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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Aanleiding van deze nota

In 2005 is de nota speelvoorzieningen “Ruimte voor Jeugd” vastgesteld. In dit beleidstuk zijn
diverse beleidsuitgangspunten geformuleerd die de huidige werkwijze bepalen ten aanzien
van de aanleg en vervanging van speelvoorzieningen binnen onze gemeente.
Omdat de nota enigszins verouderd is en de huidige werkwijze enkele knelpunten vertoont,
hebben wij een nieuwe nota opgesteld.

1.2 Huidige werkwijze aanschaf en vervanging speelvoorzieningen

Binnen onze gemeente hanteren wij een vaste werkwijze als het gaat om de aanschaf en
vervanging van speelvoorzieningen.
De speelvoorzieningen worden aangeschaft of vervangen als de burger hierom vraagt.
Daarnaast worden de speelvoorzieningen na een aantal jaren (10-15 jaar) afgeschreven of ze
worden afgekeurd. Dit is dan ook een reden om de speelvoorziening te vervangen.
Bij de vervanging en aanleg spelen de volgende uitgangspunten een rol:
- binnen een straal van 150 meter moet een speelvoorziening bereikbaar zijn voor
kinderen van 0 tot en met 5 jaar
- binnen een straal van 250 meter moet een speelvoorziening bereikbaar zijn voor
kinderen van 6 tot en met 11 jaar
Uiteraard moeten er ook financiële middelen beschikbaar zijn.
De speelvoorziening wordt in overleg met de buurtbewoners vervangen. Zij kunnen hun
wensen kenbaar maken en meebeslissen over de vervanging of aanleg van een
speelvoorziening.
In hoofdstuk 3 gaan we uitgebreid in op de huidige werkwijze.

1.3 Knelpunten huidige werkwijze

Door deze manier van werken vindt aanpassing vooral plaats op het moment dat de burger
hierom vraagt. De speelvoorzieningen zijn niet flexibel. Bij veroudering van de buurt blijft de
oorspronkelijke speelvoorziening gehandhaafd terwijl de kinderen zijn opgegroeid en een
andere speelbehoefte hebben. Een speelvoorziening voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar
blijft in principe een speelplek voor deze leeftijdscategorie.
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Bovendien is het niet altijd mogelijk om binnen een straal van 150 of 250 meter een
speelvoorziening aan te leggen omdat bijvoorbeeld de ruimte hiervoor ontbreekt of de
situatie onveilig is voor de kinderen.
Binnen onze gemeente zitten er “gaten” in ons netwerk van speelvoorzieningen.
Ook ontbreekt er een beleidsuitgangspunt ten aanzien van de buitenspeelruimte voor
kinderen van 12 tot 18 jaar. Momenteel worden er voor deze leeftijdscategorie vooral
sportvoorzieningen aangelegd zoals een “sportcourt”, skatebaan, basketbalveld,
voetbalveld. Uit onderzoek blijkt dat vooral jongens hiervan gebruik maken. De meisjes
hebben echter andere speelbehoeften. Hier wordt te weinig rekening mee gehouden.
Er is momenteel geen sprake van een financieel knelpunt. De bestaande speelruimtes
kunnen we vervangen en aanpassen binnen het beschikbaar budget.
Bij nieuwe projecten (nieuwbouw) worden de financiële middelen voor de aanleg van
speelruimte meegenomen in de exploitatie van het project.
Conclusie
De huidige werkwijze ten aanzien van de aanschaf en vervanging van speelvoorzieningen in
onze gemeente kent een aantal knelpunten. We willen deze werkwijze verbeteren en actueel
speelruimtebeleid formuleren zodat duidelijk is hoe wij omgaan met de speelruimte binnen
onze gemeente.
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Hoofdstuk 2

Begripsbepaling

Waar hebben we het nu precies over? Wat verstaan we onder spelen en waarom is buiten
spelen belangrijk? Welke beleidsvormen zijn er en wat voor soort beleid willen we
ontwikkelen ten aanzien van speelvoorzieningen binnen onze gemeente? In dit hoofdstuk
bakenen we eerst de begrippen af.
Hiervoor hebben wij intensief gebruik gemaakt van het handboek speelruimtebeleid van het
Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton en het NUSO, landelijke organisatie voor speeltuinwerk
en jeugdrecreatie (1999) en het handboek gemeentelijk speelruimtebeleid “Spelen met
ruimte” van het Netwerk Child Friendly Cities in samenwerking met het ministerie van
VROM, VNG en NUSO (2006)

2.1. Wat verstaan we onder spelen?

In het handboek speelruimtebeleid worden de volgende definities van spelen gegeven.
*

Bezigheden die kinderen met en zonder beperking, in vrijheid, zonder tussenkomst van
volwassenen, kiezen.

*

Spelen vindt plaats in een interactie tussen het kind en zijn omgeving (inclusief de
volwassenen) en tussen kinderen onderling.

*

Spelen is voor kinderen doel in zichzelf.

*

Spelen heeft tot gevolg dat kinderen met en zonder beperking, kennis, vaardigheden en
houdingen ontwikkelen en dat al spelend een bijdrage wordt geleverd aan de
ontwikkeling tot een evenwichtig persoon.

*

Kinderen maken gebruik van de omgeving en beïnvloeden de omgeving al spelend.

Uit bovenstaande definities blijkt dat spelen geen autonome activiteit is. Spelen is gebonden
aan de omgeving waarin zich (andere) volwassenen en kinderen bevinden. Een belangrijk
aspect van spelen is dat het kind zich al spelend allerlei vaardigheden eigen maakt en zo
oefent voor later. Deze vaardigheden leren ze ook op school en bij een vereniging. Het
kenmerkende van spelen is echter de keuzevrijheid van het kind. Het kind kiest zelf binnen
de omgeving zijn eigen spel en bezigheden. Deze vrije keuzemogelijkheid is belangrijk om
kinderen tot evenwichtige volwassenen te laten opgroeien.
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Als wij denken aan spelen, dan denken wij aan schommelen, tikkertje spelen, verstoppertje,
rolschaatsen, glijden van een glijbaan. Kortom aan actief bezig zijn. Uit onderzoek blijkt
echter dat kinderen 30% van de tijd dat ze buiten spelen, in rust zijn en dat ze niet meer dan
10% van hun tijd doorbrengen op speeltoestellen. Spelen is dus niet alleen beweeglijkheid,
spelen is ook rust. Hiermee moeten wij rekening houden bij de inrichting van onze
speelruimtes.
Kinderen kunnen binnen en buiten spelen. In deze nota richten wij ons uiteraard op de
buitenspeelruimte voor kinderen.

2.2. Waarom is buitenspelen en buitenspeelruimte belangrijk?

De buitenruimte is een essentieel deel van de leefwereld van kinderen en jongeren. Buiten
komen ze andere hindernissen, uitdagingen en verrassingen tegen dan binnen en moeten ze
reageren op onverwachte situaties. Buiten komen ze leeftijdsgenoten tegen. Buitenspelen
geeft kinderen en jongeren voortdurend prikkels waardoor ze zich fysiek, sociaal-emotioneel
en verstandelijk sterk ontwikkelen (netwerkdocument Platform Ruimte voor de jeugd, 2005).
Buitenspelen is belangrijk voor:
1. de lichamelijke ontwikkeling
Veel en afwisselend bewegen is belangrijk voor een goede gezondheid. In de praktijk blijkt
dat kinderen te weinig bewegen en dat er sprake is van overgewicht. Voor de jeugd geldt
één uur bewegen per dag als minimum. Buiten kunnen kinderen meer en beter bewegen
dan binnen.
2. de motorische ontwikkeling
Buiten hebben kinderen en jongeren een grote variatie aan bewegingsmogelijkheden.
Spelenderwijs trainen zij hun grove en fijne motoriek.
3. de zintuiglijke ontwikkeling
Buiten worden de zintuigen op verschillende manieren geprikkeld. Buitenspelen bevordert
de ontwikkeling van tactiele vaardigheden, reuk en gehoor.
Kinderen en jongeren krijgen ook een beter begrip van de eigenschappen van hun materiële
omgeving en van de mogelijkheden om deze te beïnvloeden.
9

4. de sociaal-emotionele ontwikkeling
Buiten zijn kinderen en jongeren meer op
zichzelf aangewezen dan binnen. In het
samenspel met andere (onbekende)
kinderen en volwassenen leren ze
zelfstandig communiceren, conflicten
oplossen en onderhandelen. De
aanwezigheid van leeftijdgenoten is vaak de
belangrijkste reden om ergens te spelen.
5. de cognitieve ontwikkeling
Buitenspelen bevordert probleemoplossend
gedrag en logisch denken. Contact met
anderen stimuleert de taal- en
betekenisverwerving. Kinderen en jongeren
doen nieuwe ervaringen op en leren die te
benoemen.
6. de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht
Kinderen en jongeren die zelfstandig
buitenspelen, leren de weg te vinden. Zij
ontwikkelen een sterk oriëntatievermogen
en leren afstanden schatten. Ze verwerven
inzicht in het gedrag van weggebruikers en
leren verkeerssituaties taxeren.
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Buitenspeelruimte is belangrijk om de volgende redenen.
1. Buitenspelen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.
2. Een buitenspeelruimte die voor kinderen en jongeren veilig en prettig is, is echter ook
goed voor de ouders en voor andere kwetsbare groepen zoals ouderen. Het maakt een
buurt sterk en betrokken en daardoor aantrekkelijk en waardevol.
3. Een buitenspeelruimte verhoogt het woongenot. De drie meest genoemde kenmerken
van een aantrekkelijke woonwijk zijn groen, verkeersveiligheid en buitenspeelruimte
(ANWB, VROM, 2004).
4. Ontbreekt buitenspeelruimte, dan kan er sprake zijn van overlast door jongeren omdat
verveling en gebrek aan buitenspeelmogelijkheden vaak tot vervuiling en vandalisme
leiden.
5. In een buurt met (voldoende) aantrekkelijke buitenspeelruimte is de buurtcohesie vaak
sterker (Lia Karsten, 2001). Kinderen en jongeren bouwen een band op met hun buurt en
buurtgenoten en voelen zich verantwoordelijk voor de ruimte.
6. Contact tussen volwassenen komt vaak via kinderen en jongeren tot stand. Een sterk
sociaal netwerk maakt de buurt vitaal en gewild.

2.3 Van speelvoorzieningenbeleid naar buitenspeelruimtebeleid

Het belang van buitenspelen hebben we in de vorige paragrafen aangegeven. Omdat spelen
bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren en een goede buitenspeelruimte
tevens bijdraagt aan het woongenot van alle burgers, is het belangrijk om speelruimtebeleid
te formuleren.
Daarnaast staat in bijna elke gemeente de speelruimte onder druk. Uit de Brabantse
Jeugdmonitor 2008 van de GGD Hart voor Brabant, blijkt dat in onze gemeente 17% van de
ouders een veilige speelplek mist in de buurt (17% mist een speeltuin en 9% mist een
een grasveld). Het merendeel (63%) mist niets in de buurt. Daarnaast is bijna een kwart van
de ouders (23%) niet zo tevreden over de kwaliteit of de afwezigheid van trottoirs in de
buurt. Ook is 31% ontevreden over activiteiten voor hun kind in de buurt en over
speeltuintjes.
Het gaat dus niet alleen om het aantal vierkante meters maar ook om de kwaliteit.
In veel gemeenten is er ruimte genoeg maar is de speelruimte niet toegankelijk, veilig of
uitdagend. Ook zijn er bewoners die klagen over de overlast van spelende kinderen.
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De meeste bewoners vinden het belangrijk dat kinderen kunnen spelen, als het maar niet
voor hun deur gebeurt. Als gemeente beheren wij de openbare ruimte en houden daarom
ook de regie op de buitenspeelruimte. Een goede beleidsmatige onderbouwing van
buitenspeelruimte biedt tegenwicht aan concurrerende belangen.
Er zijn twee vormen van beleid.
1. speelvoorzieningenbeleid; beleid dat gericht is op het plannen en inrichten van openbare
speelvoorzieningen en speeltuinen. In de praktijk is dit beleid vaak op ad-hoc basis
waarbij één afdeling invulling geeft aan dit beleid;
2. buitenspeelruimtebeleid: beleid dat gaat om het plannen en inrichten van alle soorten
speelruimte in de gemeente maar ook om de bespeelbaarheid van de openbare ruimte.
Het ontwikkelen en vastleggen van speelruimtebeleid strekt zich uit over meerdere
afdelingen en portefeuillehouders. Een goede verankering van dit beleid is belangrijk om
continuïteit te bereiken.
We kunnen voorzichtig stellen dat er binnen onze gemeente meer sprake is van een
speelvoorzieningenbeleid dan van een buitenspeelruimtebeleid.
De uitdaging is om de overstap te maken naar een buitenspeelruimtebeleid waarbij
meerdere afdelingen/organisaties/instellingen betrokken zijn en we het belang van
buitenspeelruimte verankeren in een nieuwe nota en binnen andere (beleids)terreinen. Dit
is het doel van deze nota. Vanaf dit punt in deze nota hanteren we de term
buitenspeelruimte en niet meer de term speelvoorzieningen.
Conclusie
Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen maar ook voor anderen in de
woonomgeving. Het belang van buitenspeelruimte is aangetoond. Binnen onze gemeente ligt
de uitdaging om de overstap te maken van speelvoorzieningenbeleid naar buitenspeelruimtebeleid.
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Hoofdstuk 3

Inventarisatie

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de verschillende vormen van speelruimte
binnen onze gemeente. Ook brengen we in beeld wie er gebruik maken van de speelruimte
en welke landelijke normen van toepassing zijn. Waar moeten wij als gemeente aan
voldoen?
Daarnaast inventariseren we de huidige werkwijze ten aanzien van de aanschaf, vervanging
en onderhoud van de speelruimtes binnen onze gemeente. Tevens gaan we in op de
betrokkenheid van onze bewoners en de rol die zij kunnen spelen bij de aanleg en
vervanging van de speelruimtes maar ook bij het onderhoud.

3.1 Vormen van speelruimte / hoe ziet de speelruimte er binnen onze gemeente
uit?

Binnen onze gemeente hebben we veel verschillende vormen van speelruimte. Kinderen en
jongeren spelen in principe overal: op stoepen, in rustige straten, op (school)pleinen,
sportvelden en op officiële speelplekken. Jongeren hebben bovendien hun eigen
ontmoetingsplek in de wijk. We maken een onderscheid in de volgende speelruimtes:
1. In en rond openbare voorzieningen
Alle plekken rondom de openbare voorzieningen, inclusief de routes ernaar toe, maken
onderdeel uit van de openbare speel- en ontmoetingsstructuur van de jeugd.
Situatie gemeente Gilze en Rijen:
Alle bewoners, jong en oud, maken gebruik van de openbare voorzieningen. Kinderen spelen
rondom de openbare voorzieningen binnen onze gemeente. Denk bijvoorbeeld eens aan het
bordes van het gemeentehuis, op het Wilhelminaplein bij het winkelcentrum (kinderen
lopen of zitten op en rondom de bloembak, skaters maken gebruik van de helling voor
minder validen en de trapjes). Het gebruik van deze voorzieningen door de jeugd wordt niet
altijd door iedereen als positief ervaren. Het rondhangen van de jeugd in het winkelcentrum
is daar een goed voorbeeld van. Sommige bewoners voelen zich daardoor onveilig. Als
kinderen geen overlast veroorzaken, mogen ze gebruik maken van de openbare voorziening.
In geval van klachten gaan we als gemeente handhaven en treden we in overleg met de
“veroorzakers” om een oplossing te vinden.
Daarnaast zijn sommige “spelvormen”gevaarlijk en worden daarom ook niet toegestaan.
Bijv. het gebruik van de roltrap in het winkelcentrum als glijbaan.
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Uit (verouderd) onderzoek
van de Stichting speelruimte
(1996) blijkt dat 75 % van de
jeugd gebruikt maakt van
informele speelplekken (20%
grasveld, 35 % straat/stoep/
voetpaden, 13 %
zand/water/
bosjes/omgevingsmaterialen
en 7 % buitengebied).
Slechts 25 % van de kinderen
maakt gebruik van formele
speelplekken.
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2. Formele speelruimtes
Formele speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zijn ruimtes die specifiek voor het
buitenspelen zijn ingericht.
Situatie gemeente Gilze en Rijen:
De formele speelruimtes binnen onze gemeente zijn aangelegd voor een specifieke
doelgroep.
In de bijlage vindt u het overzicht van alle formele speelruimtes binnen onze gemeente. Op
de bijgevoegde tekeningen ziet u de cirkels waarbinnen formele speelruimtes liggen. Er zijn
cirkels met een diameter van 150 meter (speelplekken voor 0 tot en met 5 jaar) of 250 meter
(speelplekken voor 6 tot en met 11 jaar). Ook zijn er Trapveldjes (T) en Skatevoorzieningen
(S) voor de oudere jeugd. Tevens kunt u op de tekening goed zien waar er formele
speelruimtes ontbreken en er zogenaamde gaten vallen in ons speel “netwerk”.
Kinderen en jongeren maken gebruik van deze speelruimtes. Het is echter niet bekend
hoeveel kinderen er gebruik van maken en hoe zij de speelruimte ervaren. De werkgroep
speelvoorzieningen van de jeugdgemeenteraad heeft een speeltuintjesbrigade opgericht die
de speelruimtes binnen onze gemeente beoordeelt. Een beoordelingsrapport is als bijlage
toegevoegd.
Sportvelden
Ook de sportvelden op het sportpark Vijf Eiken en in de toekomst het sportpark Verhoven
behoren tot de formele speelruimte. Op momenten dat de vaste gebruikers van het
sportpark, de sportverenigingen en overige huurders, geen gebruik maken van de velden,
mogen kinderen uit onze gemeente op deze velden sporten en spelen. Het idee van een
open sportpark is kritisch ontvangen bij de vaste gebruikers. Zij hebben in de praktijk te
maken met vandalisme op het sportpark en staan hierdoor sceptisch tegenover het idee.
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Schoolpleinen
Binnen onze gemeente liggen
negen basisscholen met ieder hun
eigen schoolplein. Deze
schoolpleinen behoren tot de
formele speelruimtes en zijn
eigendom van de schoolbesturen.
Vooral de leerlingen van de school
maken gebruik van deze
schoolpleinen.
De scholen hebben geen gezamenlijke afspraken over het gebruik van de schoolpleinen. Elke
school gaat hier anders mee om en heeft afspraken over de openingstijden en het gebruik
van het schoolplein door kinderen uit de buurt of buitenschoolse opvang.
Sommige scholen geven aan dat zij vanwege de ligging van het schoolplein (slecht
toegankelijk, onoverzichtelijk) en de kans op vandalisme het schoolplein niet open stellen
voor alle kinderen uit de gemeente.
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3. Routes
Binnen een woonwijk bestaat vaak een netwerk van kinderroutes (stoepen, fietspaden,
achterpaden door groenstroken en bosjes). Deze kinderroutes zijn niet alleen een verbinding
tussen huis en school, maar kinderen spelen terwijl ze onderweg zijn. Veilige en bespeelbare
kinderroutes zijn dus ook belangrijk en kunnen een positieve bijdrage leveren aan het
beweeggedrag van kinderen.
Uit onderzoek van TNO is gebleken dat kinderen uit wijken met voldoende veilige
oversteekplaatsen drie tot vijf keer vaker lopend of fietsend naar school gaan.
Situatie gemeente Gilze en Rijen:
Binnen onze gemeente hebben wij een Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) werkgroep.
Deze werkgroep bestaat o.a. uit contactpersonen van de basisscholen en de
verkeersdeskundige van de gemeente. Zij richten zich vooral op het verkeersonderwijs maar
zijn bijvoorbeeld ook betrokken geweest bij de uitwerking van het Octopus project.
Op enkele scholen binnen onze gemeente is als proef het Octopus project gestart. Dit
project maakt gebruik van herkenbare materialen rondom de school, in de felle kleuren geel
en paars.

Hierdoor wil men de veiligheid rondom de school verbeteren. Het is voor iedereen
herkenbaar dat men een school nadert en de snelheid moet minderen.
De jeugdgemeenteraad heeft in haar jaarplan 2010/2011 ook opgenomen dat zij het
Octopus project wil uitbreiden naar de overige scholen.
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4. Commerciële speelruimtes
Deze speelruimtes zijn door een particulier aangelegd en worden commercieel
geëxploiteerd. De bewoners moeten entree betalen om gebruik te kunnen maken van deze
speelruimte.
Situatie gemeente Gilze en Rijen:
Binnen onze gemeente zijn er diverse “commerciële” speelruimtes, bijvoorbeeld de
natuurspeeltuin op camping Den Mastendol of de overdekte speeltuinen bij camping het
Haasje of De Vossenhol in Gilze.
5. Buitengebied: bossen
In het buitengebied kunnen kinderen fietsen, skaten en wandelen. Jongere kinderen zullen
hierbij waarschijnlijk begeleid worden door volwassenen.
Situatie gemeente Gilze en Rijen:
Rondom onze gemeente liggen volop (recreatieve) fietsroutes. Het is echter niet bekend of
kinderen hiervan spelenderwijs gebruik maken.
Onze gemeente ligt in een bosrijke omgeving. In de bossen van Staatsbosbeheer wordt ook
gespeeld door kinderen uit onze gemeente. In het bos bij Surae (Dorst) staan toestellen en
stapblokken waar de kinderen kunnen spelen. Sommige delen zijn echter bestemd als
uitlaatplaats voor honden en daarom niet geschikt als speelruimte.
In het mastbos van Breda is een speciaal speelbos gerealiseerd voor kinderen. Zij kunnen
hier spelen en kennismaken met de natuur. Momenteel is de exploitatie van het speelbos
een probleem. Staatbosbeheer geeft aan dat zij door de bezuinigingen het bos misschien
gaat sluiten. Men kan de onderhoudskosten niet meer betalen en gebrekkig onderhoud
levert onveilige situaties op.
Conclusie:
Uit voorgaande opsomming blijkt dat kinderen overal spelen en dat wij ons niet alleen
moeten richten op de formele speelruimtes. Bij de inrichting van onze openbare
voorzieningen en infrastructuur moeten we meer rekening houden met het speelgedrag van
kinderen. Overlast moeten we echter ook proberen te voorkomen.
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Het is momenteel niet inzichtelijk wie er gebruik maken van bovenstaande speelruimtes en
wat de specifieke speelbehoeftes zijn. Hoe ervaren kinderen en jongeren de speelruimtes
binnen onze gemeente?
Via de Jeugdgemeenteraad (speeltuintjesbrigade) en de website verbeterdebuurt.nl krijgen
we wel een duidelijker beeld van de speelbehoeftes van kinderen uit onze gemeente.

3.2 Waar moet de speelruimte aan voldoen: inventarisatie van wetten en regels
De landelijke eis waar wij als gemeente aan moeten voldoen is vastgelegd in het
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Daarnaast kunnen wij zelf verschillende eisen
stellen aan speelruimtes binnen onze gemeente.
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Het Attractiebesluit is sinds 1997 van kracht en heet sinds 2003 formeel het
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Het besluit kent regels voor ontwerp,
constructie, installatie, gebruik, beheer en onderhoud van speeltoestellen. Wij moeten als
gemeente voldoen aan deze regels. Hierdoor verkleinen wij de kans op ongevallen. Ook zijn
wij moeilijker aansprakelijk te stellen, als er toch een ongeluk gebeurt.
Het Attractiebesluit geldt voor alle speeltoestellen en andere objecten die bedoeld zijn of
bruikbaar zijn als speeltoestel. De regels gelden voor instanties die een speeltoestel op
openbaar terrein neerzetten.
Ook wanneer een speelplek met natuurlijke objecten wordt ingericht, zoals klimbomen, is
het besluit van kracht. De regels gelden niet voor speeltoestellen in privétuinen.
De Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op naleving van het Attractiebesluit.
De beheerder (de gemeente) is volgens het Attractiebesluit verantwoordelijk voor de opzet
en uitvoering van een gedegen beheer- en onderhoudssysteem. Inspecties mogen in
principe door iedereen worden uitgevoerd. Wekelijkse inspecties kunnen heel goed
plaatsvinden door vrijwilligers of door medewerkers van de afdeling BOR (Beheer Openbare
ruimte). Voor andere inspecties moeten we getrainde inspecteurs inzetten die
veiligheidsrisico’s kunnen onderkennen.
Het Attractiebesluit verplicht de beheerder om van elk speeltoestel een logboek bij te
houden. Met dit logboek controleert de Voedsel en Warenautoriteit of het beheer goed
wordt uitgevoerd. Het logboek kan ook een rol spelen bij zaken rondom aansprakelijkheid.
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Voor wat betreft de aansprakelijkheid zijn de volgende punten voor de gemeente van
belang.
- Draag zorg voor veilige speeltoestellen en regelmatige inspecties, snelle reparaties en
tijdig onderhoud. Neem in deze inspecties ook de speeltoestellen mee die niet bij de
gemeente in beheer zijn, maar die wel op gemeentegrond staan. Ook daarvoor is de
gemeente (mede) aansprakelijk.
- Leg alle inspectie- en onderhoudsactiviteiten vast in een logboek.
- Zorg voor een goede aansprakelijkheidsverzekering.
- Wanneer bewoners beheertaken op zich nemen, zorg er dan voor dat zij werken vanuit
een rechtspersoon (vereniging of stichting) en dat ook zij een goede
aansprakelijkheidsverzekering hebben.
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In de bijlage treft u de volledige Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen aan.
Bij de inrichting van de ruimte en de toedeling van functies zijn ook verschillende wetten en
regels op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu van kracht.
Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan leggen we de mogelijkheden voor speelruimtes vast. Wij hebben
twee mogelijkheden:
1. locaties exclusief de bestemming speelruimte geven. Omwonenden weten dan waar ze
aan toe zijn. Bezwaarschriften tegen de aanleg van een speelruimte maken dan weinig
kans;
2. spelen en speelruimtes opnemen in de planvoorschriften bij de bestemmingen groen,
wonen en recreatie. Daarmee houden wij de mogelijkheid open om op dergelijke
plekken speelruimtes aan te leggen. Voordeel hiervan is dat het makkelijker is om
speelruimtes te verplaatsen naar een andere locatie en een groter gebied als
speelruimte aan te merken.
Binnen onze gemeente nemen wij spelen en speelruimtes op in de groenbestemming.
Een speelruimte die niet meer in gebruik is omdat de jeugd in de buurt er te oud voor is, kan
tijdelijk een andere inrichting krijgen.
En als over 20 jaar de wijk weer vergroent, hebben wij onze speellocaties klaar liggen.
Momenteel wordt bij de inrichting van speelruimtes rekening gehouden met een radius van
150 meter (0 tot en met 5 jaar) en een radius van 250 meter (5 tot en met 11 jaar).
Bij de startnotitie van een nieuw project worden vanuit de gemeente geen eisen gesteld aan
projectontwikkelaars ten aanzien van de speelruimte.
Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen
Voor het plaatsen van speeltoestellen die lager zijn dan vier meter, is volgens het Besluit
omgevingsrecht geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Grotere
toestellen hebben wel een vergunning nodig. De vergunning wordt verleend als de plaatsing
van het toestel past in het bestemmingsplan en voldoet aan de bouwtechnische eisen in het
Bouwbesluit.
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Milieu
Voor speelplekken gelden dezelfde milieunormen als voor alle andere vormen van
bebouwing.
- Luchtkwaliteit/fijnstof: voorkomen dat uitlaatgassen of fijnstof direct de lucht boven de
speelplek kunnen bereiken. Speelplekken niet aanleggen op locaties waar de
luchtverontreiniging hoger is dan gemiddeld. Bij de keuze van beplanting ook rekening
houden met pollen in verband met allergieën.
- Geluidsnorm: voor speelplekken geldt geen maximale geluidsnorm. Andersom kunnen
speelplekken zelf een bron van geluid zijn of van geluidsoverlast. Het ministerie raadt
aan om bij de locatiekeuze en de inrichting van speelruimtes geluid-niveaus te beperken.
Het weerkaatsen van geluid moeten we voorkomen door geluiddempende materialen en
constructies te gebruiken. Verder gelden voor alle buiten-activiteiten de bepalingen in de
APV aangaande burengerucht en openbare orde.
- Bodemverontreiniging en hoogspanningsleidingen: geen speelplekken aanleggen op
locaties waar de bodem is verontreinigd of waar hoogspanningsleidingen zijn.
Overige eisen:
Kwantiteit
Om te kunnen spelen heeft de jeugd voldoende vierkante meters nodig. Om voldoende
ruimte te kunnen waarborgen, stellen wij voor om binnen onze gemeente een
speelruimtenorm vast te stellen. Deze norm wordt niet landelijk opgelegd, maar het
ministerie van VROM beveelt aan om minstens 3 % van het voor wonen bestemd gebied te
reserveren voor speelruimte. Ook NUSO en Jantje Beton geven als basisrichtlijn aan dat van
alle beschikbare ruimte minimaal 300m2 per hectare moet worden gereserveerd voor
formele speelruimte, dus 3%.
Afhankelijk van onze bevolkings-samenstelling kunnen wij als gemeente bepalen of we deze
gereserveerde ruimte ook daadwerkelijk als speelruimte inrichten en zo ja, voor welke
leeftijdscategorie.
Maar ook als deze ruimte niet direct als speelruimte nodig is, blijft de bestemming
speelruimte van kracht.
Daarnaast moeten we ook rekening houden met de bebouwingsdichtheid. In een wijk met
veel bebouwing (uitgegeven gebied) en weinig openbare ruimte, zal de behoefte aan
formele speelplekken groter zijn dan in wijken met relatief veel openbare ruimte.
In de nieuwbouwwijken is het zinvol om in verband met startende gezinnen voornamelijk
kleine speelplekken in te richten voor jonge kinderen.
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Daarnaast moeten we ook direct voldoende grote ruimtes reserveren op centrale plekken in
de wijk (voor later: pubers) en kunnen we deze ruimtes vooralsnog inrichten als
groenvoorziening.
Kwaliteit
De openbare ruimte is pas geschikt als speelruimte wanneer kinderen en jongeren van
verschillende leeftijden er vrij en veilig kunnen spelen.
Binnen onze gemeente vinden wij het belangrijk dat wij met duurzame materialen werken.
Naast de gebruikelijke inrichting van de speelruimtes (klimtoestellen, glijbanen, wipkippen)
willen wij ook meer aandacht besteden aan het “natuurlijk” spelen met gebruik van
natuurlijke materialen zoals water, zand, hout, etc.
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Toegankelijkheid en bereikbaarheid
Potentiële speelplaatsen moeten voor kinderen toegankelijk zijn en niet schuil gaan achter
hoge hekken en verbodsborden. Schoolpleinen, grasveldjes, tuinen en sportvelden zijn
plekken die we met enige inzet en goede afspraken toegankelijk kunnen maken voor de
spelende jeugd. We moeten er hierbij ook voor zorgen dat de speelruimte toegankelijk en
bereikbaar is voor kinderen met een lichamelijke beperking.
Kinderen en jongeren moeten zich (liefst zelfstandig) kunnen bewegen door hun wijk, naar
school, vrienden en speelplekken. Daarbij zijn kinderen vaak aan hun buurt gebonden.
Jongeren gaan vaker hun eigen buurt uit. Een goede locatiekeuze van speelruimtes en veilige
en aantrekkelijke loop- en fietsroutes door de buurt zijn hiervoor een voorwaarde.
Toezicht volwassen
Kinderen en jongeren spelen graag op plekken waar ook andere mensen zijn. Dat geeft een
veilig gevoel.
Overigens zijn er ook jongeren die deze behoefte niet hebben en graag ongezien worden.
Verdraagzaamheid/ sociaal netwerk
De kinderen hebben niet alleen fysieke ruimte nodig om te spelen maar ook sociale ruimte.
Een goed sociaal en verdraagzaam speelklimaat is van groot belang.
Het is belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij speelruimte en dat professionele
jeugdvoorzieningen zoals scholen, kinderopvang en het jongerenwerk ondersteuning bieden.

3.3 Huidige werkwijze binnen onze gemeente
In deze paragraaf beschrijven we hoe we de formele speelruimtes binnen onze gemeente
onderhouden en wie dat doet.
Daarnaast beschrijven we op welke wijze wij de speelruimtes vervangen of aanleggen en hoe
wij de bewoners hierbij betrekken.
Onderhoud
De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) onderhoudt de speelruimtes binnen onze
gemeente. Zij houdt zich aan de gestelde eisen in het Attractiebesluit. Alleen goedgekeurde
toestellen worden geplaatst met de juiste ondergrond. De teamleiders controleren 1 keer in
de 2 maanden de speelruimtes in hun wijk.
Deze reguliere inspectie vindt plaats aan de hand van speciale formulieren.
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Als uit de inspectie blijkt dat
de speelruimte
mankementen vertoont,
wordt dit zo spoedig mogelijk
gerepareerd door de
medewerkers van BOR. Dit
wordt bijgehouden in een
logboek. De teamleiders zijn
hiervoor opgeleid en hebben
een speciale cursus gevolgd.
Ook vindt er extra controle
plaats als er een klacht wordt
gemeld bij de gemeente. Dit
wordt tevens vermeld in het
logboek. Daarnaast vindt er
één keer per jaar een
uitgebreide inspectie plaats
van alle speelruimtes door
de afdeling BOR. Omdat de
teamleiders goed zijn
opgeleid, is het niet noodzakelijk om deze keuring te laten uitvoeren door een extern bedrijf.
De schoonmaak van de speelruimtes gebeurt wekelijks door de teams van BOR.
Ook voert BOR reparaties uit aan de speelruimtes. Als we het gehele speeltoestel moeten
vervangen, zorgt de leverancier hiervoor. De afdeling Ingenieursbureau koopt deze
speeltoestellen in.
Aanleg en/of vervanging
De afdeling Ingenieursbureau is verantwoordelijk voor de aanleg en vervanging van de
speelruimtes. Zij werkt de inrichtingsplannen verder uit en regelt de inkoop bij diverse
leveranciers.
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Ook werkt de afdeling Ingenieursbureau samen met de afdeling Welzijn, Sport en Onderwijs
(wijk- en buurtbeheer). In het kader van wijk- en buurtbeheer worden er binnen onze
gemeente buurtplannen ontwikkeld.
Dit gebeurt in samenwerking met de buurtbewoners, Woonstichting Leystromen en de
politie. In deze buurtplannen is aandacht voor de kwaliteit van de woonomgeving. In de
meeste gevallen maken de speelruimtes onderdeel uit van het buurtplan en wordt ook het
jongerenwerk betrokken.
Door het straatwerk zien de jongerenwerkers veel en kennen ze de jongeren en hun
behoeften zodat ze ook vaak het gedrag van de jongeren kunnen voorspellen.
Binnen onze gemeente worden (nieuwe) speelruimtes aangelegd of vervangen als:
1. de bewoners (of de jeugdgemeenteraad) hierom vragen
2. de speelruimte wordt afgekeurd of na een aantal jaar is afgeschreven (10-15 jaar).
Vervolgens maken we een inventarisatie van het aantal kinderen van een bepaalde
leeftijdscategorie in een straat of wijk. Daarna bepalen we aan de hand van de volgende
uitgangspunten of de speelruimte kan worden aangelegd of vervangen:
- binnen een straal van 150 meter moet een speelruimte bereikbaar zijn voor kinderen tot
en met 5 jaar
- binnen een straal van 250 meter moet een speelruimte bereikbaar zijn voor kinderen van
6 tot en met 11 jaar.
We hanteren momenteel geen norm voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
De speelruimte wordt vaak in overleg met de buurtbewoners vervangen.
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Bewonersparticipatie
Bij de aanleg en vervanging van een speelruimte werken we samen met een buurtvereniging
of klankbordgroep. De bewoners geven hun wensen aan en mogen ook mee beslissen. De
bewoners maken zelf een keuze voor een bepaald speeltoestel en de inrichting van de
speelruimte. Uiteraard spelen de kosten en het budget hierbij een rol.
Ook vinden er soms gesprekken plaats met de kinderen en jongeren zelf.
Jantje Beton pleit ervoor om de doelgroep meer te betrekken bij de vervanging en aanleg
van de speelruimtes. Voorwaarde is wel dat de speelruimtes binnen korte tijd gerealiseerd
worden.
Kinderen hebben namelijk behoefte aan zichtbare en snelle resultaten. Met medewerking
van het jongerenwerk kunnen we ook de jongeren actief betrekken bij het realiseren van
hun wensen.
De bewoners zijn momenteel niet betrokken bij het onderhoud en de schoonmaak van de
speelruimtes. Wij kunnen deze betrokkenheid stimuleren door bewoners een duidelijke rol
te geven in het speelruimtebeleid. (schoonhouden speelruimtes, organiseren van
activiteiten). Een goede communicatie met heldere afspraken is belangrijk.

3.4 Wie zijn er nog meer betrokken bij speelruimtebeleid?
We vinden burgerparticipatie binnen onze gemeente erg belangrijk. Daarnaast is het goed
om te bekijken welke organisaties/instellingen betrokken zijn of een belang hebben bij een
goede buitenspeelruimte.
1. Jeugdvoorzieningen
*

jongerenwerk: jongerenwerkers weten vaak wat er leeft in de buurt of bij de jeugd. Ze
zijn op de hoogte van eventuele knelpunten. Zij kunnen de rol van informant spelen bij
de inventarisatie van de speelruimte in de wijk. Ook kunnen zij worden ingezet als
intermediair bij het opzetten en uitvoeren van de jeugdparticipatie in alle fasen.

*

(brede) school: alle scholen binnen onze gemeente hebben een schoolplein. Sommige
scholen hebben het schoolplein na schooltijd open gesteld voor de kinderen van de
school of de kinderen uit de buurt. Scholen kunnen een rol spelen als aanbieder en
gebruiker van openbare speelruimte en als intermediair bij de participatie door
kinderen.
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*

sportverenigingen: deze verenigingen beschikken vaak over buitenspeel-ruimte en
hebben ervaring in het begeleiden van jeugd. Daarnaast hebben sommige verenigingen
moeite met het werven en behouden van jeugdleden. De sportverenigingen kunnen met
hun sport de wijk ingaan en de jeugd buiten schooltijd laten kennismaken maar ze
kunnen ook de sportvelden openstellen voor mensen uit de buurt. Hierdoor ontstaat er
extra buitenspeelruimte. Het kan echter wel een nadeel zijn dat een aantal sportvelden
aan de rand of buiten de bebouwde kom ligt.

2. Bedrijven en instellingen
Bedrijven en instellingen die zich niet primair richten op kinderen of jongeren, kunnen toch
belang hebben bij de inrichting van goede buitenspeelruimte. Het is interessant om te
bekijken of we deze bedrijven kunnen betrekken bij de opzet en uitvoering van het
speelruimtebeleid.
a. Woonstichting Leystromen: de woonstichting heeft belang bij een goed sociaal klimaat
van een wijk. Ook is de woonstichting eigenaar van een klein gedeelte van de
buitenruimte (groenstrook, brandgangen). De woonstichting werkt al nauw samen met
de gemeente bij het opstellen en het uitvoeren van de buurtplannen. De woonstichting
kan in praktische en financiële zin mogelijk bijdragen aan de realisatie van betere
speelruimte in de wijk.
b. Staatsbosbeheer: Staatsbosbeheer onderhoudt de bossen rondom onze gemeente. In de
bossen wordt ook gespeeld door kinderen uit onze gemeente.
c. Kerken: achter de kerk in Hulten ligt een bos van de parochie. Tijdens het opstellen van
het integraal Dorpsontwikkelingsplan (iDOP Hulten) hebben de bewoners en de kinderen
van de Gerardus Majella school aangegeven dat zij van dit bos graag een speelbos willen
maken. De parochie wil hier medewerking aan verlenen mits zij niet verantwoordelijk is
voor het onderhoud.
d. Politie (betrokken bij buurtplannen en toezicht hangjongeren)
e. Bedrijfsleven: het bedrijfsleven zou misschien een speelruimte binnen onze gemeente
willen sponsoren.
3. Beleidsterreinen binnen de gemeente
Veel beleidsterreinen binnen de gemeente hebben te maken met speelruimtebeleid o.a.
jeugdbeleid, onderwijs, ouderenbeleid, gezondheid, sport en recreatie en leefbaarheid. In
de volgende paragraaf gaan we hier uitgebreid op in.
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3.5 Raakvlakken overige beleidsterreinen

Om de overstap te kunnen maken naar een buitenspeelruimtebeleid is het belangrijk om te
inventariseren wat de raakvlakken zijn met de overige beleidsterreinen. Wat hebben zij voor
doelstellingen? Kan buitenspeelruimtebeleid een bijdrage leveren aan het realiseren van
deze doelstellingen en welke ontwikkelingen zijn van belang?
1. Jeugd
Het jeugdbeleid is vastgelegd in de nota Jeugd aan zet! d.d. 29 mei 2007. In deze nota wordt
de landelijke indeling van jeugdbeleid gevolgd. Één van de kerndoelen richt zich op Vrije
Tijd: “er op toezien dat alle kinderen voldoende rust en vrije tijd hebben en dat er
voldoende vrijetijdsvoorzieningen beschikbaar zijn en dat deze ook toegankelijk zijn en in
voldoende mate beschikbaar zijn voor kwetsbare kinderen, zoals kinderen met een
handicap.”
Een goed aanbod van speelruimtes binnen onze gemeente waar kinderen naar eigen keuze
kunnen spelen draagt hieraan bij (zie ook paragraaf 2.1. wat verstaan we onder spelen). We
zullen ons goed moeten beraden hoe we de speelruimtes toegankelijker kunnen maken voor
kwetsbare kinderen.
In de nota Jeugd aan zet! wordt o.a. ook voorgesteld om jeugd actief te betrekken door
middel van beleidsparticipatie en maatschappelijke participatie.
Dit sluit goed aan bij onze visie om kinderen meer te betrekken bij de inrichting van
buitenspeelruimte.
2. Onderwijs
Uit gesprekken met het
onderwijsveld blijkt dat er geen
vastgesteld beleid is ten
aanzien van het gebruik van de
speelplaatsen. Ook in onze
beleidsnota’s onderwijs en
brede school is dit geen
aandachtspunt. De inrichting
en onderhoud van
speelplaatsen is de
verantwoordelijkheid van het
schoolbestuur.
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3. Gezondheid
In de Nota Volksgezondheid 2007-2010 d.d. 17 december 2007 is overgewicht als speerpunt
opgenomen. Binnen onze gemeente ondernemen wij veel acties om overgewicht tegen te
gaan. Op allerlei manieren proberen wij kinderen te stimuleren om meer te bewegen. Een
uitnodigende buitenspeelruimte kan hieraan bijdragen.
4. Wijk- en buurtbeheer
In de nota Wijk- en Buurtbeheer d.d. 25 april 2005 hebben we als doel gesteld om de
leefbaarheid in een buurt of wijk te verhogen zodat de bewoners dit ervaren als een prettige
woonomgeving.
Momenteel ontwikkelen wij in samenwerking met de woonstichting Leystromen en politie
buurtplannen binnen het motto Samen Zichtbaar Beter. In deze plannen is ook aandacht
voor de speelruimtes in een buurt. Op verzoek van de bewoners wordt de vervanging van
een speelruimte opgenomen in het actieplan, bijvoorbeeld buurtplan Wolfsweide 3/4.
Daarnaast wordt momenteel ook het park Wolfsweide opnieuw ingericht in samenwerking
met een speciaal opgerichte klankbordgroep. De speelruimte in het park is een actiepunt dat
we willen verbeteren.
Tevens komen op de website verbeterdebuurt.nl diverse verzoeken binnen om een buurt te
verbeteren en specifieke verzoeken om een speelruimte zoals bijv. een Cruijff- Court.
5. Sport
Op het gebied van sport gebeurt er veel binnen onze gemeente. Al een aantal jaar draait het
sportkennismakingsproject KIDS Sport op alle basisscholen (groepen 4/5) binnen onze
gemeente. Het project is inmiddels uitgebreid naar alle groepen (3 t/m 8).
Ook beschikken we over drie combinatiefunctionarissen sport die de lessen lichamelijke
opvoeding verzorgen op alle basisscholen, sportverenigingen ondersteunen en kinderen
stimuleren om meer te gaan sporten en bewegen. In de afgenomen KidsSport-enquête zegt
driekwart van de ondervraagde kinderen (74%) na schooltijd buiten te spelen waarvan 34 %
van de kinderen aangeeft vier dagen of meer per week buiten te spelen (15 % 1 dag per
week, 14% twee dagen per week, 11 % drie dagen per week buiten spelen). Kunnen we
hieruit opmaken dat 26% van de kinderen niet buiten speelt? Het is belangrijk om te
onderzoeken waarom deze kinderen niet buiten spelen. Op welke wijze kunnen wij het
buitenspelen stimuleren? Door kinderen meer te betrekken bij de inrichting van
speelruimte, krijgen we meer inzage in hun wensen en speelbehoeftes.
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Daarnaast pleit het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) voor
“Beweegvriendelijke Wijken”. Daarbij gaat het om het leggen van verbindingen tussen de
sociale component (activiteitenaanbod en participatie van burgers) en de fysieke
component (de ruimtelijke voorziening). De directe woonomgeving moet als het ware
uitnodigen tot sport en bewegen.
Wij investeren ook in de aanleg van sportaccommodaties. Het nieuwe sportpark Vijf Eiken is
geschikt als buitenspeelruimte voor de kinderen. Bij het nieuw in te richten sportpark
Verhoven is tevens de wens geuit om een speelbos te realiseren.
6. Leefbaarheid
Voor de dorpskernen Molenschot en Hulten is een integraal dorpsontwikkelingsplan
opgesteld. In het iDOP Hulten is als actiepunt opgenomen om het bos achter de kerk, dat
eigendom is van de parochie, open te stellen en hiervan een speelbos te maken. Ook wil
men graag het sportveld in de toekomst naar de dorpskern verplaatsen.
7. Wet Maatschappelijke Ondersteuning
In de kadernota Wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2011 d.d. 18 december 2006
worden diverse prestatievelden geformuleerd die een relatie hebben met
buitenspeelruimte. Prestatieveld 1 is het bevorderen van de sociale samenhang in en
leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Een goede inrichting van de buitenspeelruimte
draagt bij aan de verbetering van de buurtcohesie (zie ook paragraaf 2.2. Waarom is
buitenspelen en buitenspeelruimte belangrijk).
Prestatieveld 2 is op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met
opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden.
In paragraaf 2.2. geven we aan dat buitenspelen belangrijk is voor de ontwikkeling van
kinderen. Een goede buitenspeelruimte zou dus preventief kunnen werken en mogelijk
bepaalde opvoedproblemen kunnen voorkomen.
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8. Ouderen/Senioren
Wij hebben binnen onze
gemeente geen specifiek
ouderen/seniorenbeleid. Wel
subsidiëren wij de
ouderenbonden in onze
gemeente. Deze bonden
organiseren diverse
activiteiten voor de
doelgroep. Bij
speelruimtes wordt
vooral gedacht aan de
kinderen en jongeren. Er
zijn echter ook diverse
speel-/fitnesstoestellen
die specifiek zijn
ontwikkeld voor
ouderen/senioren om
deze doelgroep te
stimuleren meer te gaan
bewegen en sporten.
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3.6 Financiële ruimte

In onze begroting hebben we een jaarlijks budget van ruim € 50.000,- voor de aanleg en
vervanging van speelruimtes. Ook voor het onderhoud aan de speelruimtes is budget en
personeel vrijgemaakt.
FCL

Omschrijving

2011

2012

2013

2014

2015

60580310

Speelplaatsen, trapvelden en speeltoestellen
(onderhoud)

€ 23.936

€ 24.059

€ 24.061

€ 24.061

€ 24.061

60580310

Speelplaatsen, trapvelden en speeltoestellen
(onderhoud)

€ 42.992

€ 42.992

€ 42.992

€ 42.992

€ 42.992

60580300

Speelplaatsen, trapvelden en speeltoestellen
(vervanging./uitbreiding)

€ 50.605

€ 50.320

€ 50.321

€ 50.321

€ 50.321

€ 117.374

€ 117.374

Totaal

€ 117.533 € 117.371 € 117.374

Het totale budget van ruim € 11 7.000,- is een randvoorwaarde. Binnen dit budget moeten
we nieuwe speelruimtes aanleggen en bestaande speelruimtes onderhouden en vervangen.
Door burgers en het sociale netwerk actief te betrekken bij dit proces kunnen we de kosten
delen en mogelijk besparen.
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Hoofdstuk 4

Speelruimtebeleid gemeente

4.1 Inleiding en algemene visie
In de voorgaande hoofdstukken heeft u kunnen lezen waarom buitenspelen belangrijk is
voor de ontwikkeling van kinderen en voor de leefbaarheid binnen onze gemeente. Ook
heeft u kunnen lezen waar we allemaal rekening mee moeten houden en waar onze
uitdagingen liggen. In dit hoofdstuk proberen we dit samen te vatten in een heldere visie
met doelstellingen. Tevens formuleren wij beleidsuitgangspunten die bepalend zijn voor de
inrichting van de buitenspeelruimte in onze gemeente.
Onze algemene visie is als volgt.

De gemeente Gilze en Rijen wil kinderen en jongeren stimuleren om buiten te
spelen. Dit vanuit het oogpunt dat spelen goed is voor de ontwikkeling en
gezondheid van kinderen maar ook goed is voor de leefbaarheid in de buurt.
De gemeente wil ervoor zorgen dat alle kinderen en jongeren op een veilige wijze
kunnen buiten spelen op een voor hen goed bereikbare plaats, waarbij hun
speelgedrag ook geaccepteerd wordt door de buurt.

4.2 Doel

Het doel van deze nota is om binnen onze gemeente een overstap te maken van een
speelvoorzieningen beleid naar een integraal buitenspeelruimtebeleid.
In het buitenspeelruimtebeleid willen we meer fysieke speelruimte voor jeugd. Ook gaat het
erom dat er meer begrip komt voor de spelende jeugd en dat spelen op de straat, in de wijk
geaccepteerd en getolereerd wordt.

4.3 Visie per leeftijdsgroep

De kwantitatieve en kwalitatieve behoeften aan buitenspeelruimte verschillen sterk per
leeftijdsgroep. Van kleine, veilige speelplekken dicht bij huis voor de allerkleinsten tot
grotere sportterreinen op wijkniveau voor de oudere jeugd.
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Binnen onze gemeente hanteren wij drie leeftijdsgroepen:
- kinderen tot en met 5 jaar (teldatum 1 januari 2011: 1.653 kinderen in onze gemeente)
- kinderen van 6 tot en met 11 jaar (teldatum 1 januari 2011: 1.910 kinderen in onze
gemeente)
- jongeren van 12 tot 18 jaar (teldatum 1 januari 2011: 1.968 jongeren in onze gemeente)
Per leeftijdsgroep zijn er specifieke eisen ten aanzien van de formele en informele
speelplekken.
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Kinderen tot en met 5 jaar
- Ontwikkeling
Peuters ontdekken de wereld om zich heen en gebruiken daarbij alle zintuigen. Ze leren
door te experimenteren en door imitatie van het gedrag van volwassenen om hen heen.
Ze hebben nog amper notie van gevaar. Kleuters worden snel zelfstandiger. Hun
motorische vaardigheden nemen toe en ze beginnen oog te krijgen voor risico’s.
-

-

-

-

Speelbehoefte
Kleine kinderen willen spelen in een veilige
speelomgeving, in het zicht van volwassenen,
samen met leeftijdgenoten.
Bereik
Zelfstandig vanaf 3 jaar direct voor het huis.
Vanaf 4 jaar in het zicht van huis, met
mogelijkheid om zonder oversteken een blokje
om te fietsen. Met toezicht in de omgeving van
de woning of kinderopvang op brede stoep of pleintje, in plantsoen of formele speelplek.
Eisen aan informele speelplekken
De overgangszone van privé naar openbare ruimte is interessant, bijv. een voortuin, een
brede stoep of een autovrije straat met kleine spelaanleidingen. Met de inrichting moet
een afweging met sociale veiligheid worden gemaakt.
Eisen aan routes
Brede stoepen en beschutte wandelpaden die aantrekkelijk en begaanbaar zijn voor
ouders met wandelwagens.
Eisen aan formele speelruimte
 een speelplek binnen een straal van 100-150 meter van huis of kinderopvang
 oppervlakte van 100 tot 500 m2
Gewenste inrichtingselementen
 open gebied om te kruipen (gras), steppen, rennen en ballen
 plek met zand en water
 natuurlijk gebied met een diversiteit aan planten en materialen
 speelelementen zoals een hekje, speelhuisje, glijbaan, klimelement of een schommel
 bankje voor de ouders met goed overzicht over het terrein
 afscherming van het spel van oudere kinderen
 afvalbak
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Kinderen van 6 tot en met 11 jaar
- Ontwikkeling
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 met elkaar houden. 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.
- Speelbehoefte
Naarmate kinderen ouder worden, willen ze in een steeds avontuurlijker omgeving
spelen met leeftijdgenoten.
- Bereik
Afhankelijk van leeftijd, ontwikkeling en lokale omstandigheden kunnen kinderen
zelfstandig in hun eigen straat en buurt spelen. Ze gaan via stoepen en fietspaden naar
andere woonblokken. Ze kunnen een 30 km straat oversteken. Brede 50 km straten
vormen barrières. Vanaf 9 jaar kunnen kinderen ook op de fiets het verkeer in. Met
toezicht kunnen kinderen naar een park of een grote speelplek elders in de wijk.
- Eisen aan informele speelplekken
Brede stoepen en pleintjes met spelaanleidingen, autovrije en -luwe straten, veilige
fietsroutes langs kinderbestemmingen, grasveldjes en natuurlijke groenstroken.
- Eisen aan routes
Veilige en aantrekkelijke loop- en fietsroutes die de belangrijkste kinderbestemmingen
met elkaar verbinden en waarlangs kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep zich zelfstandig
kunnen verplaatsen.
- Eisen aan formele speelruimte
 een speelplek binnen een straal van 300-400 meter van huis (dit wijkt af van de
huidige werkwijze waarin wij nog uitgaan van een straal van 250 meter)
 oppervlakte speelplek van 1000 tot 2000 m2 met gevarieerde ondergrond en
inrichting
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-

Gewenste inrichtingselementen
 open gebied voor balspel en fietscrossen
 natuurlijk gebied met gelegenheid om een hut te bouwen, verstoppertje te spelen, te
experimenteren met diverse materialen en avonturen te beleven
 ruimte voor specifieke activiteiten zoals klimmen, glijden, met dieren omgaan, zitten
en kletsen
 ook bij basisscholen en naschoolse opvang moet goede buitenspeelruimte zijn
 bankje voor kinderen waar ze ook kunnen zitten en kletsen
 afvalbak
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Jongeren van 12 tot 18 jaar
- Ontwikkeling
De overgang van kindertijd naar volwassenheid is een verwarrende en onzekere periode.
Jongeren ontwikkelen een eigen persoonlijkheid en identificeren zich met een specifieke
subcultuur. Ze kiezen hun vrienden en vriendinnen met zorg.
- Speel- en sportbehoefte
Pubers combineren vaak hun oude spelvormen met meer volwassen bezigheden.
Ontmoeting met leeftijdgenoten en gezien worden is belangrijk. Dit geldt uiteraard niet
voor alle jongeren.
- Bereik
Jongeren spelen in het hele dorp maar met een accent op de eigen wijk.
- Eisen aan informele speelplekken
Pleinen en andere plekken met bankjes en beschutting tegen zon en regen.
- Eisen aan routes
Veilige fietsroutes door de gehele bebouwde kom die jongerenbestemmingen met
elkaar verbinden. Ook veilige schoolroutes buiten de bebouwde kom zijn belangrijk voor
de jongeren die buiten onze gemeente naar school gaan.
-

Eisen aan formele speelruimte
 een sport- en ontmoetingsplek binnen een straal van 1000 meter van huis
 oppervlakte 2000 tot 6000 m2 met gelegenheid voor skaten, balspellen en om te
kletsen.
 bij voorkeur binnen de wijk en genoeg in het zicht van woningen zodat het ook voor
meisjes veilig is

-

Gewenste inrichtingselementen
 ruimte voor specifieke jongerenactiviteiten
 ruimte voor activiteiten voor meisjes (meisjes willen graag ergens kunnen zitten op
een bankje of schommel, kletsen, elkaar ontmoeten en kijken naar anderen. Voor
echte specifieke activiteiten zijn meisjes vaak lid van een vereniging waar ze in
“besloten” kring sporten, dansen of spelen)
 bankje voor jongeren waar ze ook kunnen zitten en kletsen
 afvalbak
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4.4 Visie op werkwijze en participatie
De huidige werkwijze binnen onze gemeente willen wij zoveel mogelijk in stand houden,
maar de knelpunten moeten we verbeteren. De uitdaging is om de overstap te maken van
een speelvoorzieningen beleid naar een buitenspeelruimte beleid waarbij meerdere
afdelingen/organisaties/instellingen betrokken zijn. Bij een integrale aanpak is het wel van
belang om een kartrekker aan te wijzen. Deze rol kan het beste worden vervuld door de
afdeling Welzijn, Sport en Onderwijs die verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid en het
beleid voor wijk- en buurtbeheer. Deze afdeling werkt momenteel al nauw samen met de
afdelingen Ingenieursbureau en Beheer Openbare Ruimte. Ook werkt zij samen met de
jeugdgemeenteraad, jongerenwerk, basisscholen, Woonstichting Leystromen en de politie.
De portefeuillehouder Jeugd is uiteraard politiek verantwoordelijk.
Kinderen en jongeren (en ouders van jonge kinderen) moeten we meer betrekken bij de
aanschaf en vervanging van speelruimtes. Hun wensen en behoeften nemen we daarbij als
uitgangspunt. Ook de Jeugdgemeenteraad en het jongerenwerk heeft een belangrijke rol in
de aanschaf en vervanging van speelruimtes. Zij kunnen dit initiëren en in overleg met de
kinderen uit de buurt de wensen uitwerken.

Door middel van een speelschouw, vergelijk burgerschouw, willen we de speelruimtes
structureel controleren met de kinderen en/of de Jeugdgemeenteraad en het jongerenwerk.
Aan de hand van deze speelschouw kan vervolgens een plan van aanpak worden opgesteld.
De speelruimtes die in aanmerking komen voor een speelschouw stellen we jaarlijks vast
door de Jeugdgemeenteraad. De kinderen kunnen dan zelf hun prioriteiten bepalen of
nieuwe verzoeken inbrengen. Tevens bieden we via een oproep in het weekblad de ouders
van jongere kinderen (en opa’s en oma’s) de mogelijkheid om hun wensen ten aanzien van
de speelruimtes in hun directe woonomgeving aan te geven.
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Ook kijken we aan de hand van demografische gegevens van een wijk kritisch naar de
speelruimte zodat we geen speelruimte handhaven voor een bepaalde leeftijdscategorie
terwijl de kinderen zijn opgegroeid en een andere speelbehoefte hebben.
De jeugd in de leeftijd van 12-18 jaar willen we meer betrekken bij de aanleg en het
onderhoud van hun buitenspeelruimte. Dit willen we in overleg met het jongerenwerk
verder uitwerken. De jongerenwerkers binnen onze gemeente kennen de jongeren, hebben
het vertrouwen van de jongeren en kunnen hun hierdoor beter bereiken (via straatwerk en
jongerenactiviteiten worden de jongeren persoonlijk en direct benaderd door de
jongerenwerkers). Met behulp van de demografische gegevens van een wijk kunnen we
jongeren gericht aanschrijven of met behulp van de jongerenwerkers aanspreken. Ook
moeten we nagaan of we via Hyves of MSN de jongeren kunnen bereiken.
Onderhoud en beheer
De buitenspeelruimte binnen onze gemeente willen wij in overleg met de gebruikers
aanschaffen en vervangen. Het onderhoud en beheer van de buitenspeelruimte vinden wij
echter een taak van de gemeente. Dit in verband met de aansprakelijkheid en verplichting
ten aanzien van het Warenwetbesluit.
Wel kunnen we in goed overleg met de buurtbewoners en jongeren bekijken of we bepaalde
schoonmaak- en kleine onderhoudswerkzaamheden kunnen overdragen (vergelijk
schoffelcontracten buurtverenigingen en het zakgeldproject). De gemeente (en of
jongerenwerk) moet dan echter wel toezicht houden op de uitvoering hiervan.

4.5 Beleidsuitgangspunten

De volgende beleidsuitgangspunten zijn bepalend voor de inrichting van de speelruimte
binnen onze gemeente maar ook voor de tolerantie ten aanzien van en de omgang met
spelende kinderen.
Onderstaande uitgangspunten hebben we voorgelegd aan de leden van de commissie
Samenleving op 3 maart 2011. Ook hebben we deze uitgangspunten besproken met de
Jeugdgemeenteraad.
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Uitgangspunten speelruimtebeleid
1. De gemeente Gilze en Rijen hanteert de volgende speelruimtenorm: van alle beschikbare
ruimte binnen onze gemeente wordt minimaal 300m2 per hectare gereserveerd voor
formele speelruimte.
2. Binnen onze gemeente moet een gevarieerd aanbod van speelruimte zijn voor de
kinderen en jeugd in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.
3. De speelruimte moet toegankelijk zijn maar ook uitnodigend, veilig en speelbaar.
4. Er is een evenwichtige spreiding van speelruimtes over de verschillende dorpskernen en
wijken.
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5. Speelruimtes binnen onze gemeente moeten, afhankelijk van de leeftijd van de
kinderen, goed bereikbaar zijn;
a. voor kinderen tot en met 5 jaar:
- een speelplek binnen een straal van 100-150 meter van huis of kinderopvang
- oppervlakte van 100 tot 500 m2
b. voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar:
- een speelplek binnen een straal van 300-400 meter van huis
- oppervlakte speelplek van 1000 tot 2000 m2 met gevarieerde ondergrond en
inrichting
c. voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar:
- een sport- en ontmoetingsplek binnen een straal van 1000 meter van huis
- oppervlakte 2000 tot 6000 m2 met gelegenheid voor skaten, balspellen en om te
kletsen.
- bij voorkeur binnen de wijk en genoeg in het zicht van woningen zodat het ook
voor meisjes veilig is.
6. Speelruimtes moeten ook goed bereikbaar en speelbaar zijn voor kinderen met een
lichamelijke beperking.
7. De speelruimtes worden bij voorkeur binnen de bebouwde kom aangelegd. Als dit qua
ruimte niet mogelijk is, wordt uitgeweken naar de rand van het dorp of buitengebied.
8. Kinderen en jongeren (en ouders van jonge kinderen) worden betrokken bij de aanleg en
vervanging van speelruimtes. Hun wensen en behoeften worden daarbij als uitgangspunt
genomen.
9. De speeltoestellen op de formele speelruimtes van de gemeente Gilze en Rijen moeten
voldoen aan de gestelde eisen in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.
10. Het onderhoud aan de speelruimtes vindt structureel plaats volgens de gestelde normen
in het Warenwetbesluit.
11. Openbare - en groenvoorzieningen binnen onze gemeente zijn ook geschikt als
speelruimte voor kinderen. Bij de inrichting zal hier rekening mee worden gehouden
zodat kinderen hier ook kunnen en mogen spelen.
12. De sportvelden en schoolpleinen zijn ook geschikt als speelruimte voor kinderen. Aan
het gebruik hiervan zijn echter wel voorwaarden verbonden.
13. Bij de inrichting van de speelruimte wordt het “natuurlijk” spelen met gebruik van
natuurlijke materialen zoals water, zand, hout, etc. gestimuleerd. Ook wordt rekening
gehouden met het gebruik van duurzame materialen.
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Hoofdstuk 5

Actiepunten

5.1 Inleiding

In dit laatste hoofdstuk omschrijven we welke acties nodig zijn om ons speelruimtebeleid de
komende jaren te verbeteren.
Deze acties zijn voortgekomen uit de inventarisatie maar ook uit de gesprekken met de
jeugdgemeenteraad, het jongerenwerk, de basisscholen, de commissie Samenleving en de
betrokken afdelingen Ingenieursbureau, Beheer Openbare Ruimte, Ruimtelijke Ontwikkeling
en Welzijn, Sport en Onderwijs.

5.2 Actiepunten
actiep omschrijving
unt
1
Navragen hoe kinderen de speelruimtes ervaren
door middel van een speelschouw vergelijk
buurtschouw. Hierbij aansluiten bij de
Jeugdgemeenteraad. In het jaarplan van de
Jeugdgemeenteraad 2010-2011 heeft de raad
aangegeven dat zij een speeltuintjesbrigade wil
oprichten. De bedoeling is dat deze brigade de
speeltuintjes gaat controleren en beoordelen.
Opzetten zogenaamde speelschouw (vergelijk
buurtschouw) en deze uitvoeren met kinderen en
jongeren.

wie

wanneer

Afdeling WSO
en leden
jeugdgemeenteraa
d

Schooljaar
2011-2012

2

Afdeling IB en
BO

Sept – dec.
2011

Speelruimtes ook op internet plaatsen of een
speciale folder ontwikkelen voor de diverse
leeftijdsgroepen.
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actiep omschrijving
unt
3
Duidelijke afspraken maken over het gebruik van het
sportpark als buitenspeelruimte. Opstellen
gebruiksregels sportvelden, deze positief
formuleren. Duidelijke communicatie naar buiten
toe (ook via het jongerenwerk)
Meenemen in overleg met verenigingen over
gebruiksovereenkomsten

wie

wanneer

Afdeling WSO
en Sportverenigingen

2011-2012

4

Inventariseren welke schoolpleinen opengesteld zijn
en welke niet. Bekijken of en hoe we sommige
schoolpleinen meer open kunnen stellen voor de
kinderen uit de buurt. Samenwerkingsverband
gemeente en school onderzoeken. Relatie leggen
tussen investeringen Integraal Huisvestingsplan
onderwijs en ontwikkeling schoolpleinen.

Afdeling WSO
en bestuur
basisscholen

Schooljaar
2011-2012

5

Onderzoek naar de ervaring van ouders en leerlingen Verkeerswerk
over de routes naar scholen. Mogelijk speciale
groep,
kindlinten aanleggen in overleg met de
Afdeling IB
verkeerswerkgroep. Een kindlint is een route naar
school toe waarbij spelelementen zijn toegevoegd
met als doel kinderen te stimuleren te voet naar
school te gaan.
De veiligheid van een route naar school heeft hierbij
wel prioriteit.

Schooljaar
2011-2012

6

Opstarten overleg Staatsbosbeheer over de
mogelijke realisatie van een speelbos in onze
gemeente, waarbij de onderhoudskosten
gezamenlijk worden gefinancierd.

2012
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Afdeling IB

actiep omschrijving
unt
7
Uitwerken iDOP Hulten/agendapunt
leefbaarheidsagenda: realiseren speelbos in
parochiebos

wie

wanneer

Afdelingen
WSO, IB en
werkgroep
iDOP Hulten

Sept.-dec.
2011

8

Beleidsuitgangspunten voor buitenspeelruimte op
nemen in de realisatie of anterieur-overeenkomst
met projectontwikkelaars.

Afdeling RO

Met ingang
van
september
2011

9

Onderzoek afsluiten raamcontracten leveranciers.

Afdeling IB

2011

10

Vergroten betrokkenheid bewoners bij schoonmaak
en onderhoud speelruimtes (aandacht voor
aansprakelijkheid, afsluiten contracten).

Afdeling BOR

11

Onderzoek naar specifieke wensen jongeren/
meisjes en de betrokkenheid van jongeren bij Kunst
in de openbare ruimte (Kunstwerk/speel”toestel” in
hetMollebos in Gilze)

Afdeling WSO
en
Jongerenwerk

Met ingang
van
september
2011
2011- 2012

5.3 Financiële gevolgen actiepunten

Bovenstaande actiepunten dienen binnen het beschikbare gemeentelijk budget te worden
uitgevoerd. Indien mogelijk zullen we aanvullende financiën aanvragen bij bijvoorbeeld het
Oranjefonds, het Leaderprogramma (De Baronie), de provincie maar ook via sponsoring van
het bedrijfsleven (bij oplevering project).

5.4 Evaluatie

Bovenstaande actiepunten willen we jaarlijks evalueren en aanpassen in overleg met de
jeugdgemeenteraad en de betrokken afdelingen (planning januari). Dit zullen we vervolgens
via een memo aan de commissie Samenleving aanbieden (planning maart).
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BIJLAGEN





Overzicht formele speelvoorzieningen
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Jaarplan Jeugdgemeenteraad 2010-2011
Evaluatierapport speeltuinen door werkgroep Jeugdgemeenteraad
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SPEELTERREINTJES
RIJEN WEST
Oranjeplein

x = speelplek
t = trapveld
s = skatebaan

aantal

x

1
1
1
1

Mgr Arienstraat

s
t

1
1
1
1
1
1
1

Gerbrandystraat

x

1
1
1
1
1

Mackayhof
Brabantpark

1
1
1
1
1

x
x

1
1
1

t

2
Polanenhof

x

1
1
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SPEELTOESTELLEN

wip
bandenloopton
balanceerbalk
duikelrek
ondergrond speeltoestellen
spineramp
jumpramp
piramid
quater
bank
kinked flatbar
wheeliebox ledge
asfalt ondergrond
asfalt ondergrond
kabelbaan
combinatietoestel
wip(veertoestel)
klimtoestel
duikelrek cirkel
ondergrond speeltoestellen
doel
doel
speelhuisje
combinatietoestel
veertoestel
ondergrond speeltoestellen
basketbalpaal
doel
doel
hekwerk
ballenvangers
tegel ondergrond
klim-glijtoestel
zandbak
veertoestel

SPEELTERREINTJES
van Hogendorpstraat

x = speelplek
t = trapveld
s = skatebaan
x

Thorbeckeplein
Kard. de Jongstraat

t
x

Mariastraat(achter)

t
x

Rembrandtlaan

t

Rubenspark

x

Jeroen Boschstraat

x

RIJEN OOST
Bongelakker

x

Burg. Sweensplein

x

aantal

SPEELTOESTELLEN
1 combinatietoestel
1 zandspeeltoestel
1 veertoestel/wip
zandbak
2 doelen
1 klimtoestel
1 balanceerbalk
1 veertoestel
tegel ondergrond
2 doelen
1 speelhuisje
1 veertoestel
1 duikelrek
1 klimtoestel
ondergrond speeltoestellen
2 doelen
1 klimtoestel
1 klimtoestel
1 veertoestel
1 glijbaan
1 wip
ondergrond speeltoestellen
1 klimtoestel
1 glijbaan
1 veertoestel
zandbak

1 glijbaan
zandbak
2 basketbalpalen
1 huisje met glijbaan
1 balanceerbalk
1 wip
1 veertoestel
zandbak
2 doelen

t
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SPEELTERREINTJES
Doornbos(plakpad)

x = speelplek
t = trapveld
s = skatebaan
x

Houtelaar

x

Krekelhorst

x

t
Laagstr / Gagelrijs

t

Laagstr / Schoorveken
Laagstraat / Bongelakker

t
x

Laagstraat / Doornbos)
Leibeemd / Hoeksestraat

t
x

Prins Hendrikstraat

x
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aantal

SPEELTOESTELLEN
1 klimtoestel
1 glijbaan
1 veertoestel
zandondergrond
1 veertoestel
1 klimtoestel
1 glijbaan
zandbak
1 wip
1 klimboog
1 glijbaan
zand ondergrond
1 mindoeltje
1 mindoeltje
2 doelen
1 tafeltennistafel
tegelondergrond
1 doelwand
1 kabelbaan
1 vogelnestschommel
1 duikelrek 3-delig
1 klimtoestel
zandondergrond
1 draaitoestel
1 wip
2 doelen
1 veertoestel
1 klimtoestel
1 glijbaan
zandondergrond
1 veertoestel
1 klimtoestel
1 glijbaan
1 speelhuisje
zandbak
1 tafeltennistafel

SPEELTERREINTJES
Park Wolfsweide

x = speelplek
t = trapveld
s = skatebaan
x

t
Scholverbos

x

Schoorveken

x

Sporkt / Breebroek

x

Willem Alexanderhof

x

Wouwerbroek

x

t
Wouwerbroek(Zaaren)
Arch. Aartsplein

Liesbeth Tilanuspln

x
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aantal

SPEELTOESTELLEN
1 speelcombinatie
ondergrond speeltoestel
1 veertoestel
1 wip
2 doelen
13 toestellen op trimbaan
1 veertoestel
1 glijbaan
1 speelhuisje
1 klimtoestel
zandbak
1 veertoestel
1 klimtoestel
1 glijbaan
zandbak
1 klimtoestel
1 glijbaan
1 veertoestel
zandondergrond
1 veertoestel
1 klim-glijtoestel
zandbak
1 veertoestel
1 speelhuisje
1 klim/glijtoestel
zandbak
1 doel
hekwerk
1 multibalspel
1 volleybalnet
1 liggende steen
1 staande steen
1 liggende panter
ondergrond toestellen
1 veertoestel
1 duikelrek 1-delig
1 zandtafel
1 huisje met glijbaan
zandbak

SPEELTERREINTJES
Marga Klompelaan

x = speelplek
t = trapveld
s = skatebaan
x

t

aantal

SPEELTOESTELLEN
1 klimtoestel
1 klim-glijtoestel
1 speelhuis
zandbak
2 klimdoelen
1 basketbalpaal
hekwerk
1 speelhuisje
1 glijbaan
1 wip
zandbak
1 kleine draadcircus
zandbak
1 glijbaan
1 veertoestel
1 3-delig duikelrek
zandbak
2 mindoeltjes
1 tafeltennistafel
tegelondergrond

Annie Romeinplein

x

Judith Leysterplein

x

RIJEN ZUID
Frederikplein

x

1
1
1
1

Willem I plein

x

1
1
1

Atalanta/Gen van Geenstraat

x

Atalanta
Dagpauwoog

1
1
2
1

t
x
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kabelbaan
basketbalpaal
bandenloopton
klim-glijtoestel
zandondergrond
veertoestel
veertoestel
glijbaan
zandbak
zandondergrond
speelkom
huisje met glijbaan
veertoestel
doelen
maaskeien toestel
ondergrond

SPEELTERREINTJES
Kleine Spie

Stedenbaan

x = speelplek
t = trapveld
s = skatebaan
x

x
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aantal

SPEELTOESTELLEN
1 huisje met glijbaan
1 veertoestel
rubbertegel ondergrond
1 veertoestel
1 klim-glijtoestel
zandbak

SPEELTERREINTJES
GILZE NOORD
Burg. Molstraat (Nerhovensestraat)

x = speelplek
t = trapveld
s = skatebaan
t
x

A Weteringsstraat

x

Windvang

x

Jachtveld

x

Hubertusveld

t
x

Strijp skatebaan

s

Strijp sportcourt

s

aantal

SPEELTOESTELLEN

1 klimtoestel
1 klimglijtoestel
1 wip
zandbak reconstructie
2 doelen
1 klimtoestel
1 schommel
1 speelhuisje
6 zwerfkei
3 boomstammen
zandondergrond klimtoestel
grondwerk heuvel en strandje
1 klim-glijtoestel
1 veertoestel
zandbakomranding
1 glijbaan
1 duikelrek 3-delig
zandbak
zandbak uitbreiding
1 huisje
1 schommel
1 klim - glijcombinatie
1 speelhuisje
1 schommel dubbel
1 veertoestel
zandbak
1 tafeltennistafel
1 quaterramp
1 spineramp
1 back to back ledge
1 wheelliebox
1 quarterramp
asfaltondergrond
1 sportcourt
asfaltondergrond
tegels en banden rondom
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SPEELTERREINTJES
Vogelvlucht

x = speelplek
t = trapveld
s = skatebaan
x

aantal
1
1
1
1

Past. Van de Boschstraat

x

1
1
1

van Heinsbergstraat

x

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SPEELTOESTELLEN
glij- schommel combinatie
2-delig duikelrek
wip
veertoestel
zandbak
huisje-glijbaan
duikelrek
balanceerbalk
zandbak
Speelhuisje
glijbaan
schommel
veertoestel
veertoestel
zandbak
klimtoestel
ondergrond speeltoestellen
duikelrek
klim-glijtoestel
veertoestel
veertoestel
zandbak
uitbreiding zandbak
tafeltennistafel
doelen
keientoestel
ondergrond keien
klimglij-huisje
balanceerbalk
bandenloopton
duikelrek
zandbak

van Dijkplein

x

Mollebos

t
x

Heuvelstraat

x

1
1
1
1

t
x

2 doelen
1 klim-glijtoestel
1 wip
ondergrond speeltoestellen

GILZE ZUID
Wendel / Valenbraak

1
2
1
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SPEELTERREINTJES
Hofstad

Voortstraat / Groenvoort

x = speelplek
t = trapveld
s = skatebaan
x

x

Hoevenaarsstraat

x

Kruijsenstraat

x

Hoevenaarsstraat/Laarspad
Steenfabriek

t
x

aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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SPEELTOESTELLEN
klimtoestel
glijbaan
duikelrek 1-delig
veertoestel
zandbak
klimtoestel
veertoestel
zandbak
draaitoestel
veertoestel
veertoestel
glijbaan
betonelement toestel
zandbak
speelhuisje
klimtoestel
veertoestel
zandbak
doel
glij-schommel combinatie
wip
zandondergrond

SPEELTERREINTJES
MOLENSCHOT
Stappenakker

x = speelplek
t = trapveld
s = skatebaan
t

aantal

1
1
1
1
1

x

s

Boterbloem

1
1
1
1
1

x

Sint Annastraat

1
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SPEELTOESTELLEN
doel
doel
klimtoestel
glijtoren
veertoestel
zandbak
asfaltondergrond
skatetoestel
skatetoestel
klimtoestel
wip
huisje glijbaan
zandbak
tafeltennistafel
tegelondergrond

SPEELTERREINTJES
HULTEN
Gerardus Majellastr

x = speelplek
t = trapveld
s = skatebaan
x

aantal

SPEELTOESTELLEN

1 glijtoren
1 veertoestel
zandbak
1 klimtoestel
2 mini doeltjes
1 duikelrek 3-delig
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Besluit van 3 september 1996 tot vaststelling van een algemene maatregel
van bestuur ter uitvoering van de Wet op de gevaarlijke werktuigen (Besluit
veiligheid attractie- en speeltoestellen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.





Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 februari
1996, nr DGVgz/VVP/P 9696;
Gelet op de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, 2, 3, 6, 9, 10, 12, derde lid, en 24 van de Wet op
de gevaarlijke werktuigen;
Gezien het advies van de Commissie Regeling Attractieveiligheid van 12 december 1995;
De Raad van State gehoord (advies van 4 juni 1996, nr. W 13.96.0060);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27
augustus 1996, nr. GZB/C&O/962053;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1
In dit besluit en de daarop gebaseerde bepalingen wordt verstaan onder:

a. attractietoestel: al dan niet permanent geïnstalleerde inrichting ter voortbeweging van personen,
die bestemd is voor vermaak of ontspanning en die aangedreven wordt door een niet-menselijke
energiebron;
b. attractietoestel van een eenvoudig ontwerp: al dan niet roterend attractietoestel waarmee
passagiers een snelheid kunnen bereiken van niet meer dan 10 meter per seconde en waarmee
passagiers een hoogte kunnen bereiken van niet meer dan 5 meter boven het terrein waarop het
attractietoestel staat opgesteld;
c. speeltoestel: een inrichting bestemd voor vermaak of ontspanning waarbij uitsluitend van
zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt;
d. aangewezen instelling: een krachtens artikel 7a van de wet met betrekking tot de keuring van
attractie- en speeltoestellen aangewezen instelling;
e. norm: een document, uitgegeven door een deskundig, onafhankelijk instituut, waarin wordt
omschreven aan welke eisen een attractie- of speeltoestel moet voldoen, dan wel waarin een
omschrijving wordt gegeven van een keurings-, meet- of berekeningsmethode;
f. bijlage I, II, III: de bij dit besluit behorende bijlagen;
g. wet: Warenwet.
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Artikel 2
Dit besluit en de daarop berustende bepalingen zijn eveneens van toepassing op attractie- en
speeltoestellen indien deze onroerend zijn.
Artikel 3
1. Dit besluit is niet van toepassing op:
a. attractie- en speeltoestellen die bestemd zijn om uitsluitend buiten het grondgebied van
Nederland gebruikt te worden;
b. kleine door elektrische energie aangedreven attractietoestellen kennelijk bestemd voor de
voortbeweging van maximaal 3 kinderen;
c. speeltoestellen die als element van hun spel door kinderen onder toezicht worden
vervaardigd;
2. De artikelen 4 tot en met 14 en 16 zijn niet van toepassing op attractie- en speeltoestellen, die in
een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte,
rechtmatig in het verkeer zijn gebracht en bestemd zijn voor tijdelijk gebruik in Nederland, mits
zij voldoen aan eisen welke gelijkwaardig zijn aan de eisen in dit besluit gesteld.
Hoofdstuk 1A. Verbodsbepalingen
Artikel 3a
Het is verboden attractie- of speeltoestellen te vervaardigen, te verhandelen of te gebruiken, die niet
voldoen aan, of ten aanzien waarvan wordt gehandeld, in strijd met bij of krachtens dit besluit
gestelde voorschriften.
Hoofdstuk 2. Vervaardiging
Artikel 4
Attractie- en speeltoestellen zijn zodanig ontworpen en vervaardigd, hebben zodanige
eigenschappen en zijn van zodanige opschriften voorzien, dat zij bij redelijkerwijs te verwachten
gebruik geen gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid van de mens. Zij voldoen daartoe
aan de in bijlage I genoemde voorschriften.
Artikel 5
1. Bij ministeriële regeling kunnen normen worden aangewezen en nadere voorschriften worden
gesteld voor attractie- en speeltoestellen.
2. Attractie- en speeltoestellen welke voldoen aan de normen, bedoeld in het eerste lid, worden in
zoverre vermoed te voldoen aan artikel 4.
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Artikel 6
Attractie- en speeltoestellen zijn voorzien van de volgende, onlosmakelijk op of in het toestel
aangebrachte, onuitwisbare opschriften of aanduidingen:
a. de naam en het adres van de fabrikant of importeur;
b. het bouwjaar;
c. de serie- of typeaanduiding;
d. het serienummer, voor zover van toepassing.
Artikel 7
1. Voor attractietoestellen stelt de fabrikant, diens gemachtigde of, indien zij geen van beide in
Nederland zijn gevestigd, degene die de attractietoestellen in Nederland in de handel brengt, een
technisch constructiedossier op, met inachtneming van bijlage II, bewaart het bedoelde dossier
gedurende de technische levensduur van het attractietoestel en houdt het ter beschikking van
een aangewezen instelling.
2. Voor speeltoestellen is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat
de bewaartermijn beperkt is tot tien jaar na de laatste verhandeling van het speeltoestel.
3. Degene die een attractie- of speeltoestel rechtstreeks betrekt van een in het buitenland
gevestigde leverancier, met een ander voornemen dan om het in de handel te brengen, bedingt,
indien het toestel niet vergezeld gaat van een technisch constructiedossier, contractueel dat de
leverancier een technisch constructiedossier, overeenkomstig bijlage II, ter beschikking houdt
van een aangewezen instelling, met in achtneming van de in het eerste en tweede lid genoemde
termijnen.
Hoofdstuk 3. Keuring
Artikel 8
1. Attractietoestellen worden periodiek gekeurd door een aangewezen instelling.
2. Speeltoestellen worden eenmalig gekeurd door een aangewezen instelling.
3. Bij de keuring van speeltoestellen en bij de eerste keuring van attractietoestellen van een
eenvoudig ontwerp kan worden volstaan met de keuring van een het type kenmerkend monster.
Artikel 9
1. De aanvraag van een keuring van een attractie- of speeltoestel wordt ingediend bij slechts één
aangewezen instelling.
2. De aanvraag omvat:
a. de plaats waar het toestel is vervaardigd;
b. het bouwjaar en het type- en serienummer;
c. het in artikel 7 genoemde technisch constructiedossier, indien van toepassing, of de naam en
adres van de leverancier waar het technisch constructiedossier beschikbaar is voor de
aangewezen instelling;
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d. het in artikel 14, tweede lid, bedoelde logboek.

3. De aanvraag gaat vergezeld van de opgave van de plaats waar het attractie- of speeltoestel kan
worden gekeurd.
Artikel 10
1. De aangewezen instelling onderzoekt het attractie- of speeltoestel en het technisch
constructiedossier en vergewist zich ervan of het toestel is vervaardigd overeenkomstig het
technisch constructiedossier.
2. Bij de tweede en volgende keuringen van attractietoestellen vindt geen beoordeling van het
technisch constructiedossier plaats.
3. De aangewezen instelling gaat na of de eventuele toepassing van normen correct is gebeurd en
voert passende onderzoeken en proeven uit om na te gaan of het toestel overeenstemt met de
daarop betrekking hebbende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.
Artikel 10a
1. Nadat een keuring als bedoeld in artikel 8 heeft plaatsgevonden wordt voor een attractie- of
speeltoestel een certificaat van goedkeuring afgegeven, indien het naar het oordeel van de
aangewezen instelling voldoet aan de in de artikelen 4 tot en met 6 gegeven voorschriften.
2. Bij toepassing van artikel 8, derde lid, wordt ieder attractie- of speeltoestel dat overeenkomstig
het goedgekeurde, het type kenmerkende monster is vervaardigd zonder nadere keuring van een
merk van goedkeuring voorzien.
3. Attractietoestellen die niet overeenkomstig een goedgekeurd, het type kenmerkend monster zijn
vervaardigd en waarvoor een certificaat van goedkeuring is afgegeven, worden door de
aangewezen instelling tevens voorzien van een merk van goedkeuring.
4. Bij ministeriële regeling worden met betrekking tot de inhoud, vorm en geldigheidsduur van
certificaten en merken van goedkeuring nadere regels gesteld.
Artikel 10b
Bij ministeriële regeling kunnen fabrikanten of handelaren bevoegd worden verklaard tot het
aanbrengen van het merk van goedkeuring, bedoeld in artikel 10a, tweede lid. Aan een dergelijke
bevoegdverklaring kunnen voorschriften worden verbonden.
Artikel 11
De aangewezen instelling stelt bij attractietoestellen de voor het veilig gebruik relevante conclusies
van de keuring en de geldigheidsduur van het certificaat of merk van goedkeuring op schrift in het bij
het toestel behorende logboek.
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Artikel 12
1. De aangewezen instelling geeft aan de in artikel 25 van de wet bedoelde ambtenaren bericht van
de uitslagen van keuringen en de datum waarop een tweede of volgende keuring van het
bewuste toestel nodig is.
2. De aangewezen instelling die het afgeven van een certificaat of merk van goedkeuring weigert,
doet hiervan mededeling aan de overige aangewezen instellingen.
Artikel 13
1. De aangewezen instelling die het attractie- of speeltoestel of een het type kenmerkend monster
daarvan heeft gekeurd, wordt onverwijld in kennis gesteld van elke ingrijpende wijziging of
reparatie van een toestel.
2. Indien naar het oordeel van de in het eerste lid bedoelde aangewezen instelling de wijziging of
reparatie van het toestel de veiligheid of gezondheid van personen beïnvloedt, wordt het toestel
opnieuw gekeurd overeenkomstig artikel 8.
Hoofdstuk 4. Verkeer en gebruik
Artikel 14
1. Attractie- en speeltoestellen gaan vergezeld van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing met
aanwijzingen, veiligheidsinstructies, waarschuwingen en andere relevante informatie, die degene
die het toestel voorhanden heeft, in staat stelt het toestel zodanig te installeren, te monteren, te
doen gebruiken, te demonteren, te inspecteren en te onderhouden dat het toestel geen gevaar
oplevert voor de veiligheid of gezondheid van personen.
2. Attractie- en speeltoestellen gaan vergezeld van een logboek volgens het model in bijlage III.
Artikel 15
1. Degene die een attractie- of speeltoestel voorhanden heeft, zorgt ervoor dat het toestel zodanig
is geïnstalleerd, gemonteerd en zodanig is beproefd, geïnspecteerd en onderhouden en zodanig
van opschriften is voorzien, dat er bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van
personen bestaat.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op degene die een attractie- of speeltoestel voorhanden
heeft, dat hetzij is afgekeurd, hetzij onklaar gemaakt, hetzij anderszins kennelijk niet meer voor
gebruik bestemd is.
Artikel 16
Degene die een attractie- of speeltoestel voorhanden heeft, houdt het in artikel 14, tweede lid,
bedoelde logboek bij en bewaart dit logboek.
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Artikel 17
Degene die een attractie- of speeltoestel voorhanden heeft, dat voorzien is van een merk van
afkeuring, zorgt ervoor dat:
a. het toestel zodanig is stilgezet of afgesloten dat het niet zonder hulpmiddelen kan worden
betreden;
b. op of nabij daarvoor in aanmerking komende punten van het toestel een duidelijk opschrift is
aangebracht waaruit blijkt dat het toestel niet voor gebruik is bestemd.
Artikel 18
Artikel 3a is niet van toepassing op het tentoonstellen en demonstreren op (jaar-)beurzen, exposities
en bij demonstraties van attractie- en speeltoestellen die niet in overeenstemming zijn met dit
besluit, mits op een zichtbaar bord is aangegeven dat de betrokken toestellen niet in
overeenstemming met dit besluit zijn, en dat zij niet in het verkeer mogen worden gebracht voordat
ze door de fabrikant of importeur in overeenstemming met dit besluit zijn gebracht. Bij
demonstraties zijn alle passende veiligheidsmaatregelen genomen om de veiligheid en gezondheid
van de mens te waarborgen.
Hoofdstuk 5. Aangewezen instellingen
Artikel 19
1. Als aangewezen instelling kan worden aangewezen een instelling die:
a. rechtspersoonlijkheid heeft;
b. haar zetel of een vestiging in een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese
Economische Ruimte heeft;
c. onafhankelijk is van degenen die bij het resultaat van de uitvoering van de taken waarvoor zij
is aangewezen belang hebben;
d. beschikt over voldoende deskundigheid en outillage om de uitvoering van de taken waarvoor
zij is aangewezen, naar behoren te kunnen vervullen;
e. beschikt over een behoorlijke administratie waarin de gegevens die samenhangen met en
betrekking hebben op de uitvoering van haar taken, op een systematische wijze zijn
vastgelegd. Aan de hand van deze gegevens zijn de (type-)gekeurde attractie- en
speeltoestellen afdoende te identificeren;
f. naar behoren functioneert.
2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste lid.
Artikel 19a
De instelling verstrekt jaarlijks aan Onze Minister een afschrift van de polis van de afgesloten
verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid tegen alle risico's die voortvloeien uit de uitoefening
van de taken waarvoor zij is aangewezen.
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Artikel 19b
1. Indien een wijziging plaatsvindt in de gegevens op grond waarvan de instelling is aangewezen,
doet de instelling hiervan terstond mededeling aan Onze Minister.
2. Indien een instelling voornemens is een of meer van de taken waarvoor zij is aangewezen, te
beëindigen, doet de instelling hiervan terstond mededeling aan Onze Minister en de
certificaathouders. In dat geval worden door de instelling de gegevens, bedoeld in artikel 19,
eerste lid, onder e, overgedragen aan Onze Minister dan wel, na toestemming van Onze Minister
en de certificaathouders, een andere instelling die voor dezelfde taken is aangewezen.
Artikel 19c
1. Een aanvraag om aanwijzing gaat vergezeld van het bewijs dat is voldaan aan de criteria, bedoeld
in artikel 19, eerste lid, dan wel van een verklaring waaruit de bereidheid blijkt om voor eigen
rekening een onderzoek naar het voldoen aan deze criteria te ondergaan.
2. Een aanwijzing kan worden geweigerd, dan wel worden gewijzigd of ingetrokken, indien niet of
niet volledig is voldaan aan de bij de wet of bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften. Een
aanwijzing kan worden ingetrokken indien de instelling gedurende een aaneengesloten periode
van twee jaar geen werkzaamheden, waarvoor zij is aangewezen, heeft uitgevoerd.
3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste en
tweede lid.
Hoofdstuk 6. Overige bepalingen
Artikel 20
1. Degene die een attractietoestel voorhanden heeft, doet onverwijld na de eerste opbouw of
plaatsing ervan bij de Voedsel en Waren Autoriteit aangifte van het feit dat hij een
attractietoestel voorhanden heeft, onder opgave van de volgende gegevens:
a. zijn naam, woon- of verblijfplaats en adres;
b. de soort, het type, het bouwjaar en de fabrikant van het attractietoestel;
c. plaats waar het attractietoestel zich bevindt of, in het geval van een niet permanent
geïnstalleerd attractietoestel, de plaatsen waar het zich in de periode van drie maanden na
de dag van aangifte zal bevinden.
2. Degene die een attractie- of speeltoestel tijdelijk in Nederland gebruikt, doet, tenminste twee
maal vierentwintig uur voorafgaand aan elke eerste opbouw of plaatsing van het toestel op
Nederlands grondgebied, bij de Voedsel en Waren Autoriteit aangifte van zijn voornemen tot
plaatsing of opbouw van het toestel op Nederlands grondgebied, onder opgave van de gegevens,
vermeld in het eerste lid.
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Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 21
1. De verboden gesteld in artikel 3a, voor zover het betreft het voorhanden hebben of gebruiken
van attractietoestellen gelden niet gedurende tien jaren na het tijdstip van inwerkingtreding van
dit besluit ten aanzien van op dat tijdstip reeds in gebruik zijnde attractietoestellen, mits zij,
tezamen met het logboek, door een aangewezen instelling worden onderzocht en dit onderzoek
geen evidente tekortkomingen voor de veiligheid of de gezondheid van de mens aan het licht
brengt.
2. Het in het eerste lid bedoelde onderzoek vindt plaats binnen twee jaar na inwerkingtreding van
dit besluit en wordt daarna elke twee jaar herhaald.
3. De aangewezen instelling maakt van de uitslagen van het in het eerste en het tweede lid
bedoelde onderzoek, en de bevindingen bij dit onderzoek, aantekeningen in het in artikel 14
bedoelde logboek.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op attractietoestellen die zijn voorzien van een merk van
afkeuring.
Artikel 22
1. Ten aanzien van attractietoestellen als bedoeld in artikel 21, eerste lid, geldt ten aanzien van de
keuringen bedoeld in hoofdstuk 3, dat in plaats van een technisch constructiedossier volstaan
kan worden met een onvolledig technisch constructiedossier of met andere documenten indien
dat onvolledige technisch constructiedossier of die andere documenten voldoende inzicht geven
in de technische kenmerken van het attractietoestel.
2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste lid.
Artikel 23
De artikelen 6 en 7, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op de in artikel 21, eerste lid,
bedoelde attractietoestellen.
Artikel 24
De artikelen 6, 7, derde lid, 8, tweede lid, en 14, eerste lid, zijn niet van toepassing op
speeltoestellen die reeds in gebruik zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel 25
Degene die een attractietoestel voorhanden heeft, dat reeds in gebruik is op het tijdstip van
inwerkingtreding van dit besluit, doet binnen 30 dagen na inwerkingtreding van dit besluit bij de
Regionale Inspectie Gezondheidsbescherming 's-Hertogenbosch aangifte van het feit dat hij een
dergelijk attractietoestel voorhanden heeft, onder opgave van de gegevens, vermeld in artikel 20,
eerste lid.
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Artikel 26
Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van
dit besluit aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit
besluit in de praktijk.
Artikel 27
Dit besluit berust op de artikelen 1, 3 tot en met 11, 11a, 13, 14, 16 en 32b, eerste lid, van de wet.
Artikel 28
Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.
 Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad
zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 september 1996

Beatrix
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. G. Terpstra
Uitgegeven de zesentwintigste september 1996
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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BIJLAGE I. Behorende bij artikel 4 van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.
Voorschriften met betrekking tot het ontwerp en de vervaardiging van attractie- en speeltoestellen
1
Bij het ontwerp en vervaardiging te verwerken veiligheidsbeginselen
a. Een attractie- of speeltoestel dient zodanig te zijn vervaardigd dat het kan functioneren en kan
worden afgesteld en onderhouden zonder dat men aan gevaren voor de veiligheid en de
gezondheid blootstaat wanneer deze handelingen worden voltrokken onder door de fabrikant
vastgestelde omstandigheden.
b. De getroffen voorzieningen moeten erop gericht zijn elk gevaar gedurende de te verwachten
levensduur van het toestel, ook bij het monteren en demonteren, uit te sluiten, ook wanneer de
gevaren het gevolg zijn van te voorziene abnormale omstandigheden.
c. c. Bij het kiezen van de meest passende oplossingen moet de fabrikant de volgende beginselen
toepassen in de opgegeven volgorde:
*

de gevaren uitsluiten of zoveel mogelijk beperken door veiligheidsaspecten optimaal te
verwerken in het ontwerp en bij de vervaardiging van het toestel;

*

de noodzakelijke beveiligingsvoorzieningen treffen voor gevaren die niet kunnen worden
uitgesloten;

*

d.
e.
f.
g.
h.

informeren over de gevaren die nog aanwezig zijn als gevolg van een niet volledige
doelmatigheid van de getroffen beveiligingsvoorzieningen, aangeven of een bijzondere
opleiding is vereist en signaleren dat bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen moeten
worden gebruikt.
Bij het ontwerpen en vervaardigen van een attractie- of speeltoestel alsmede bij de opstelling
van de gebruiksaanwijzing moet de fabrikant niet alleen uitgaan van een normaal gebruik van
het toestel maar tevens van het redelijkerwijze te verwachten gebruik daarvan.
Een attractie- of speeltoestel dient zodanig te zijn ontworpen dat abnormaal gebruik, indien
gevaarlijk, wordt voorkomen. In voorkomend geval dient de gebruiksaanwijzing de aandacht te
vestigen op te ontraden gebruik, dat uit ervaring zou kunnen blijken.
Bij het ontwerpen en vervaardigen van speeltoestellen alsmede bij de opstelling van de
gebruiksaanwijzing moet de fabrikant rekening houden met het specifieke gedrag van kinderen.
Onder de gebruiksomstandigheden waarvoor een attractietoestel is bestemd moeten hinder,
vermoeidheid en psychische belasting (stress) van degene die het toestel zal bedienen tot een
haalbaar minimum beperkt blijven, rekening houdend met de beginselen van de ergonomie.
Bij het ontwerpen en de vervaardiging dient de fabrikant rekening te houden met de
belemmeringen die degene die het toestel zal bedienen ondervindt door een noodzakelijk of te
voorzien gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. schoenen, handschoenen, enz.)
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2
Met name bij het ontwerp en de vervaardiging in acht te nemen gevaarsaspecten, voorzover van
toepassing
a. gevaren ten gevolge van onvoldoende draagkracht van het toestel, rekening houdend met de
sterkte, de stijfheid en de vervormingscapaciteit van de toegepaste materialen;
b. gevaren ten gevolge van het verlies van evenwicht van het toestel, rekening houdend met de
ondersteuning van het toestel en de ondergrond, alsmede mogelijke belastingen van het toestel;
c. gevaren ten gevolge van de toegepaste electrische energie;
d. gevaren ten gevolge van de toegepaste mechanische, pneumatische of hydraulische energie;
e. gevaren ten gevolge van een defect in het bedieningscircuit of defecten in de energievoorziening;
f. gevaren ten gevolge van het gebruik van het toestel, waaronder vallen, snijden, beklemming,
afklemming, verstikking, botsen en overbelasting van het lichaam;
g. gevaren ten gevolge van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het toestel, waaronder de
toegankelijkheid bij defecten en noodsituaties;
h. gevaren ten gevolge van mogelijke interacties van het toestel en de passagiers met de omgeving
waaronder omstanders;
i. gevaren ten gevolge van het binnenklimaat van omsloten ruimten, waaronder voldoende
ventilatie en voldoende verlichting;
j. gevaren ten gevolge van gebrekkige onderhoudsmogelijkheden;
k. gevaren ten gevolge van het monteren, demonteren en hanteren van het toestel;
l. gevaren ten gevolge van brand;
m. gevaren ten gevolge van hinderlijke straling;
n. gevaren ten gevolge van blootstelling aan chemische stoffen;
o. gevaren ten gevolge van de blootstelling aan biologische verontreiniging.
3
Bij de vervaardiging van een attractie- of speeltoestel door de fabrikant in acht te nemen procedures
a. De fabrikant of importeur moet het nodige onderzoek verrichten en de nodige proeven
uitvoeren met de onderdelen, accessoires, beveiligingen of het gehele attractie- of speeltoestel
om vast te stellen of het toestel veilig kan worden gemonteerd en in gebruik genomen.
b. Een attractie- of speeltoestel moet worden geleverd met alle speciale uitrustingen en
accessoires die essentieel zijn voor het voorkomen van gevaren bij montage, inclusief
demontage en transport voor kermistoestellen, afstelling, onderhoud en gebruik, uitgezonderd
de levering van eventueel benodigde bodemmaterialen bij speeltoestellen.
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Bijlage II. Behorende bij artikel 7 van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Minimum
vereisten technisch constructiedossier
Het technisch constructiedossier dient in ieder geval te bestaan uit:
a. een overzichtsplan van het attractie- of speeltoestel, alsmede de tekeningen en schema's van de
bedieningsschakelingen voor zover van toepassing;
b. gedetailleerde en volledige tekeningen, vergezeld, in ieder geval bij attractietoestellen, van
berekeningen, testresultaten, materiaalcertificaten, enz., aan de hand waarvan kan worden
nagegaan of het toestel aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voldoet;
c. gedetailleerde tekeningen en andere uitvoerige inlichtingen met betrekking tot de bij de
fabricage van toestellen gebruikte onderdelen; deze hoeven alleen maar aanwezig te zijn, voor
zover kennis daarvan noodzakelijk is voor het controleren van de overeenstemming met het bij
of krachtens dit besluit bepaalde;
d. een lijst met:
*

gevaren die aan de toepassing van het attractie- of speeltoestel verbonden zijn;

*

de toegepaste normen en voorschriften;

* de overige technische specificaties waarmee in het ontwerp rekening is gehouden;
e. een beschrijving van de preventieve voorzieningen met het oog op de aan het attractie- of
speeltoestel verbonden gevaren;
f. ieder technisch verslag of ieder van een instantie of laboratorium verkregen certificaat;
g. ingeval het gaat om een het type kenmerkend monster: de interne bepalingen die worden
toegepast bij de produktie van meerdere toestellen of voor de veiligheid regelmatig te vervangen
essentiële onderdelen, ter handhaving van de overeenstemming met het het type kenmerkend
monster;
h. een exemplaar van de in artikel 18 van dit besluit bedoelde gebruiksaanwijzing en andere door
de importeur verstrekte informatie.
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Bijlage III. Behorende bij artikel 14 van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Deze bijlage bevat een MODEL LOGBOEK met in ieder geval:
a. de volgende gegevens:
*

de naam en het adres van de eigenaar en degene die het attractie- of speeltoestel
voorhanden heeft;

*

een beschrijving van het attractie- of speeltoestel;

*

naam van de fabrikant en van de importeur;

*

bouwjaar;

*

serie- of typeaanduiding;

* serienummer, voorzover van toepassing;
b. de volgende aantekeningen betreffende inspecties en onderhoud:
*

data en de tijdstippen waarop inspecties en voor de veiligheid relevant onderhoud hebben
plaatsgevonden, alsmede de naam van degene die de inspecties of het onderhoud heeft
uitgevoerd;

*

hierbij geconstateerde gebreken of veranderingen in de staat van het toestel die de
veiligheid in gevaar kunnen brengen;

*

de naam van degene die een reparatie uitvoert;

*

de vervanging van voor de veiligheid kritieke onderdelen, alsmede de leverancier van deze
onderdelen;
c. de volgende gegevens omtrent keuringen:
*

de datum en de uitslag van de keuring;

*

de aangewezen instelling die de keuring heeft verricht;

*

geldigheidsduur van het certificaat of merk van goedkeuring;

* relevante informatie voor het beheer van de attractie, naar aanleiding van de keuring;
d. voor attractietoestellen die reeds in gebruik zijn op het moment van de inwerkingtreding van het
besluit de volgende gegevens omtrent de resultaten van het onderzoek zover van toepassing:
*

de datum en de uitslag van het onderzoek;

*

de aangewezen instelling die het onderzoek heeft verricht;

*

de datum van het eerstvolgende onderzoek;

*

relevante informatie voor het beheer van het attractietoestel, naar aanleiding van het
onderzoek;
e. gegevens over opgetreden ongevallen, indien van toepassing:
*

oorzaak of vermoedelijke oorzaak;

*

opgetreden persoonlijk letsel;
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*

naar aanleiding van het ongeval genomen maatregelen.
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Jaarplan Jeugdgemeenteraad 2011/2012
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De jeugdgemeenteraad heeft dit jaar gekozen voor vier onderwerpen:
1. Dieren en Milieu
2. Jeugdvoorzieningen
3. Verkeer
4. Mensen blij maken
Wat gaan we dit jaar doen:
1.
Maken van het jaarplan
2.
P.R. club, boekje JGR en persberichten
3.
Opzoomerdag (zaterdag 10 maart 2012)
4.
Jeugdlintje (maart/april 2012)
5.
Make your own party
6.
Uitstapje (tweede kamer)
Werkgroep Dieren en Milieu
Kyra Romme
Jennifer Hesseling
Lonneke Vos

St. Anna
St. Jozef
BVM

voorzitter
vice voorzitter

Werkgroep jeugdvoorzieningen
Cas Erkeland
BVM
Kasper de Baar
De Kring
Yannick van Middelkoop
Vijf Eiken
Rens van Gestel
St. Anna
Werkgroep Verkeer
Dolf Aarts
Aryzo Arrindell
Joris Krol
Charmaine Daniëls
Jip Faes

voorzitter

De Wildschut
De Kring
De Brakken
Gerardus Majella
De Bolster

voorzitter

Werkgroep mensen blij maken
Bente Gijsberts
De Brakken
Ody de Vree
St. Jozef
Jessie Kong
Vijf Eiken
Laura Brouwers
De Wildschut
Chris Josten
De Bolster

voorzitter

82

Jeugdburgemeester 2011/2012
Cas Erkeland
BVM
Dieren en Milieu
1. MinDer hondenpoep: (Jennifer en Lonneke)
Er ligt nog steeds teveel hondenpoep. En vooral
buiten de honden uitlaatplaatsen om. Hiervoor
willen we bij elk grasveldje hondenpoep zakjes
weghangen en prullenbakken weg zetten. Zo
kunnen mensen de hondenpoep beter opruimen en
stap je niet meer zo snel in de hondenpoep.
2. Meer voor dieren: (Jennifer en Lonneke)
Wij willen meer voor dieren gaan doen. We hebben een aantal punten die we willen aanpakken:
- Meer plaatsen waar honden los kunnen lopen: Honden moeten kunnen rennen en daarom
willen we meer plaatsen waar honden lekker los rond kunnen rennen.
- Leuker dierenasiel: Dierenasiels zijn heel donker en meestal niet zo leuk. We willen een bezoekje
brengen aan een dierenasiel.
3. Campagne voedsel voor vogels in de winter:(Kyra)
Mogelijke ideeën; Workshop vogelhuisjes bouwen. Pindakettingen maken. Naschoolse activiteit of
klusclub bij de St. Anna.
4. Opruimen van zwerfvuil: (actiepunt vorig jaar)
Er is nog veel overlast van zwerfvuil op straat. Ook dit
willen wij aanpakken. Het staat niet netjes en mensen
hebben er last van daarom gaan we ook het zwerfvuil
dit jaar weer stevig aanpakken.
Ook dit jaar willen we met de Opzoomerdag weer alle
buurten schoon gaan maken. Iedereen die mee wil
helpen mag mee helpen. we gaan natuurlijk goede
reclame maken bij de basisscholen.
Bv door een kilo rommel = een kleinigheidje, cadeautje.
5. Schooltuintjes: (actiepunt vorig jaar)
De schooltuintjes zijn het afgelopen jaar op een paar scholen gerealiseerd. Ook dit jaar willen wij
verder met de schooltuintjes. Maar dan op alle scholen in Gilze en Rijen. Wij willen dit zodat de
kinderen bezig zijn met de natuur en leren dat niet alles zomaar uit de supermarkt komt.
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Jeugdvoorzieningen:
1. Speeltuintjes brigade:(Kasper)
Wij kinderen weten het beste wat er moet gebeuren als het om
speeltuintjes gaat. Wat kapot is moet gemaakt worden anders is
het te gevaarlijk voor de spelende kinderen.
Wij vinden dat de speeltuintjes brigade meer de straat op moet.
Ze moeten dan gaan letten op deveiligheid van de toestellen en
het onderhoud ervan. Ook moet er gekeken worden naar de
leeftijdvan de bezoekers van het speeltuintje. Want wij vinden
dat iedereen veilig moet kunnen spelen. Ook komt er hiervoor
vanuit de gemeente een speciaal formulier.
2. Meer speeltuintjes met goaltjes: (Rens)
Graag hebben wij goaltjes bij elk speeltuintje waar een grasveldje bij is in Gilze en Molenschot,
omdat er erg veel gevoetbald wordt.
Alleen bij het van Dijkplein staan goaltjes, maar we willen ze ook graag bij het veldje in de van
Heinsbergstraat, Hubertusveld en Hofstad. Dit is niet zo duur voor veel speelplezier. Een
sponsoractie voor de goaltjes is ook een optie. Op dit moment in de St. Anna straat zijn er geen
goaltjes aanwezig. Er wordt nu veel gevoetbald door de jeugd, maar ze maken met jassen goaltjes.
En daardoor wordt er ruzie gemaakt, want nu kunnen we niet zien of hij zit, tegen de paal, de lat, er
naast of er over is. Met goaltjes is het over met de ruzie.
3. Toekomst van het zwembad in rijen: (Yannick)
Binnenkort komt er een besluit over het zwembad. Wij van de Jeugdgemeenteraad zouden het echt
heel jammer vinden als het weg zou gaan. Wel hebben wij gezien dat het zwembad oud is en ook wel
een beetje vies. Daarom willen wij samen met de mensen van de grote gemeenteraad gaan
overleggen over hoe we een zwembad in Rijen voor de toekomst kunnen
houden.
4. Hangplek voor jongeren: (Cas)
Wij willen gaan onderzoeken of hangjongeren voor overlast zorgen. Ze
hangen bijvoorbeeld in de Mariastraat, de Venneweg (hoewel dat niet meer
mag), Wilhelmina plein en op het Sweensplein.
Wij willen gaan kijken of de bewoners van die plekken er last van hebben.
En als dat zo is kunnen we gaan kijken wat we er aan kunnen doen. Zo
kunnen we bijvoorbeeld die zeecontainer die laatst gevonden is gebruiken
en om bouwen tot hangplek.
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5. Opknappen van het Mollebos Gilze: (Laura)
Vorig jaar heeft De Jeugdgemeenteraad gekeken hoe een nieuwe speel/hangplek in het Mollebos
eruit moet komen te zien. Dit jaar is er een werkgroep die zich daar
mee bezig gaat houden en De Jeugdgemeenteraad zal hierin ook
actief meewerken als dit nodig is. Ook vraagt de
Jeugdgemeenteraad of de werkgroep zich bezig wil houden met het
fietspad in het Mollebos: Het probleem is er zitten gaten in het
fietspad en in 1 hoek zitten er allemaal planten voor, waardoor je
de ander niet aan ziet komen. Veel mensen lagen over de gaten.
Snoeien of een spiegel er neer zetten is een idee.

Verkeer
Verkeersveiligheid Rijen:
1. Station Rijen: (Aryzo)
De Jeugdgemeenteraad vindt het kruispunt bij het station in Rijen nogal gevaarlijk
en chaotisch. Daarom willen wij er stoplichten hebben zodat de auto’s minder
door elkaar gaan rijden en het voor voetgangers en fietsers veiliger is om over te
steken.
2. Vrachtwagen verbod Monseigneur Nolensstraat: (Aryzo)
De Jeugdgemeenteraad vindt dat de vrachtwagens en de auto’s gevaarlijk rijden
in de Nolensstraat. We vinden het voor fietser gevaarlijk daar te rijden omdat al
die vrachtwagens in de pad rijden. Nu willen wij een verbod voor vrachtwagens in
die straat. Of een volledig verbod of alleen een verbod op de tijden dat de
kinderen naar school fietsen en van school naar huis fietsen.
3. Nieuwe borden: (Joris)
De Jeugdgemeenteraad borden zoals ze bijvoorbeeld bij de kerk staan. Deze zijn vies en bijna
helemaal onleesbaar. Deze willen wij schoonmaken of vervangen zodat mensen gewoon weer
kunnen lezen wat er op de borden staat.

85

Verkeersveiligheid Hulten:
1. Rijksweg Hulten: (Charmaine)
Er wordt te hard gereden op de rijksweg bij Hulten. En er
gebeuren ook heel veel ongelukken. Daarom moeten er meer
verkeersborden komen met de snelheid erop zodat mensen zich
er ook aan gaan houden. Ook hebben ze daar een bord hangen
met verlichting alleen staat dat bord nooit aan. Dus wij willen dat
het bord weer aan gaat zodat het voor iedereen wat veiliger
word. Onlangs stond er over dit stuk weg nog een stukje in de
krant.
Verkeersveiligheid Gilze:
1.
Stoep Alphenseweg (Laura)
De Alpheseweg weg is onveilig voor voetgangers, want er is geen voetpad
alleen een stukje gras. Op het gras staan bomen, dus daar kan je ook niet
zo goed over lopen. Je ziet er vaak voetgangers, maar die lopen dan op de
weg omdat er geen voetpad is. het is dus gevaarlijk om op de
Alphenseweg te lopen. Wat we zouden willen: Er een voetpad plaatsen.
2. Octopus Wildschut (Laura)
Bij basisschool De Wildschut staat geen octopus, de octopus staat er
zodat de bestuurders van de auto’s kunnen zien dat er een school is en
dat ze daardoor minder hard gaan rijden.
Daarom willen we dat er ook bij deze school een octopus komt te staan.
3. Fietspad Tilburgsebaan (Chris)
Op het fietspad van de Tilburgse baan zitten veel
hobbels die door bomen worden veroorzaakt, dat
is irritant en ook gevaarlijk omdat je makkelijker eronderuit gaat. Ook fietsen
er veel jongeren elke dag naar school en terug. Ook stonden er eerst borden
met wortelopdruk maar die zijn in de sloot gegooid.
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4. Laarspad (Jip)
Onveilige situaties voor lopende en fietsende kinderen die
naar school gaan.
Er staan borden: ONVERPLICHT FIETSPAD. Het is een
onhandig en gevaarlijk pad, er lopen en fietsen tegelijk heel
veel kinderen over een heel smal pad. Daarnaast is er heel
slecht zicht aan allebei de kanten, zodat je niet goed kunt

zien of er ander verkeer aan komt.
Oplossingen Versterstraat: Een oplossing zou zijn om een bolle spiegel neer te zetten aan einde van
het Laarspad, waar het zicht slecht is. Een andere oplossing zou zijn om aan de Versterstraat
verkeersborden voor de auto’s neer te zetten, waarop staat: “PAS OP! OVERSTEKENDE KINDEREN!
Oplossingen Augustinapad: Een oplossing zou zijn om een bolle spiegel neer te zetten aan einde van
het Laarspad, waar het zicht slecht is. Een andere oplossing zou zijn om het pad breder te maken,
zeker daar waar het pad aansluit op de Augustinastraat.
Verkeersveiligheid Molenschot:
1. Verkeersborden ‘pas op ruiters’ (Kyra)
Mensen blij maken
1. Mensen die ziek zijn: (Bente)
Wij willen mensen die ziek zijn, dus mensen die bijvoorbeeld een ziekte hebben maar ook mensen
die geestelijk en/of lichamelijk gehandicapt zijn blij maken. De Jeugdgemeenteraad gaat nog
bedenken hoe we deze mensen kunnen helpen.
2. Meer voor ouderen: (Jessie)
Wij vinden het belangrijk dat ook de oudere bewoners wat aandacht krijgen. Wij willen dan samen
met de bond voor ouderen gaan kijken wat we hiermee kunnen doen. Zo willen we meer activiteiten
voor ouderen. Zo hoeven ze niet altijd alleen thuis te zitten maar kunnen ze ook wat leuks doen.
3. Activiteit voor het verzorgingstehuis St. Fransiscus Gilze. (Dolf)
Het zou me leuk lijken om een spelletjes middag te organiseren. Zoals sjoelen, dammen, mens erger
je niet en nog andere bordspellen. Eventueel kan er ook een bingo middag georganiseerd worden.
Ook is het misschien gezellig om kinderen mee te laten doen. Dus dat de kinderen samen met de
ouderen de spelletjes doen.
Ook kan er een wandeltocht door Gilze georganiseerd worden waarbij ze onze school kunnen
bezoeken, zodat ze kunnen zien hoe wij nu les krijgen.
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PR (Bente)
We zijn met de jeugdgemeenteraad ook met een nieuw onderwerp begonnen: de PR. De pr houd
zich bezig met bijvoorbeeld de Hyves en de Facebook van de Jeugdgemeenteraad. Zo houden we de
mensen op de hoogte van wat we doen en waar we mee bezig zijn. En natuurlijk werken we dan ook
een beetje aan de bekendheid van onze Jeugdgemeenteraad.
Foldertje van de Jeugdgemeenteraad (Chris)
Ons leek het wel leuk om een foldertje te maken voor iedereen die geïnteresseerd is zodat ze het
laatste nieuws over de jeugdgemeenteraad kan horen. Ik dacht aan om het verzenden via krantje
van de gemeente of ze neerleggen in de schakel, de school en zulke dingen. Alleen is er een ding: er
moet een logo gemaakt worden.
Jeugdgemeenteraad hyves (Bente)
Jeugdlintje
1.
Jeugdlintje (Cas)
Door overal posters ophangen en flyers neer te leggen ( in winkels, in de
bibliotheek, friet tent etc.) willen we reclame gaan maken voor het
jeugdlintje. Ook gaan we op elke school flyers uitdelen, we willen ook op
internet reclame maken door bv. Hyves.
Als je een jeugdlintje krijgt, krijg je behalve een lintje ook een cadeau.
De jeugdburgemeester gaat het jeugdlintje samen met de Burgemeester of de
Wethouder uitreiken.
Make your own party (Jessie)
Alle jeugdgemeenteraadsleden gaan een klassefeest organiseren. Samen met een vriendje of
vriendinnetje uit de klas een vette disco in A16 of de Schakel.
Uitstapje (Aryzo)
Samen met de leden van de jeugdgemeenteraad gaan we bedenken wat een leuk uitstapje is. Aryzo
heeft al voorgesteld om een bezoek te brengen aan de Tweede Kamer in Den Haag.
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