffende
leeftijdscategorieën.
Antwoord: De nieuwe Participatiewet (waarbij onder andere jeugdzorgtaken naar de
gemeenten worden overgedragen) heeft geen relatie met de aanwezigheid van of
richtlijnen voor speelvoorzieningen. In het speelruimteplan zijn speelwijken bepaald
waar binnen kinderen speelplekken kunnen bereiken. In deze wijken is bepaald
hoeveel speelplekken, voor welke doelgroep en op welke onderlinge afstand deze
plekken moeten liggen. Dit hebben wij bepaald door rondwandelingen met kinderen
zelf en onderzoek naar het aantal en de leeftijd van Bronckhorster kinderen, nu en in
de toekomst. Daarnaast zijn er in het speelruimteplan richtlijnen bepaald voor
kwaliteit, omvang, inrichting en veiligheid voor een speelplek voor de verschillende
doelgroepen. Uitgangspunt daarbij is dat we inzetten op centrale speelplekken waar
een kind zijn/haar totale kindertijd met veel plezier kan spelen.
Reactie: Ten aanzien van het voorstel beleid hebben wij de volgende
aandachtspunten. Wij benadrukken dat wij een krimp van 12 naar 4 speelplekken
(66%) in Steenderen een veel te grote krimp vinden. Zeker gezien het feit dat de
meeste speelplekken die overblijven dan ook nog voor een beperkte leeftijdsgroep
kinderen geschikt zal zijn. Wij vinden dit allereerst niet in verhouding met de krimp in
de rest van de gemeente (Steenderen valt daar erg in het niet bij andere
krimppercentages).
Antwoord: In Steenderen zijn 3 speelwijken. In speelwijk 1 wonen circa 90 kinderen
en jeugdigen. Hier streven wij naar een centrale speelplek voor de doelgroep 0 tot en
met 11 jaar en een kleine speelplek voor de jeugd van 12 tot en met 18 jaar. In
speelwijk 2 wonen circa 80 kinderen en jeugdigen. Hier streven wij naar een centrale
speelplek voor de doelgroep 0 tot en met 18 jaar. In speelwijk 3 wonen circa 60
kinderen en jeugdigen. Hier streven wij naar een steunplek voor de doelgroep 0 tot
en met 11 jaar. Wij streven naar speelplekken waar een kind zijn/haar totale
kinderjeugd met veel plezier kan spelen daardoor zijn de meeste speelplekken voor
de doelgroep van 0 tot en met 18 jaar.
Wij hanteren de landelijke richtlijn één speelplek per 100 kinderen. De uitvoering van
deze richtlijn is genuanceerder. In een wijk of dorp met:
- Minder dan 30 kinderen behouden wij geen speelplek maar informele speelruimte
- Tussen de 30 en circa 100 kinderen een kleine speelplek
- Rond de 100 kinderen een centrale speelplek, met iedere 50 kinderen extra een
kleine speelplek extra.
Wij hanteren deze richtlijn in de gehele gemeente Bronckhorst. In het verleden zijn er
in Steenderen speelvoorzieningen aangelegd met een hogere dichtheid dan
waarnaar we nu streven. Hierdoor hebben er in Steenderen 10 speelplekken geen
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functie meer. Wij houden echter vast aan de gestelde richtlijn in het Speelruimteplan,
hierdoor voorkomen we scheefgroei in de aanwezigheid van speelvoorzieningen in
de verschillende kernen en heffen we bestaande scheefgroei op.
Reactie: Daarbij lijkt dit beleid ook in strijd met andere ontwikkelingen voor de jeugd
in Steenderen, zoals een nieuw op te zetten School incl. Kindcentrum dat over 2 jaar
aanwezig zal zijn. Op termijn zal dit mogelijk ook nog eens een aantrekkende
werking hebben voor mensen met kinderen, waardoor de verwachte bevolkingskrimp
binnen de gemeente wellicht voor Steenderen toch nog wat anders uit zou kunnen
pakken dan op dit moment verwacht. Hier dient in ieder geval rekening mee
gehouden te worden.
Antwoord: Het speelruimteplan is niet in strijd met de ontwikkelingen van het
Integraal Kind Centrum. De plannen voor het IKC zijn gebaseerd op het feit dat 5
scholen (3 in Steenderen, 1 in Olburgen en 1 in Baak) niet als zelfstandige school
door gaan om kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Indien het IKC
aantrekkingskracht heeft op aantal gezinnen woonachtig in Steenderen passen we
de speelvoorzieningen hierop aan door middel van de richtlijn één speelplek per 100
kinderen.
Reactie: Daarbij is het zo dat vanuit het krimpplan op termijn van de gemeente de
logische verwachting volgt dat de speelplaatsen die straks overblijven op die plek in
ieder geval tot een vollere bemensing zullen leiden. De voordelen daarvan
onderstrepen wij zeer (meer sociale contacten/controle), maar de nadelen zullen
daarbij ook goed in het plan meegenomen moeten worden vinden wij. Het zal ter
plekke namelijk meer herrie en overlast geven voor andere (met name jongere)
spelende kinderen én voor de direct omwonenden. Enerzijds roept dit met name een
zorg op met betrekking tot de veiligheid van de allerjongsten onder ons. Anderzijds
roept het op dat de direct omwonenden daar niet meer last van moeten gaan
ondervinden dan nu al het geval is.
Antwoord: Het is mogelijk dat afname van speelplekken ervoor zorgt dat er op de
speelplekken die blijven meer kinderen tegelijkertijd spelen. Het is daarom van
belang dat de centrale speelplekken een minimale omvang hebben. De speelplekken
die nu als centrale speelplek zijn aangewezen voldoen aan deze gewenste
afmetingen. Hierdoor is er voldoende ruimte op de speelplekken. Op de speelplekken
is zonering tussen speeltoestellen voor jongere en oudere kinderen van belang. Op
een aantal speelplekken zijn aanpassingen nodig, deze worden uitgevoerd bij het
realiseren van het streefbeeld. Veiligheid en rustig spelen voor de jongere kinderen is
daarmee gewaarborgd. Voor veiligheid gaan wij er echter ook vanuit dat kinderen
tussen 0 en ca. 5 jaar onder toezicht van een ouder spelen. Wij baseren dat op het
feit dat hele jonge kinderen de speelplek (nog) niet zelfstandig kunnen bereiken.
Overlast (voor kinderen en omwonenden) is een subjectief begrip waar we ons
minimaal door laten leiden bij aanleggen of opheffen van speelplekken.
Reactie: Het geschetste plaatje van 2 centrale speelplekken in Steenderen en 1 a 2
(kleine) steunplekken voor 0-12 jarigen dan wel 12-18 jarigen biedt ons inziens én te
weinig mogelijkheden voor de jeugd én vooral ook te weinig bescherming voor de
groep 0-5 jarigen, zeker wanneer de speelplekken voller zullen gaan worden in de
nabije toekomst. Er dienen ons inziens ook speelplekken voor alléén de groep 0-5
jarigen blijven te bestaan, waar er bijvoorbeeld geen voetballen om de oren vliegen,
schreeuwende pubers zijn etc. en jonge kinderen op een rustige en veilige manier
het spelmateriaal en het samen spelen met andere kinderen kunnen ontdekken. Wij
pleiten dus voor behoud van meer steunplekken voor deze jongste doelgroep in de
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meest kinderrijke buurten. Graag doen wij hierbij het voorstel om blijvend nog een
extra ondersteunende speelplek voor jongere kinderen in een kinderrijke buurt te
behouden, en wel speelplek 49 aan de Meidoornstraat. Dit is een veelgebruikte
speelplaats voor kinderen van 0-5 jaar, die de nodige variatie biedt aan
spelmateriaal, dat binnen een hele veilige omgeving. Graag zouden wij die op termijn
willen behouden voor Steenderen.
Antwoord: Wij streven naar centrale speelplekken waar een kind zijn/haar totale
kindertijd kan spelen. De centrale speelplekken zijn of worden zodanig ingericht dat
er zonering is tussen de toestellen voor 0-5 jarigen, 6-11 jarigen en 12-18 jarigen.
Daardoor stimuleren wij de positieve effecten maar voorkomen de negatieve
effecten. Jonge kinderen kunnen door goede zonering op een centrale speelplek
rustig spelen. Daarnaast gaan wij er vanuit dat jonge kinderen spelen onder het
toeziend oog van een ouder. Wij baseren dat op het feit dat hele jonge kinderen de
speelplek (nog) niet zelfstandig kunnen bereiken. Wij realiseren daarom geen
speelplekken voor alleen jonge kinderen.
Reactie: Om het speelruimteplan gedragen te laten zijn, zullen inwoners van de
kernen in de gemeente ook inspraak moeten krijgen over de exacte inrichting van de
speelplaatsen en zullen direct omwonenden geraadpleegd kunnen worden met
betrekking tot de overlast van de toekomstige centrale speelplekken. Als voorbeeld
geven wij de verandering op de speelplek op de Begoniastraat, waar een
basketbaldoel mogelijk vervangen zal worden door een voetbaldoel. Ons inziens zal
het daarbij nodig zijn om aan de kant van Korenbloemstraat 10 een hoger hekwerk
neer te zetten, omdat wij met het doel aan de andere kant van het veld nu al heel
veel ballen in onze tuin krijgen en dit met een doel aan deze zijde nog veel vaker zal
gaan gebeuren, zonder dergelijke aanpassingen. Wij zouden het zeer op prijs stellen
wanneer buurtbewoners mee kunnen denken in de aanpassingen die gedaan
worden (keuze toestellen, materiaalkeuze, grootte en invulling ruimte, veiligheid en
overlast).
Antwoord: Wanneer speelruimte wordt aangelegd, anders ingericht of opgeheven
communiceren wij met kinderen, hun ouders en de direct omwonenden. Voor de
praktische richtlijnen zie het speelruimteplan paragraaf 4.3 ‘betrokkenheid en
vraaggericht’ en de bijbehorende bijlage III.
Reactie: Een volgend bezwaar is dat op de plattegrond van de centrale speelplaats
43 aan de Begoniastraat wel aangegeven is dat dit een speelplaats is voor kinderen
van 0-5 jaar, maar op de plattegrond geen figuur aangegeven is dat weergeeft dat er
speeltoestellen blijven of komen voor deze groep kinderen (wel figuren voor
speeltoestellen voor 6-18 jaar). Wellicht is dat een fout in de plattegrond, maar wij
benadrukken hierbij dat wij het van groot belang vinden dat de huidige toestellen op
deze plek voor jongere kinderen (wip-kip, wip/wap) op deze plek aanwezig blijven en
de plek liefst qua materiaal nog uitgebreid wordt met één of meerdere toestellen voor
jongere kinderen (bijv. 1 schommel vervangen door zitje voor jongere kinderen) of in
ieder geval één extra steunspeeltuin ook op de langere termijn beschikbaar blijft voor
jongere kinderen (op de Begoniastraat is eigenlijk maar 1 toestel echt geschikt voor
hele jonge kinderen). Tot onze verbazing lezen wij echter terug in de stukken dat er
zelfs wordt gedacht aan het op termijn niet vervangen van een toestel. Dit lijkt ons
erg in strijd met de doelen die in het visiedocument beschreven staan, waar het gaat
om het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en de kwaliteit van de
speeltuinen. Als er al een enorme krimp is, moet meegenomen worden dat er in de
overblijvende speeltuinen relatief meer kinderen gaan spelen en er dan ook meer
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mogelijkheden dienen te zijn dan nu, om kinderen lekker op een prettige wijze met
elkaar te kunnen laten spelen.
Antwoord: De speelplek aan de Begoniastraat met nummer 43 is voor de doelgroep
0 tot en met 11 jaar. De figuren op de tekening zijn niet goed weergegeven en dit
wordt aangepast. In het speelruimteplan is bepaald dat er op een centrale speelplek
3 tot 6 speeltoestellen en/of 3 tot 6 speelprikkels aanwezig zijn. Op een steunplek
zijn er 1 tot 2 speeltoestellen en/of 1 tot 2 speelprikkels aanwezig. Op de speelplek
aan de Begoniastraat zijn nu 8 speeltoestellen aanwezig. Op termijn willen de wip
niet meer vervangen. Op termijn betekent wanneer dit toestel aan vervanging toe is
doordat een reparatie (kosten en uren) niet meer opweegt tegen de (daarna te
verwachten) levensduur. In 2016 passen we de speelvoorzieningen in Steenderen
aan naar het streefbeeld in het speelruimteplan. Wij starten dan ook een
communicatietraject met kinderen, ouders en buurtbewoners.
2.11.

Reactie van een organisatie in Steenderen

Reactie: Naar aanleiding van het gemeentelijk speelruimteplan, specifiek het plan
voor Steenderen, zou ik namens verschillende ouders uit onze omgeving TulpstraatAzaleastraat en Molenkolkweg u een aantal vragen willen stellen. Tevens stel ik u
deze vraag ook namens mijn functie als bestuurslid in een Steenderense organisatie.
Begrijpelijk is voor ons dat er een aantal kleinere speelplaatsen op termijn zullen
komen te verdwijnen. Daar kunnen wij goed mee inkomen, gezien de krimp in de
gemeente, de kosten van onderhoud in een periode van bezuinigingen.
Wel vinden wij het heel belangrijk dat er ook op termijn voldoende plekken moeten
overblijven om genoeg variatie te hebben aan speeltoestellen en speelruimtes. Waar
het ons als buurt om gaat is dat wij het speeltuintje wat gelegen is tussen de
Azaleastraat en de Tulpstraat graag zouden willen behouden. Dit omdat er voor de
allerkleinsten in deze buurt, en de buurt is de afgelopen jaren aardig uitgebreid met
jonge kinderen geen veilige en goed te bespelen speeltuin is. Deze speeltuin is
ideaal gelegen tussen een aantal woningen, ver weg van de openbare weg. De
allerkleinsten kunnen hier naar hartenlust spelen, onlangs en dan spreken wij over
najaar 2012 is de speeltuin nog afgegraven en is er nieuw speelzand ingebracht.
Tevens is er een nieuw speelhuisje geplaatst, waar wij en de kinderen enorm blij
mee zijn.
Antwoord: In het speelruimteplan is de landelijke richtlijn één speelplek per 100
kinderen gehanteerd. In een wijk of kern met:
- Minder dan 30 kinderen behouden wij geen speelplek maar informele speelruimte
- Tussen de 30 en circa 100 kinderen een kleine speelplek
- Rond de 100 kinderen een centrale speelplek, met iedere 50 kinderen extra een
kleine speelplek extra.
De huidige speelvoorzieningen in Steenderen liggen ruim boven deze richtlijn. In het
speelruimteplan streven wij naar centrale speelplekken waar een kind zijn/haar totale
kindertijd met veel plezier kan spelen. In het plan zijn richtlijnen opgenomen voor de
inrichting en afmeting van speelplekken. Belangrijk aandachtspunt hierin is zonering
tussen de leeftijdsgroepen 0 - 5 jaar, 6 - 11 jaar en 12 - 18 jaar. Indien deze zonering
goed is kunnen kinderen van verschillende leeftijdscategorieën samen en tegelijk op
een speelplek spelen. Wij gaan er echter wel van uit dat jonge kinderen onder
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toeziend oog van een ouder spelen. Wij baseren dit op het feit dat jonge kinderen
een speelplek (nog) niet zelfstandig kunnen bereiken.
Reactie: Wat gebeurt er met de speeltoestellen van de te ruimen speeltuinen in de
gemeente Bronckhorst, worden deze geplaatst in overleg met de buurt in de
speeltuin die overgenomen zal worden? Of komen deze toestellen die nog niet
afgekeurd zijn op de gemeentewerf terecht? Wij als buurt zouden graag een toestel
om willen ruilen voor een eventueel vrij gekomen toestel uit een andere speeltuin, en
zouden het dan ook bijzonder jammer vinden wanneer nog goed te gebruiken en
goed gekeurde toestellen niet ergens anders geplaatst zouden kunnen worden. Denk
dan bijvoorbeeld aan een speeltuin die de buurt wil overnemen.
Antwoord: Speeltoestellen van een op te heffen plek (welke niet geadopteerd wordt)
herplaatsen wij in eerste instantie op een speelplek welke wij als gemeente
behouden. Daarna onderzoeken we of het speeltoestel op een geadopteerde plek als
vervanging van een minder goed toestel kan dienen. Is dat niet nodig dan worden de
speeltoestellen overgedragen naar derden, bijvoorbeeld een school.
Reactie: Wat als de buurt de speeltuin wil adopteren, wordt er dan eerst naar de
huidige staat van de toestellen gekeken, en worden deze waar nodig vervangen door
de gemeente? Deze vraag stel ik omdat tijdens het najaarsoverleg van de DBO’s op
29-10-2013 jl. is aangeven dat de gemeente verantwoordelijk zal blijven voor de
veiligheid en het goedkeuren van de toestellen.
Antwoord: Als een buurt de speelplek wil adopteren dan zorgen wij ervoor dat de
speeltoestellen en de ondergrond veilig zijn en in goede (kwalitatieve) staat. Als een
toestel kwalitatief niet meer in orde is, wordt deze gerepareerd. De speelplek wordt
voor overdracht naar de buurt niet aangepast aan wensen. De speelplek heeft
immers vanuit ons basisniveau geen functie meer.
Reactie: Wanneer de speeltuin is geadopteerd door de buurt, mogen zij dan
bijvoorbeeld zelf aanpassing doen op bijvoorbeeld het plaatsen van een hekwerkje,
schilderen en onderhouden van toestellen?
Antwoord: De buurt is na het adopteren zelf verantwoordelijk voor de speelplek. Zij
mag dan ook zelf de mate van onderhoud en de inrichting bepalen. Onze harde eis
daarbij is dat de speelplek voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen. Wij blijven
daarom verantwoordelijk voor veiligheid en goedkeuren van deze speeltoestellen. Wij
controleren de toestellen en ondergrond 4 keer per jaar. Na deze inspectie volgt een
verslag waaruit blijkt dat de speeltoestellen en de ondergrond wel of niet veilig zijn. Is
een toestel of de ondergrond niet veilig dient dit aangepast te worden door de buurt.
Indien de buurt de speelplek wenst te veranderen dan kan dit maar in overleg met de
gemeente, als door de veranderde inrichting de speelplek niet meer voldoet aan de
veiligheidsnormen is de gemeente genoodzaakt de speelplek of het speeltoestel af te
keuren.
Reactie: Wat als er iets defect of kapot is aan één van de speeltoestellen, wie
repareert dit en indien de gemeente dit doet aan wie en hoe moet dit doorgeven
worden? En zijn hier kosten aan verbonden?
Antwoord: De buurt adopteert een speelplek waarbij de speeltoestellen en de
ondergrond in goede kwalitatieve staat zijn bij overdracht. Indien door de jaren heen,
speelgedrag of door vandalisme een toestel of de ondergrond niet meer aan de
veiligheidseisen voldoet moet de buurt dit zelf repareren of een toestel vervangen.
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De kosten hiervoor komen niet voor rekening van de gemeente. Reden hiervoor is
dat de speelplek niet binnen het basisniveau van de gemeente valt.
Reactie: Kunnen wij als buurt voordat de overname plaats vindt nog eventuele
wensen doorgeven, zodat wij de speeltuin nog met veel plezier kunnen gaan
gebruiken? En zo kunnen voorkomen dat deze plek te niet zal gaan als hangplek
voor jongeren?
Antwoord: De speelplek wordt overgedragen volgens de huidige inrichting en met
de huidige toestellen. Indien de buurt een andere inrichting wenst moet zij dit zelf
organiseren en financieren. De gemeente kan hierbij als advies geven.
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3. CONCLUSIES
De ingediende reacties leiden niet tot structurele planwijzigingen.
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