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1.

Inleiding

Het opstellen van dit speelruimte beleidsplan komt voort uit de wens het speelbeleid
breder te trekken dan het beleidsplan spelen uit 1995. Het speelbeleidsplan uit 1995
heeft aandacht voor kinderen tot 13 jaar. Bovendien was het plan uit 1995 zodanig
verouderd dat kinderaantallen verdeeld over wijken veranderd zijn. Naast een
onderzoek naar speelgelegenheden voor deze groep gaat dit beleidsplan in op de
jeugd van 13 jaar en ouder. Middels een discussienotitie van Pro '98 is de doelgroep
13 - 18 jaar onder de aandacht gebracht. Ook in het coalitieakkoord 2006-2010 staat
expliciet dat opgenomen dat jongeren meer moeten bewegen, er staat: “Wij willen
sport en bewegen stimuleren, in het bijzonder onder jongeren”.
Daarnaast is avontuurlijk spelen in opmars. Avontuurlijk spelen is een aanvulling op
speelwaarden fantasiespel, constructiespel, bewegingsspel, regel- en wedstrijdspel
en ontmoeten. In dit kader zal in dit beleidsplan kort ingegaan worden op avontuurlijk
spelen in de gemeente Barneveld.

2.

Geschiedenis

Het huidige speelbeleidsplan is in 1995 opgesteld. In dit plan wordt uitgegaan van de
afstand die kinderen moeten afleggen om bij een speelplaats te komen. Er wordt
uitgegaan van een bereik van 100 meter voor de jongste kinderen (blokniveau). Voor
schoolgaande kinderen wordt uitgegaan van een bereik van 300 meter (buurtniveau).
Oudere kinderen willen tot 800 meter van hun huis spelen (wijkniveau) Ook wordt het
aantal vierkante meters speelruimte per kind berekend en het aantal kinderen per
speelplek maar er is geen norm vastgesteld.

3.

Doel

Tijdens het vooronderzoek voor het op te stellen beleidsplan spelen, zijn een aantal
aandachtspunten naar voren gekomen. Deze aandachtspunten, of
beleidsuitgangspunten, betreffen essentiële beslissingen die de wijze waarop het
speelbeleid vorm gegeven kan worden, bepalen. De raad wordt daarom gevraagd
stelling te nemen betreffende verschillende beslispunten die in dit beleidsplan
genoemd worden. Dit beleidsplan dient als uitgangspunt voor het op te stellen
uitvoeringsplan waarin concrete plannen voor de speelveldjes uitgewerkt worden. Dit
uitvoeringsplan zal met wijkplatforms en andere betrokkenen opgesteld en uitgewerkt
worden.
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4.

Afwegingen

4.1

Gebieden die buiten het onderzoek vallen

De mogelijkheid tot spelen staat voornamelijk onder druk in de bebouwde kom. Voor
de buitengebieden kan gesteld worden dat er over het algemeen huizen staan met
ruime tuinen waarin kinderen voldoende speelgelegenheid hebben. Wanneer de
buitengebieden wel aan speelnormen moeten voldoen zullen er in het buitengebied
heel veel speelplaatsen gerealiseerd moeten worden, zelfs als er een norm wordt
gehanteerd waarbij veel kinderen van één speelplaats gebruik maken. Een extra
moeilijkheid is dat huizen in het buitengebied relatief ver uit elkaar staan. Als gevolg
hiervan liggen de eventueel te realiseren speelplaatsen buiten de bebouwde kom
ook ver uit elkaar waardoor zij moeilijk bereikbaar zijn voor jonge kinderen. Ook de
wegen waarlangs kinderen moeten fietsen om bij een eventuele speelplaats te
komen zijn relatief gevaarlijk, vooral voor de jongste gebruikers. Denkbare
speelplaatsen in het buitengebied zijn daarom slechts voor een enkeling bereikbaar.
Speelplannen gaan over het algemeen alleen in op de bebouwde kom. Daarom
maken de gebieden buiten de bebouwde kom geen deel uit van dit speelruimte
beleidsplan.
Richtlijn:
- Spelen buiten de bebouwde kom niet meenemen in het speelruimte
beleidsplan.
4.2

Normen

Er zijn verschillende mogelijkheden om te berekenen of er genoeg speelruimte is in
een wijk. Er zal een norm worden voorgesteld voor nieuwe wijken en er zal een norm
worden voorgesteld voor bestaande wijken. Hierin bestaat verschil omdat bij
bestaande wijken rekening gehouden kan worden met het aantal kinderen dat er
woont.
norm voor nieuwe wijken
De norm die op dit moment door de afdeling Ruimte Bouwen en Wonen wordt
gebruikt bij het ontwikkelen van een nieuwe wijk is de volgende:
o
o
o
o

voor kinderen van 3-6 jaar: binnen een afstand van 100 meter van elke
eengezinswoning een speelplek van minimaal 200 m 2
voor kinderen van 6-9 jaar: binnen een straal van 400 meter van elke
eengezinswoning een speelplek van minimaal 400 m 2 (zonder tussenliggende
verkeersbarrières)
voor kinderen van 9-12 jaar: binnen een straal van 400 meter van elke
2
eengezinswoning een openvlak terrein van minimaal 2000 m , een geaccidenteerde
2
plek van minimaal 400 m en een besloten of beschutte plek van mimimaal 100 m 2
voor jongeren van 12-18 jaar: binnen een straal van 800 meter een sportveldje, ruimte
voor informele ontmoetingen en een overdekte voorziening.

TABEL 1: HUIDIGE NIET MEER TE HANREREN, NORMEN

Bij deze norm wordt niet vermeld hoeveel oppervlakte er nodig is voor de
leeftijdsgroep 12-18. Juist deze groep behoeft extra aandacht, wanneer er geen
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oppervlakte opgenomen wordt zal de grond snel een andere bestemming krijgen.
Tevens zou er voor deze leeftijdsgroep meer meters speelruimte bestemd moeten
worden als voor de andere leeftijdsgroepen bij elkaar om de 3% te halen. Deze 3%
norm is oorspronkelijk opgesteld in 1999 door de NUSO (Landelijke organisatie voor
speeltuinwerk en jeugdrecreatie) en overgenomen door het ministerie van VROM
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). In een brief van 2005 die
de minister gestuurd heeft aan alle gemeenten in Nederland staat:
Ik verzoek gemeenten in de ruimtelijke planvorming
voldoende ruimte te bestemmen als formele
buitenspeelruimte.
Als richtgetal geef ik u mee dat de deskundigen op dit
terrein uitgaan van 3 % van de voor wonen bestemde
gebieden. Het rijk rekent erop dat gemeenten bij de
opzet van nieuwe uitleglocatie dit richtgetal van 3 %
hanteren. In bestaande situaties nodig ik u uit om zo
mogelijk naar dit percentage toe te groeien als
hieraan nu niet wordt voldaan.
Het gaat hierbij om 3 % van de voor wonen bestemde gebieden, dus 3 % van de
totale oppervlakte van de wijk en niet 3 % van de openbare ruimte. Dit richtgetal
geldt daarom niet voor de gebieden buiten de bebouwde kom. Deze 3 % kan op de
volgende manier bereikt worden.
Niveau

Globale omvang van het
gebied

Bruto m2

Bruto m2

speelruimte

per hectare

10x10 meter= 100 m²

100 m²

Buurtniveau (6-12 jaar) 300x300 meter=9 hectare
35x35 meter=1225 m²
Wijkniveau (12-18 jaar) 1000x1000 meter=100 hectare 80x80 meter=6400 m²

136 m²
64 m²

Totaal

300 m2 (= 3%)

Blokniveau (0-6 jaar)

100x100 meter=1 hectare

Handboek Speelruimtebeleid NUSO, 1999
TABEL 2: PLANNINGSNORM SPEELRUIMTE PER HECTARE

De norm in tabel 1 is een theoretische benadering van de benodigde speelruimte en
daarmee een geschikt instrument bij de ontwikkeling van een nieuw wijk. Er wordt bij
deze richtlijn geen rekening gehouden met het aantal kinderen die in een bepaalde
wijk wonen. Wel is men zeker van een goede spreiding van de speelplaatsen binnen
een wijk. Tevens wordt door de globale omvang van het gebied rekening gehouden
met de verschillende leeftijdsgroepen. Dit dient uiteraard ook in de inrichting tot
uitdrukking te komen. Het opnemen van deze norm in de bestemmingsplannen is
een zekerheid voor het behalen van de minimaal benodigde oppervlakte speelruimte.
Door het toepassen van 30 km-zones / woonerven zijn veel straten beter
bespeelbaar. Tevens zijn met name in de oudere wijken in de openbare ruimte
spelaanleidingen te vinden als betonnen poefen, bankjes en dergelijke elementen
waar kinderen zich mee kunnen vermaken en hun eigen spel verzinnen. Deze
informele speelplekken blijven echter vooral in de nieuw te ontwikkelen wijken een
aandachtspunt. De oorzaak hiervan is de grote druk op de economische
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haalbaarheid van wijken. De beschikbare ruimte wordt zo efficiënt mogelijk ingericht
waardoor overhoekjes, en hierdoor de mogelijkheid op spelen, in ernstige mate
belemmerd wordt.
Beslispunt 1
Tabel 1 hanteren als norm voor nieuw te ontwikkelen wijken met als doel
het behalen van de 3% norm.
Richtlijn:
- Bij het ontwerp en onderhoud van de openbare ruimte wordt nagegaan
of en hoe de bespeelbaarheid verhoogd kan worden.
Norm voor bestaande wijken
In tegenstelling tot nieuwe wijken is van bestaande wijken bekend hoeveel kinderen
er wonen. Het is dan ook nuttig om deze informatie te gebruiken voor het bepalen
van het aantal speelplekken in de wijk. Jeugd van verschillende leeftijdsgroepen
maken gebruik van andere toestellen omdat zij zich in andere ontwikkelingsstadia
bevinden. Kinderen van verschillende leeftijdsgroepen hebben ook een andere
actieradius. Dat verschil komt onder andere tot uitdrukking in de afstand die afgelegd
kan / mag worden tot de speelplek. Het komt ook tot uitdrukking in het soort toestel
waar gebruik van gemaakt wordt en het aantal kinderen per speelplek. Het volgende
schema houd rekening met de behoefte van de verschillende leeftijdsgroepen.
kinderen
0 t/m 5 jaar

kinderen
6 t/m 11 jaar

kinderen
12 t/m 18 jaar

15 – 30 kinderen

55 - 70 jeugdigen 85-100 jongeren

TABEL 3: PLANNINGSNORM SPEELRUIMTE BESTAANDE WIJKEN (copyrecht OBB Ingenieursbureau)

In tabel 3 is (vereenvoudigd) de norm weergegeven zoals door OBB speelruimtespecialisten
wordt gehanteerd, en welke gebaseerd is op ervaringscijfers. Voorgesteld wordt om in
Barneveld te kiezen voor de norm waarbij voor de verschillende leeftijdsgroepen 30,
70 en 100 kinderen per speelplek gebruik maken. Als gevolg hiervan verdwijnen er
50 speelplekken en er zullen 24 speelplekken gerealiseerd worden. Wanneer
overigens gekozen zou worden voor het lage aantal kinderen (15, 55 en 85
kinderen) per speelplek zullen er 100 tot 150 speelplekken extra gerealiseerd moeten
worden.
De werkwijze van deze methode is eenvoudig: als er in een wijk 180 kinderen zijn in
de leeftijd 0 t/m 5 jaar dan moeten er 6 speelplaatsen in de wijk aanwezig zijn om te
voorkomen dat de speeldruk te hoog is. Wanneer er maar 5 speelplekken zijn zal er
een locatie gevonden moeten worden waar er één speelplek gerealiseerd kan
worden.
Bij het hanteren van de aantallen 30, 70 en 100 kinderen per speelplek vindt er een
verschuiving plaats in de wijken onderling en het aantal speelplekken neemt in
geringe mate af. Tevens is er een verschuiving in het aantal speelplekken voor de
verschillende leeftijdsgroepen. Bij een boventallig aantal speelplekken in een wijk zal
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middels een uitsterfbeleid het aantal speelplekken worden verminderd. Hierbij wordt
een toestel wanneer opknappen niet meer rendabel is verwijderd en niet meer
teruggeplaatst. Zo zal een boventallige speelplek op termijn verdwijnen. De ruimte
waar de speelplek heeft gestaan dient echter in de toekomst beschikbaar te blijven
als nieuw in te richten speelplek wanneer de bevolkingssamenstelling dusdanig
wijzigt dat er weer een extra plek in de wijk gerealiseerd moet worden.
Argument voor het hanteren van de norm 30-70-100 kinderen per speelplek, is de
geringe mate van verstedelijking van de gemeente Barneveld waarbij er volgens het
CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) 500 tot 1000 adressen zijn per km 2, welke
overeenkomt met verstedelijkingsklasse 4. (Er zijn 5 klasses van verstedelijking)
Oorzaak van deze geringe mate van verstedelijking zijn de relatief grote tuinen en de
beperkte hoeveelheid hoogbouw. Tevens is de inrichting van de openbare ruimte die
niet specifiek is ingericht voor spelen vaak wel bespeelbaar.
De bespeelbaarheid van een speelplek hang ook af van het aantal toestellen dat er
staat. Verschillende speelplekken in de gemeente Barneveld bestaan uit één of twee
toestellen. Wanneer in een wijk speelplekken moeten verdwijnen zullen deze
speelplekken als eerste aan de orde komen. Doelstelling is te streven naar
speelplekken met minimaal 3 toestellen. Hierdoor heeft de speelplek meer
aantrekkingskracht. In verschillende wijken bestaat een speelplek uit maar één
toestel. Het opheffen van speelplekken lijkt zeer ingrijpend maar wanneer dat slechts
een toestel betreft is het opheffen beduidend minder drastisch.
Beslispunt 2
Tabel 2 hanteren om te bepalen hoeveel speelplekken er per wijk komen,
waarbij voor de verschillende leeftijden wordt uitgegaan van 30, 70 en
100 kinderen per speelplek.

5.

Doelgroepen en speltypen

5.1

Jeugd van 13-18 jaar

In het op te stellen uitwerkingsplan dat naar aanleiding van dit speelruimte
beleidsplan wordt opgesteld wordt extra aandacht besteed aan de jeugd van 13-18
jaar. Streven is om in elke wijk de norm te halen die in hoofdstuk 4 onder norm voor
bestaande wijken wordt beschreven. Overigens zijn er wel initiatieven door de
afdeling Onderwijs Jeugd en Sport ontwikkeld speciaal voor deze doelgroep.
Voorbeelden hiervan zijn: het Bosimpuls waarvan intensiever gebruik van
schoolpleinen, sportclinics, de sport- en spelbus en De Glind beweegt meer
voorbeelden zijn. Ook de buitenkasten zijn een voorbeeld van de mogelijkheid voor
jongeren om zich buiten te vermaken.
In het uitwerkingsplan zal bij de invulling van speelruimte voor deze leeftijdsgroep
aandacht besteed worden voor zowel jongens als meiden. Jongeren flaneren in de
openbare ruimte. Maar die openbare ruimte moet wel aanwezig zijn. Echter de
vierkante meterprijs van de nieuw te bouwen wijken zorgen voor een zeer beperkte
openbare ruimte. Maar uit ruimtegebrek volgt overlast. Dan komt er teveel druk te
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liggen op die enkele gelegenheden die wel aanwezig zijn. Begrip kan worden
verbeterd door uit te dragen dat flaneren een authentieke manier van jongeren is om
elkaar te ontmoeten.
Richtlijn:
- In het uitwerkingsplan zal voor elke wijk gestreefd worden het aantal
speelplekken voor jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar te realiseren. De
plekken bieden hen voldoende uitdaging, ruimte voor ontmoeting, sport
en overige activiteiten om zich in de openbare ruimte op een gezonde
manier te vermaken.
5.2

Variatie in spel

Voor alle leeftijden geldt dat zij zich op een andere wijze vermaken. Maar ook binnen
de leeftijdsgroepen heeft de jeugd behoefte aan afwisseling in spel. Bewegingsspel,
sportief spel, constructiespel, fantasiespel en ontmoeten zijn belangrijke type spelen
die de ontwikkeling van de jeugd op verschillende manieren prikkelen. In het
beleidsplan zal ook aandacht zijn voor avontuurlijk spelen. Dit zijn
speelmogelijkheden waar geen of weinig typische speeltoestellen aanwezig zodat
kinderen aangewezen zijn op bijvoorbeeld hoogteverschillen in het terrein, een
omgevallen boom, struiken waar doorheen gestruind kan worden of andere
natuurlijke elementen. Hutten bouwen, met water spelen, de natuur ontdekken en
vies worden behoren tot de mogelijkheden op deze speelplekken.
Beslispunt 3
Een gevarieerd aanbod aan speelruimte en speelmogelijkheden
realiseren waarbij tenminste 2 plekken voor avontuurlijk spelen worden
aangelegd waarvan één in of bij de kern Barneveld en één in of bij de
kern Voorthuizen.
5.3

Zandbakken

Zandbakken zijn van belang voor opgroeiende kinderen, met name het
constructiespel wordt gestimuleerd met deze manier van spelen. De gemeente
Barneveld heeft heel veel zandbakken. Het lijkt dus dat het type constructiespel in de
gemeente in voldoende mate aanwezig is. Toch is dat niet helemaal waar. Er zijn wel
zandbakken maar er zijn geen toestellen aanwezig waarmee met het zand kan
worden gespeeld, hierdoor is er een beperking in het constructieve spel.
Hoewel zandbakken belangrijk zijn voor het constructiespel kleven er ook nadelen
aan zandbakken. Honden en kattenuitwerpselen kunnen ziektekiemen bevatten.
Besmetting met spoelwormen is reëel. Om ziektekiemen te voorkomen zou er een
net of deksel over de zandbak geplaatst moeten worden wanneer er niet in de
zandbak gespeeld wordt. In de openbare ruimte is dat geen haalbare zaak in
verband met vernielingen. Daarnaast is in de praktijk moeilijk iemand in de buurt te
vinden die de verantwoordelijkheid wil nemen voor het afdekken van de zandbak.
Om ernstige vervuiling te beperken kan het zand jaarlijks vervangen worden.
Voorwaarde is dat jaarlijks de gehele zandlaag vervangen wordt (richtlijnen gesteld
door de GGD). Hiermee is in het budget geen rekening gehouden. Wanneer gekozen
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wordt geen zandbakken op te heffen is jaarlijks 30.000 euro extra nodig op de
productenbegroting.
De gemeente Barneveld heeft ongeveer 60 zandbakken. Een zandbak kan makkelijk
in een particuliere tuin worden gerealiseerd, in de praktijk hebben de meeste
inwoners een zandbak in de tuin afgedekt met een deksel ter voorkoming van
verontreinigingen. Het streven is daarom het aantal zandbakken te verminderen tot
één zandbak per wijk en de zandbakken bij voorkeur aan te leggen bij de hoogbouw
en bij woningen zonder of met kleine tuinen.
Beslispunt 4
Het verminderen van het aantal zandbakken tot één zandbak per wijk en
de zandbakken bij voorkeur aan te leggen bij hoogbouw en bij woningen
zonder of met kleine tuinen, waarbij er jaarlijks gemonitoord wordt om te
bepalen welke zandbak weinig gebruikt wordt en dus kan verdwijnen. En
geleidelijk toe te werken naar het jaarlijks vervangen van de gehele
zandlaag

6.

Externe partijen

Vooral daar waar in een buurt geen of weinig ruimte aanwezig is om speelplekken te
realiseren kunnen schoolpleinen een functie krijgen voor de openbare speelruimte.
Zo zijn ook kerkpleinen of ruimtes die in bezit zijn van woningbouwverenigingen
mogelijk geschikt om te spelen. In overleg met deze partijen kunnen afspraken
gemaakt worden om deze ruimte bespeelbaar te maken. Uiteraard moeten er
duidelijke afspraken gemaakt worden over de verantwoordelijkheid, het beheer, het
onderhoud en de vervanging.
Wanneer het gaat om de toegankelijkheid van schoolpleinen kunnen afspraken
gemaakt worden tussen gemeente, schoolbestuur en politie. Deze afspraken kunnen
opgenomen worden in een convenant. Het nog op te stellen convenant "De veilige
school" is hier een voorbeeld van (project van afdeling BMO). In verband met
handhaving en optreden tegen vandalen en overlastveroorzakers is duidelijkheid
betreffende de toegankelijkheid van alle schoolpleinen wenselijk
Met name de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij scholen is op dit moment
onvoldoende in beeld. Er moet van worden uitgegaan dat de eigenaar van het
speeltoestel als eerste aansprakelijk is. Indien de eigendomssituatie van een
speeltoestel niet via een contract of overeenkomst is vastgelegd, is de eigenaar van
de ondergrond in principe de eigenaar van het toestel. De gene die het toestel
voorhanden heeft moet kunnen aantonen dat alles in het werk is gesteld om de
veiligheid te waarborgen. Om aan de gesteld eisen te kunnen voldoen is een aantal
handelingen noodzakelijk. De inspectie van het speeltoestel en de registratie van
relevante gegevens in een logboek zijn daarbij verplichte handelingen. Het verkrijgen
van duidelijkheid omtrent de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van
speelpleinen bij scholen heeft prioriteit en is niet afhankelijk van het opstellen van het
convenant.
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Richtlijn:
- In wijken waar weinig mogelijkheden zijn voor speellocaties in de
openbare ruimte zullen afspraken gemaakt worden met externe partijen
om te kunnen voorzien in die behoefte.
- Afspraken omtrent de aansprakelijkheid op schoolpleinen worden
vastgelegd.

7.

Veiligheid

7.1

Veiligheidsinspecties

Kinderen, jeugdigen en jongeren (en hun ouders) moeten erop kunnen rekenen dat
de speciaal tot spelen aangebrachte speelvoorzieningen veilig zijn. Daarmee wordt
overigens niet bedoeld dat alle risico's vermeden kunnen worden. Risico's zijn nooit
volledig uit te sluiten en tevens zijn ze een wezenlijk onderdeel van het spelen en
horen ze bij het leerproces. De risico's dienen echter beheersbaar en herkenbaar te
zijn voor de gebruikers van de voorzieningen.
In het Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen (BVAS) wordt aangegeven dat
de beheerder van de speeltoestellen deze voldoende moet inspecteren. Voor de
praktische uitvoering van deze wet zijn normen opgesteld. Deze normen zijn bekend
als NEN-EN1176 en NEN-EN1177. Hierin is vastgelegd dat de eigenaar/beheerder
van openbare speelplekken drie types inspecties dient uit te voeren: de Jaarlijkse
Hoofdinspectie (JHI), Operationele Beheersinspecties (OBI) en routinematige visuele
inspecties. Voor de eerste twee types inspecties is gespecialiseerde vakkennis
nodig, de routinematige visuele inspectie kan worden uitgevoerd door elke
medewerker van de buitendienst. De resultaten dienen te worden vastgelegd in een
logboek, waarin ook eventuele reparaties, vervangingen en ongevallen geregistreerd
worden. Opmerking hierin is dat een norm geen wettelijke basis heeft, maar wel
beschouwd wordt als de "code van goed vakmanschap".
Richtlijn:
- Het hanteren van een verantwoord veiligheidsbeleid door het uitvoeren
van één hoofdinspectie en twee operationele beheersinspecties per jaar
van speelvoorzieningen, en de hieruit voortvloeiende
onderhoudswerkzaamheden aan speelwerktuigen snel uit te voeren.
7.2.

Valdempende ondergrond

Over de maximale valhoogte bestaan een aantal misverstanden. Het is namelijk niet
zo dat een kind niets kan gebeuren bij een val op een goed bodemmateriaal. Als een
kind ongelukkig terecht komt kan het nog een flinke hersenschudding oplopen. Ook
is een botbreuk, bijvoorbeeld een gebroken pols, niet uitgesloten. Een groot deel van
de norm EN 1177 is vooral gericht op het beperken of voorkomen van hoofdletsel.
Vandaar dat de effectiviteit van het materiaal wordt bepaald aan de hand van het
Head Injury Criterion oftewel de HIC-waarde.
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Het is raadzaam het budget van 45.500 euro te verplaatsen van de
productenbegroting naar het vervangingsplan "overige investeringen". Hierdoor is het
mogelijk het krediet mee te nemen naar een volgend jaar wanneer de uitvoering in
het gedrang komt.
Beslispunt 5
Het speelbeleidsplan uit te voeren in een periode van 10 jaar. Hiervoor
dient voor het realiseren en verwijderen van speelplekken jaarlijks, voor
de eerste 10 jaar, een krediet beschikbaar te worden gesteld van €
72.000,=. De hieruit voortvloeiende lasten vaststellen.
Richtlijn:
- Het budget inspectie veiligheid structureel op te hogen met 3.400 euro in
2009 waardoor het mogelijk is de veiligheid volgens het Besluit
Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen te kunnen uitvoeren.
-

In verband met het onderhoud van de speeltoestellen en de toename van
het aantal toestellen 6.300 euro bij te ramen. De hieruit voortvloeiende
lasten vaststellen.

-

Het beschikbare krediet/budget voor het vervangen van speeltoestellen
en valondergronden van 76.700 euro verhogen met 21.800 euro. Totaal
komt hierdoor 98.500 euro beschikbaar voor uitvoering in 2009.

9.

Communicatie

Tijdens het opstellen van deze beleidsnotitie zijn er gesprekken geweest met
belanghebbende van de afdelingen vastgoed en infrastructuur, onderwijs, jeugd en
sport en ruimte bouwen en wonen. Wanneer de raad de kaders voor het
speelruimtebeleidsplan heeft vastgesteld zal er in een uitwerkingsplan per
beleidsuitgangspunt aangegeven worden wat de gevolgen zijn. Zo zal ook per
speelplek uitgewerkt worden wat de gevolgen zijn. Dit concrete uitwerkingsplan zal in
de conceptfase worden besproken met de eerder betrokken afdelingen. Tevens zal
het concept uitwerkingsplan worden besproken met de wijkplatforms.
Het is essentieel bij de uitvoering van het plan omwonenden en de doelgroep bij de
planvorming te betrekken. Met name bij het realiseren van speelgelegenheden voor
de doelgroep 12-18 jaar kunnen goed jongerenwerkers van de afdeling OJS
betrokken worden.
Richtlijn:
- Het concept uitwerkingsplan zal worden voorgelegd aan de
wijkplatforms. Hierna zal het plan ter vaststelling aan het college worden
voorgelegd.
-

Wanneer een speelplek ontmanteld wordt, nieuw aangelegd wordt of een
andere invulling krijgt, worden de omwonenden en de doelgroep
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afhankelijk van de mate van impact, geïnformeerd of betrokken bij de
planvorming.

10.

Evaluatie

De normen die in dit speelruimte beleidsplan staan worden voor een lange tijd
gehanteerd. Het is noodzakelijk rekening te houden met demografische wijzigingen.
Als gevolg hiervan wijzigt het aantal speelplekken voor de verschillende
doelgroepen. Voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar geldt dat ze vaak geconcentreerd
in een bepaald buurtje of straat wonen. Meestal verandert in dergelijke kleine
gebiedjes het kinderaantal in de loop der jaren. De speelplekken voor deze
leeftijdsgroep dienen dan ook om de vijf jaar geëvalueerd te worden op kinderaantal.
Doordat de jeugd van 6 tot en met 11 jaar en de jongeren vanaf 12 jaar vanuit een
grotere omgeving (buurt/wijk) gebruik maken van één of enkele speelplakken varieert
het aantal dat gebruik maakt van de speelplek veel minder. Uit onderzoek en
ervaring blijkt dat op een centraal gelegen, goed functionerende speelplek voor deze
leeftijdscategorieën vrijwel nooit te weinig jeugd of jongeren wonen, zelfs niet in de
loop van 15 jaar.
Het is noodzakelijk om over vijf jaar een nieuw werkplan op te stellen dat gebaseerd
is op actuele gegevens van het aantal kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen
per wijk. Ook dit nieuwe plan wordt vóór goedkeuring door het college besproken met
de wijkplatforms.
Daarnaast veranderd in de loop van de tijd het inzicht in de manier van spelen. Ook
kan na een aantal jaar bepaald worden of de speelplekken die avontuurlijk zijn
ingericht goed bespeeld worden. Mogelijk zal er meer vraag zijn naar dit type
speelplaats.
Richtlijn:
- Over 5 jaar wordt er een nieuw werkplan opgesteld op basis van de
normen uit dit speelruimtebeleid en nieuwe demografische gegevens.
Hierbij wordt tevens rekening gehouden met eventuele nieuwe
ontwikkelingen op speelbeleid.
-

In verband met het in beeld brengen van nieuwe inzichten in de manier
van spelen het speelbeleidsplan over 10 jaar actualiseren.
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