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1. INLEIDING
Voor u ligt het beleidsrapport "Geef ze de Ruimte". Dit rapport vormt het kader voor het
speelruimtebeleid in de gemeente Gulpen-Wittem en is opgesteld op basis van een Quick Scan.

1.1 AANLEIDING
Het huidige beleid ten aanzien van speelvoorzieningen en speelruimte is vastgelegd in een
Speelruimtenota (2001) en betreft een korte beschrijving van uitgangspunten en een
uitvoeringsplan. Deze nota heeft geleid tot een aantal vernieuwingen in de speelruimte alsmede
tot een structurele aanpak van het logboek.
De Speelruimtenota 2001 heeft het uitgangspunt dat zonder betrokkenheid en
medeverantwoordelijkheid van bewoners, het liefst via organisaties als stichtingen en
verenigingen, speelvoorzieningen niet tot stand kunnen komen. Verder moeten speelplekken
veilig zijn. Dat wil zeggen ze moeten voldoen aan het Attractiebesluit 1997 en in een
verkeersveilige omgeving liggen. In de afgelopen periode heeft dit beleid ertoe geleid dat
o er vijf nieuwe speelvoorzieningen zijn gerealiseerd;
o op de bestaande locaties het nodige beheer is gepleegd;
o er is getoetst op voldoende betrokkenheid van de omgeving, bij veroudering of
onveiligheid. Zo zijn twee locaties opgeheven.
Het Bestuurlijk Programma 2006 – 2010 geeft het volgende kwalitatieve doel voor de
gemeente aan: "Het vergroten van de kansen van kinderen en jongeren (0-25 jaar) door het
treffen van voorzieningen op de navolgende terreinen: gezondheid, opvoeding, onderwijs, sport
en vrije tijd, veiligheid, arbeid, wonen en voorzieningen ter voorkoming van criminaliteit.
Verbeteren van sociale leefomgeving inclusief opvoedingsondersteuning." In kwantitatief
opzicht geeft het programma aan: "1. Realiseren van ontmoetingsplekken samen met andere
partijen (bijvoorbeeld sportverenigingen). 2. Realiseren van voldoende speelplekken voor de
jongere jeugd (op basis van draagvlak in de buurt)".
Landelijk stimuleert het ministerie van VROM voldoende (buitenspeel-)ruimte voor de jeugd en
heeft gemeenten opgeroepen een percentage van 3% voor nieuwe locaties te reserveren voor
buitenspeelruimte. Buitenspelen is belangrijk voor veel facetten van het leven van kinderen en
jongeren. Buitenspelen heeft een relatie met zowel fysieke en mentale ontwikkeling als
integratie en participatie.

1.2 AFBAKENING
In de zomer 2008 heeft de gemeente Gulpen-Wittem contact gezocht met bureau
SPEELRUIMTE en opdracht gegeven voor het vervaardigen van een speelruimteplan
toegesneden op de situatie in de gemeente. Dit plan geeft een oordeel over de huidige situatie
en een beeld van gewenste speelvoorzieningen in de (nabije) toekomst in de zin van aantal,
locaties, typeringen, leeftijdscategorieën, kwaliteit (variëteit), veilige routes, mede op basis van
de demografische gegevens. De schoolpleinen evenals de sportterreinen mogen hierbij niet
vergeten worden. Voor het vervaardigen van een speelruimteplan worden gewoonlijk de
volgende vragen afgewerkt: 1. “Waar kun je spelen?” 2. “Hoe kun je daar spelen?” en 3. “Waar
wonen de kinderen?” De antwoorden op deze vragen bieden samen inzicht in de huidige
situatie en worden gebruikt bij de analyse van knelpunten en positieve kanten in de
speelruimte van de gemeente.

1.3 OPZET NOTA EN LEESWIJZER
Deze beleidsnota kan zelfstandig worden gelezen en behandeld, maar op diverse plaatsen
wordt verwezen naar de Quickscan. Deze Quickscan bevat een onderzoek naar de speelruimte
in Gulpen-Wittem. Voor diegenen die meer kennis willen nemen van deze achtergronden is dit
aparte deelrapport beschikbaar.
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Deze beleidsnota bestaat uit de volgende onderdelen:
Samenvatting
Deel 1 Kadernota
Deel 2 Aanzet voor een uitvoeringsprogramma
Het deel 1 Kadernota begint met een terugblik op de speelruimtenota 2001 en kijkt vervolgens
naar andere beleidskaders binnen de gemeente: De Structuurvisie, het Bestuurlijk Programma
2006-2010, het Coalitie-akkoord en de Kadernota BOS (Buurt, Onderwijs Sport). Daarna volgt
een beschrijving van de trends. Het buitenspelen staat landelijk en in Gulpen-Wittem onder
druk. Voor Gulpen-Wittem worden bedreigingen en kansen op een rij gezet. De kaders en
beleidsvoornemens zijn op een rij gezet. Deel 2 geeft een aanzet voor het uitvoeringsprogramma voor de korte, de middellange en de lange termijn.
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2. SAMENVATTING
Buiten spelen en buiten zijn is belangrijk voor kinderen en jongeren. Ze leren ervan,
ontwikkelen hun lichaam beter en het bevordert de gezondheid. Kinderen en jongeren hebben
daarvoor allerlei redenen. Het gaat van voetbal, tot verstoppertje tot kletsen en rondhangen.
Die verschillende activiteiten hebben één gezamenlijke drijfveer: anderen ontmoeten /
samen met anderen zijn.
De gezamenlijk drijfveer verliest in rap tempo zijn kracht in de openbare ruimte. Er wonen
minder jeugdigen in elke woning, in elke straat en in elke buurt dan pakweg 30 jaar geleden.
Moderne media bieden een snellere manier om contacten te leggen en te onderhouden. Door
deze ontwikkelingen staat het buitenspelen en -bewegen onder druk.
In de druk bevolkte wijken van Gulpen-Wittem1 is dit probleem niet zichtbaar. Maar ook in
Gulpen-Wittem is het aantal jeugdigen per woning in een rustig, maar gestaag tempo aan het
dalen.
Hoe ziet dat er over 10 jaar uit? Elkaar zomaar buitenspelend ontmoeten wordt nog lastiger. De
gemeente staat voor de taak het buitenspelen en het elkaar ontmoeten in de openbare ruimte
ook in de toekomst zeker te stellen. Het oude speelruimteplan liet deze ontwikkeling
onbenoemd. Nu ontbreekt het aan voldoende grote buurtspeelplaatsen en plekken voor
breedtesport.
Het algemene beleid van Gulpen-Wittem, zoals vastgelegd in de Structuurvisie (2003), het
Bestuurlijk Programma 2006 – 2010 en het Coalitieakkoord voor de periode 2006 – 2010 biedt
aanknopingspunten voor het bieden van ruimte voor de jeugd in het openbaar gebied.
Meer specifiek beleid gericht op het sportief bewegen van de jeugd, zoals vastgelegd in de
Kadernota BOS Gemeente Gulpen-Wittem 2007-2011, biedt concrete handvaten voor het
samenwerken van de diverse partijen aan ruimte voor de jeugd binnen de gemeente.
De quick scan laat zien dat er te veel plekken zijn voor jonge kinderen (blokniveau) en dat het
aanbod voor schoolkinderen en jongeren (buurt- en kernniveau) te weinig, voor de doelgroep
herkenbare, kwaliteit biedt. Met een dalend aantal jeugdigen dreigt een vermindering van de
“ontmoetingskans” en daarmee functieverlies voor de speelruimte. Kansen liggen in het
behouden en versterken van de grotere centraal gelegen speelplaatsen, het inzetten op locaties
voor breedtesport en in een verdere invoering van 30-km zones en het beveiligen van school thuisroutes.
Dit speelruimteplan stelt een aantal kaders vast waarbinnen:
het spelen in de directe woonomgeving getoetst kan worden aan basisvoorwaarden;
speelvoorzieningen naar oppervlak en ligging een functie krijgen toebedeeld op blok-,
buurt-, wijk- of gemeentelijk niveau. Bij elke functie hoort een primaire doelgroep en een
minimaal wenselijk oppervlak;
criteria, afgemeten naar het aantal jeugdigen in de directe omgeving, waarmee kan worden
aangetoond dat speelvoorzieningen kunnen worden aangelegd, gehandhaafd dan wel
opgeheven.
aanvullende criteria waarmee, bij een teveel aan speelvoorzieningen in een gebied, kan
worden gekozen welke de voorkeur krijgen voor handhaven.
het speelruimtebeleid vorm krijgt binnen het ruimtelijk beleid ten aanzien van bestaande en
nieuwe woongebieden en ten aanzien van de speelruimte bij scholen.
het speelruimtebeleid vorm krijgt binnen bestemmingsplannen door de formulering "groen"
en door de reservering van minimaal 3% grondoppervlak binnen projectplannen.

1

Dit zijn de wijken Mechelen, Eys, Gulpen en Wijlre.
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het onderhoud en beheer binnen de gemeente wordt gericht op het voorkomen van
degradatie en de vervanging wordt structureel geregeld.
er bij investeringen in vervanging en nieuwe aanleg vaker zal worden gekozen voor
toestellen waarin je door onderlinge bewegingsinvloed echt samenspeelt.
gemeente, ouders en verenigingen zullen werken aan activeren en begeleiden van spelen
en sportieve gebeurtenissen in de openbare ruimte
Het bestand aan speel-, ontmoetings- en breedtesportvoorzieningen zich de komende 10
jaar kan ontwikkelen.
Dit beleidsrapport gaat uit van een integrale aanpak en sluit aan op de Structuurvisie GulpenWittem (2003). Er is niet alleen aandacht voor de speel- of sportplek, maar juist ook voor de
weg ernaartoe, de hindernissen onderweg (barrières) en voor de speelmogelijkheden buiten de
speelvoorzieningen. De realisatie kan het beste plaatsvinden op basis van lopende projecten en
de kansen die zich daarbij voordoen (mixed scanning). Zoals dat nu gebeurt in diverse plannen.
Voorliggend speelruimteplan kan worden ingebracht in het programma van eisen. De
financiering kan geschieden in samenhang met deze plannen.
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DEEL 1 K A DERNO TA
3 TERUGBLIK & RELEVANTE BELEIDSKADERS EN TRENDS
3.1 SPEELRUIMTENOTA 2001
De gemeente Gulpen-Wittem heeft in 2001 de Speelruimtenota vastgesteld. Aanleiding was de
samenvoeging van de gemeenten Gulpen en Wittem per 1 januari 1999. In de voormalige
gemeente Gulpen was een geformuleerd speelruimtebeleid, terwijl dit in de voormalige
gemeente Wittem niet het geval was. De samenvoeging maakte het nodig om speelruimtebeleid te formuleren dat binnen de nieuwe structuur van de gemeente Gulpen-Wittem paste.
Daarnaast had de Rijksoverheid, enkele jaren daarvoor in 1997, het Besluit Veiligheid Attractieen speeltoestellen vastgesteld. En er lagen diverse verzoeken vanuit de bevolking die om een
kader voor de beantwoording vroegen.
In de nota wordt aangegeven dat betrokkenheid van bewoners een essentieel onderdeel is voor
het functioneren van de speelruimte. Medeverantwoordelijkheid vanuit de omgeving is een
randvoorwaarde voor de realisatie. Bij het ontbreken daarvan beperkt de gemeente zijn rol tot
het in stand houden van bestaande speelplekken. De gemeente stimuleert de betrokkenheid
via organisaties als stichtingen en verenigingen, omdat dit mogelijkheden biedt tot het
verwerven van subsidies die anders niet voor gemeenten zijn bestemd. Speelvoorzieningen en
hun onmiddellijke verkeersomgeving moeten veilig zijn, ze moeten voldoen aan het
Attractiebesluit d.d. 26 maart 1997. En waar nodig moet de omgeving voorzien zijn van
snelheidsremmers. Tot slot besteedt de nota aandacht aan onderhoud en beheer en expliciet
daarbinnen de implementatie van logboek ingevolge het Attractiebesluit.
In de afgelopen periode heeft dit beleid ertoe geleid dat er vijf nieuwe speelvoorzieningen zijn
gerealiseerd in Eys, Wahlwiller, Epen, Mechelen en Gulpen. Op de bestaande locaties is het
nodige beheer gepleegd. Bij veroudering of onveiligheid is getoetst op voldoende betrokkenheid
van de omgeving. Zo zijn twee locaties, in Wijlre en Gulpen, opgeheven.
Recente initiatieven voor jeugdvoorzieningen in de openbare ruimte blijven echter steken in
bezwaarprocedures. Verder is zichtbaar dat het aanbod voor oudere schoolkinderen, tieners en
jongeren niet verder ontwikkeld wordt. Mede naar aanleiding van de veranderingen in de
bevolkingsopbouw, waarbij er een afname zichtbaar is van jonge kinderen en een relatieve
toename van schoolkinderen, tieners en jongeren, is het plan toe aan actualisatie.

3.2 RELATIE MET ANDERE BELEIDSKADERS
3.2.1 STRUCTUURVISIE GULPEN-WITTEM (2003)
Leefbaarheid kernen gemeente
Op de lange termijn zullen op maat oplossingen dienen te worden gezocht om de
leefbaarheid te behoeden en te versterken. In de agenda voor de toekomst, gericht op het
benutten van kansen en het oplossen van knelpunten staan:
o het behoud van het dorpseigene, waaronder de sociale verbanden, de eigen cultuur en de
historie en de daarbij behorende fysieke infrastructuur. Dit door het scheppen van gunstige
randvoorwaarden voor verenigingen en andere sociale verbanden en onder andere
aangepaste woningbouw;
o de sociale infrastructuur kan via verenigingen, scholen, mantelzorg e.d. in stand worden
gehouden. De gemeente draagt hieraan bij door het scheppen en in stand houden van
gemeenschapsvoorzieningen en verenigingsactiviteiten;
o de fysieke infrastructuur, zoals het bouwen op gepaste schaal in de kernen, met
gebiedseigen architectuur, kleinschaligheid en een dorps karakter e.d., ontmoetings- en
speelruimten, ouderenwoningen e.d.;
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3.2.2 BESTUURLIJK PROGRAMMA 2006-2010
Jeugd & Jongeren
Jongeren moeten op een evenwichtige, gezonde, veilige manier kunnen opgroeien tot
volwassenen. Met behulp van onderwijs, welzijn, kinderopvang, ontmoetingsplekken, sport,
speelvoorzieningen, cultuureducatie etc. ondersteunen wij hen daarin. Voldoende fysieke
ruimte voor jeugd is belangrijk. Met ons beleid stimuleren wij dat jongeren zich optimaal
kunnen ontplooien en proberen we te voorkomen dat zij in de problemen raken. Voor jongeren
en/of ouders die opgroei- of opvoedproblemen hebben, zetten wij de vijf jeugdfuncties in
(informatie, signaleren, lichte hulp, toeleiding naar hulp en coördinatie van zorg). Wij hechten
grote waarde aan participatie van jongeren aan de samenleving. Het beleid is er op gericht om
in elke kern bijzondere aandacht te besteden aan voorzieningen voor de jeugd.
3.2.3 COALITIEAKKOORD VOOR DE PERIODE 2006 – 2010
Ontwikkeling jeugd en jongeren
o Het vergroten van de kansen van kinderen en jongeren (0-25 jaar) door het treffen van
voorzieningen op de navolgende terreinen: gezondheid, opvoeding, onderwijs, sport en vrije
tijd, veiligheid, arbeid, wonen en criminaliteit.
Ontmoetingsplekken/opvangstructuren jeugd en jongeren
o Verbeteren van sociale leefomgeving inclusief opvoedingsondersteuning.
Wonen/leven
o Openbaar Groen en speelplekken in nieuwe plannen opnemen, alsmede goede
parkeergelegenheid;
o Mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen vergroten met koppeling aan
kwaliteitsverbetering van omgeving;
Sport/recreatie/ontspanning
o Een subsidiesystematiek die gericht is op het stimuleren van activiteiten waarbij enerzijds
zoveel mogelijk jeugd en jongeren en anderzijds zoveel mogelijk ouderen/sociaal
zwakkeren participeren.
Onderwijs en kinderopvang
o Beleid gericht op het stimuleren van het multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen.
3.2.4 OVERIGE BELEIDSTERREINEN
Kadernota Bos Gemeente Gulpen-Wittem 2007-2011
De kadernota richt zich op de doelgroep van 10 tot 19 jaar en wil bij deze groep de
bewegingsachterstand wegwerken alsmede de preventie verbeteren. Er wordt samengewerkt
met scholen (basis en voortgezet), jongerenwerk, sportverenigingen en ouders. Het gaat
daarbij om het bieden van breder sportaanbod, dat goed aansluit op de belevingswereld van
jongeren.
Speelterreinen en speelgelegenheden
Uit de leefbaarheids- en veiligheidsanalyse komt naar voren dat de gemeente een prima
woonomgeving kent, maar ook wordt ontevredenheid geconstateerd over de voorzieningen
voor jongeren, de speelmogelijkheden voor kinderen en het openbaar vervoer.
Verspreid over de kernen heeft de gemeente Gulpen-Wittem circa 20 speelterreinen voor de
verschillende leeftijdsgroepen, variërend van speelplekken tot trapveldjes en een skatebaan.
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3.3 TRENDS
Algemeen
Dit beleidsplan speelruimte gaat uit van de visie dat spel een grote betekenis heeft voor de
ontwikkeling van jeugdigen. Het vrije buitenspelen heeft daarin een speciale positie.
Hieronder vindt u in het kort een drietal belangrijke onderdelen van spelen in de buitenruimte.
Door te spelen leren kinderen lichaam en verstand te gebruiken. In het spel leren ze met
eigen gevoelens en die van anderen om te gaan. Daarnaast bevordert het actief bewegen,
dat een onderdeel is van buitenspelen, de algehele conditie en helpt gezondheidsklachten
op langere termijn te voorkomen.
Kortom: buitenspelen/buiten zijn draagt bij aan de ontwikkeling en de gezondheid. Spelen
= leren. Buitenspelen = gezond.
Van diverse kanten wordt de laatste jaren ingebracht dat het buitenspelen zijn belang
verliest door het steeds grotere aanbod aan speel- en leermogelijkheden in het eigen huis.
Hierbij kunt u denken aan 1. het grote aanbod aan leuk en leerzaam speelgoed 2. de
verstrooiing via de televisie, videotheek en computerspelletjes 3. een rijker en meer
toegankelijk aanbod van naschoolse activiteiten (muziekschool, sport, etc.). Dat ouders hun
kinderen binnen veiliger weten dan in de onveilige buitenwereld speelt hierbij een
belangrijke rol. Daar staat tegenover dat het buitenspelen zelf bij uitstek zonder agenda
verloopt en vaak iets is waarvan je van tevoren niet weet wat je gaat doen. Dit vrije aspect
van buitenspelen maakt het nog altijd een van de belangrijkste recreatieve momenten in
het kinderleven (waar je vervolgens goed van slaapt en uitrust voor de volgende dag).
Kortom: buitenspelen/buiten zijn draagt bij aan de recreatie van de jeugd en zorgt voor
een goede uitgangsituatie op school (concentratie) en in het gezin (rustig gedrag).
Vanaf de jaren na de oorlog wordt speelruimte, en dan in het bijzonder speelplekken met
speeltoestellen, in de ruimtelijke planning opgenomen. Uit onderzoek, vanaf de jaren ‘70 tot
nu, weten we dat speelruimte een facet is van de openbare ruimte, dat het buitenspelen
zich niet beperkt tot deze speelplekken met speeltoestellen, maar dat buitenspelen zich in
de totale woonomgeving voordoet. Een woonomgeving die voldoet aan de basisvoorwaarden
voor de bespeelbaarheid2 wordt integraal bespeeld. Het begint op straat bij de eigen
voordeur. Met het ouder worden gaan kinderen steeds verder weg van het eigen (veilige)
huis. Daarbij is het elkaar ontmoeten altijd een belangrijk element. Speelplekken, mits goed
gelegen en niet te dwingend ingericht, kunnen dit elkaar ontmoeten accommoderen. De
speeltoestellen zelf spelen daarin vaak een ondergeschikte rol.
Kortom: een goed ingerichte speelruimte draagt bij aan de sociale ontwikkeling van de
jeugd en haar plaatsbepaling op een latere rol in de maatschappij.
Landelijke tendens
Recent onderzoek naar de leefwereld van kinderen laat zien dat juist dat vrije buitenspelen
onder druk staat door afspraken in de agenda, de verlokkingen door de video e.d. en de
beperkingen die ouders en volwassenen aan (hun) kinderen aan het buiten zijn opleggen.
Door gezinsverdunning en een lager geboortecijfer lekt de motivatie3 onder het buitenspelen
weg. Buitenspelen doe je vooral samen met andere kinderen. Als er geen kinderen in de straat
wonen, of de meeste kinderen zijn met hun agenda in de hand ergens anders, moet je actief op
zoek naar de ontmoeting. Op straat of om de hoek een vriend(innet)je tegenkomen is dan niet
vanzelfsprekend meer. Tegelijkertijd maken nieuwe technieken in de communicatie, als MSN en
SMS, het leggen van contacten met leeftijdsgenoten vanuit de eigen woning makkelijker. In
plaats van naar buiten gaan om contact te leggen, log je in.

2
3

In het kort: veiligheid, bereikbaarheid, herbergzaamheid, samenhang en herkenbaarheid. Zie ook § 4.1
In enquêtes onder kinderen en jongeren in andere gemeenten zijn diverse vragen naar hun motivatie om buiten te
zijn/-spelen gesteld. Die verschillende motivaties hebben één gezamenlijke drijfveer: anderen ontmoeten / samen
met zijn.
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samen klimmen

samen voetballen

samen zitten en kletsen

samen spelen

Kortom: De motivatie onder het buitenspelen, ontmoeten en samenspelen, lekt weg richting
moderne contactmogelijkheden (SMS, MSN en profielwebsites). De speelruimte moet hiermee
dus kunnen concurreren met zijn mogelijkheden tot elkaar treffen.
Gulpen-Wittem 2008
In een aantal delen van Gulpen-Wittem is er nog (ruim) voldoende kritische massa (= aantallen
jeugd) om zomaar buitenspelend elkaar tegen te kunnen komen.
Bedreigingen:
1. Er is een onderstroom, een tendens, die aangeeft dat het aantal jeugdigen dalende4 is.
2. Een andere factor die van invloed is op de “ontmoetingskans” is het gemiddeld aantal
jeugdigen per woning in een blok. De ervaring is dat de trefkans op andere jeugdigen te
klein wordt als dit gemiddelde onder de 0,5 jeugdige per woning ligt. Veel dorpen in de
gemeente bewegen zich iets onder deze waarde. Epen, Nijswiller/Wahlwiller, en Slenaken
zitten er al ruim onder (zie Quickscan deel 1 tabel 3.1).
3. De combinatie van (te) veel speelplekken op blokniveau en een dalend aantal jeugdigen
maakt, dat over een periode van circa tien jaar, de kritische massa om elkaar zomaar
buitenspelend te ontmoeten te klein dreigt te worden.
4. Voor oudere schoolkinderen en jongeren zien we dat het aanbod op buurt- en kernniveau te
weinig voor de doelgroep herkenbare kwaliteit biedt.
Kansen:
Centraal gelegen blokspeelplaatsen, de grote buurtspeelplaatsen en de toegankelijke
schoolspeelplaatsen bieden nu al veel gelegenheid tot ontmoeting en worden daarvoor al
gebruikt. Deze locaties zijn vaak wat groter en bieden ruimte voor meerdere leeftijden,
groepen en activiteiten naast elkaar. Deze locaties kunnen de kristallisatiepunten zijn voor de
speelruimte in de toekomst. Ze zijn in de quick scan allen aangegeven als te “handhaven” en
bij een tweetal is aangegeven "herinrichten".
Het verkeersontwerp in de uitbreidingen is redelijk. In onderdelen van Wijlre en Eys is deze
zelfs gunstig voor de ontwikkeling van zelfstandige mobiliteit bij kinderen. Het Gemeentelijk
Verkeer en Vervoerplan beschrijft een verdere invoering van 30-km zones en het beveiligen
van school - thuisroutes. Dit gunstig is voor de ontwikkeling van zelfstandige mobiliteit bij
kinderen. En biedt aansluitingspunten voor bovengenoemde ‘kristallisatiepunten”.
Dit speelruimteplan trekt de lijnen uit 2001 als het ware door, maar geeft meer aandacht aan
het ontmoeten op grotere centraal gelegen locaties en aan verharde locaties voor breedtesport.
Was het opstellen in 2001 ingegeven door het ontbreken van een gemeentebreed kader, nu in
2008 gaat het om het voeden van de motor achter het buitenspelen: ontmoeten en dingen
samen doen. Hetgeen op langere termijn ook tegemoet komt aan andere beleidsdoelen als het
verbeteren van de leefbaarheid in de kernen.

4

zie ook de regionale bevolkinsprognose 2008-2015.
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4 KADERS SPEELRUIMTEPLAN
In dit hoofdstuk geeft het kader, dat bij de uitwerking in de komende jaren wordt gehanteerd. De
basisvoorwaarden zijn niet eerder binnen gemeentelijke kaders beschreven, maar zijn hulpmiddelen
om het speelruimtebeleid een goede richting te geven. De planniveaus zijn toegelicht en er worden
criteria voor aanleggen en opheffen van voorzieningen geformuleerd. Deze zijn nieuw en niet eerder
vastgesteld, ze zijn gebaseerd op de vraag in de omgeving van de voorziening. Tot slot is er
aandacht voor de rol van de speelomgeving rond de school.

4.1 BASISVOORWAARDEN BESPEELBAARHEID
De uitbreidingen vanaf het midden van de vorige eeuw van Gulpen-Witten zijn ontstaan in een
tijd dat speelruimte een eigen plek in de ruimtelijke planning had. Speelruimte werd door de
stedebouwkundigen uit die tijd, naast andere argumenten als compositie en differentiatie,
gebruikt om de verkaveling in te delen. Stichting Ruimte voor de Jeugd stelde in die tijd de
basisvoorwaarden bespeelbaarheid op. Deze zijn ongetwijfeld gebruikt voor deze wijken. Bij de
verdere uitwerking van de speelruimte, zowel formeel als informeel, wil de gemeente uitgaan
van deze “basisvoorwaarden bespeelbaarheid” van de woonomgeving. Het betreft in het kort de
volgende waarden:
veiligheid
de directe woonomgeving moet voor kinderen zodanig veilig zijn dat ze niet
geconfronteerd worden met gevaren die ze niet zelf kunnen hanteren. Ook
ouders moeten hun kinderen veilig weten. Bronnen van gevaar zijn: verkeer,
water, te weinig toezicht, ontwerp en detaillering (hieronder speeltoestellen)
in de woonomgeving.
bereikbaarheid
speelplekken in de woonomgeving moeten bereikbaar zijn voor de doelgroep
(0-6 jaar circa 100 meter; 6-12 jaar circa 300 à 400 meter; ouder dan 12
jaar gaan beduidend verder). Een speelplek langs een druk gebruikte route is
beter bereikbaar dan op een afgelegen plek aan de rand. Dat laatste geldt
overigens ook voor jongerenontmoetingsplekken en breedtesportplekken5.
herbergzaamheid speelplekken moeten herbergzaam zijn, ze moeten bescherming bieden
tegen de elementen wind, regen, zon en kou.
herkenbaarheid de woonomgeving moet voor het spelende kind herkenbaarheid bieden. In de
zin van: … hier mag je spelen… of … zo kom je bij die steentjes … en … dat is
de weg terug naar huis. Door wat je er kunt doen krijgt de speelruimte die
betekenis voor kinderen (en volwassenen).
samenhang
de speelruimte moet samenhangen met de overige functies en voorzieningen
in de woonomgeving. Samenhang heeft verbindingen met bereikbaarheid en
gebruik van speelruimte.
De schoolspeelomgeving is bij uitstek een voorbeeld van ontmoetingsruimte
verder weg van huis. Door de dagelijkse gang met ouders lopend of fietsend
naar school is de route naar school vaak de eerste route die kinderen goed
kennen en zelfstandig kunnen afleggen. Via het schoolplein kunnen ook
makkelijker afspraken worden gemaakt (ik breng je tot school en dan kun je
zelf verder).
De grote buurtspeelplaats en de breedtesportplek zijn de tegenhangers van
de schoolspeelomgeving in de openbare ruimte. Ze liggen bij voorkeur op
kruisingen en langs routes, waar "zien en gezien worden" tot zijn recht kan
komen.

4.2 PLANNIVEAU’S
In de speelruimteplanning wordt de spelontwikkeling van kinderen en jongeren gekoppeld aan
de planniveau’s op blok-, buurt- en kernniveau. Bij elk niveau hoort een specifiek bereik en
oppervlak van voorzieningen:

5

Breedtesportplek = een open terrein met basismaat van circa 26 x 30 meter; is geschikt voor het spelen van
diverse balspelen; is verhard voor een optimaal gebruik gedurende het hele jaar (geen natte schoenen); is tevens
geschikt voor pleinskaten en -skeeleren (mits er in de omgeving nog variatie in hoogte aanwezig is).
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Planniveau

bereik

1e
doelgroep
0-12 jaar

overige
doelgroepen
12+

Blokniveau
Buurtniveau

tot 100 m’ (=
kernbereik)
tot 300 à 400m’

Kernniveau
Gemeentelijk
niveau

oppervlak
voorziening
ca. 400-600m2

6-18 jaar

vorig niveau

ca. 900-1500m2

tot 800m’

12+

vorig niveau

tot 1600m’ en meer

skaters /
gezinnen

zie boven

ca. 20007000m2
PM

4.3 CRITERIA
4.3.1 HANDHAVEN OF OPHEFFEN
In de speelruimteplanning vindt afstemming plaats tussen vraag en aanbod. Dat wil zeggen dat
de speelvoorzieningen bij voorkeur dáár liggen waar een substantiële vraag aanwezig is. Daar
waar deze vraag te klein is zullen ze, onder voorwaarden, kunnen worden verwijderd of
uitgedund. De criteria in Gulpen-Wittem zijn afgeleid uit het onderzoek naar de vraag per
speelblok (zie onderstaande tabel).
Per speelblok (een ruimtelijke eenheid van circa 200 x 200 meter = 4 ha) bestaat er recht op
één speelplek van voldoende omvang (400 tot 600 m2). De plaatsing van speeltoestellen of het
handhaven daarvan vindt plaats onder de volgende criteria:
Aantal jeugdigen 0-18
jaar in een speelblok
van ca. 200 x 200 meter
minder dan 30

Maatregel met betrekking tot
de speelvoorzieningen op
blokniveau (= t.b.v. primaire
doelgroep 0-12 jaar)
basis om bestaande speeltoestellen te handhaven is onvoldoende
speelplekken opheffen

30 tot 40

40 tot 60

60 tot 70

basis om bestaande speeltoestellen te handhaven is onvoldoende
speelplekken opheffen indien
daar aanleiding toe is (bijv.
vervanging)
basis om bestaande speeltoestellen te handhaven is voldoende,
maar te klein om bij het
ontbreken van een speelplek over
te gaan tot aanleg
basis om één bestaande
speelplek te handhaven is
voldoende.

Voorwaarden

er moet een grotere
speelplek in de ruimere
woonomgeving (gebied ca.
400 x 400 meter) aanwezig
zijn
zie boven

ontbreken van voldoende
compensatie
geschikte locatie

meer dan 70

Bij het ontbreken van een
speelplek zal de gemeente tot
aanleg overgaan indien daar om
gevraagd wordt
basis om één bestaande
speelplek te handhaven is
voldoende.

geschikte locatie

Bij het ontbreken van een
speelplek zal de gemeente altijd
tot aanleg overgaan
NB.: bij een zeer grote vraag in een blok is het handhaven van meerdere voorzieningen in een blok mogelijk.
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De invloed van bovenstaande criteria is dat er een 6-tal kleinere speelvoorzieningen kunnen worden
opgeheven. Maar ook dat een 6-tal speelvoorzieningen opnieuw worden ingericht (2 met een functie op
blokniveau en 4 met een functie op buurt- en/of kernniveau). Vier bestaande pleinen kunnen met kleine
ingrepen voor breedtesport geschikt worden gemaakt. 1x schoolplein wordt verbeterd. Verder leiden deze
criteria tot de aanleg van 5 nieuwe (speel)voorzieningen (2 met een functie op blokniveau, 2 met een
functie op buurtniveau; 1 geschikt voor breedtesport). Zie ook 5.2 Uitvoeringsprogramma.

4.3.2 AANVULLENDE CRITERIA
Het komt regelmatig voor dat in een blok meer speelvoorzieningen liggen dan dat er volgens de
criteria uit § 4.3 nodig zijn. Er moet dan worden gekozen. Welke wordt opgeheven? Welke
wordt gehandhaafd en krijgt de nodige aandacht in het beheer? De gemeente volgt bij deze
keuze de volgende aanvullende criteria:
Sociaal veilige locaties hebben voorkeur. Dat wil zeggen dat plekken met toezicht vanuit
woonkamers van woningen, die langs drukke routes liggen en waar bewoners betrokken
zijn op het buitengebeuren de voorkeur hebben. Plekken die achter schuttingen, bergingen
en hagen verborgen liggen en waar niemand op let, de " achtertuin-plus plekken" worden
niet gekozen om te handhaven.
Grote centraal gelegen locaties hebben de voorkeur. Grote locaties bieden meer
mogelijkheden tot aanpassen aan de veranderende vraag. Uit oogpunt van onderhoud zijn
grote locaties met meer toestellen efficiënter. Bij een gelijkwaardige keuze tussen locaties
(= ze voldoen beide aan het vorige) wordt gekozen voor de grotere.
Uitzonderingsmogelijkheid
ouders/omwonenden kunnen investeren in sociale veiligheid door het onderling afspreken
en inroosteren van een “ouderwacht”;
speelvoorzieningen op achtertuin-plus plekken opheffen tenzij bewoners het beheer
overnemen en een “ouderwacht” instellen.
4.3.3 ZANDBAKKEN
Bij verzoeken om zandbakken aan te leggen of weg te halen wordt het volgende gehanteerd:
Grote zandbakken worden verwijderd/niet meer aangelegd, tenzij er voldoende privé
buitenruimte ontbreekt (bijvoorbeeld bij flats en bovenwoningen).

4.4 KADERS SPEELRUIMTEPLAN
4.4.1 ZORGEN VOOR VOLDOENDE SPEELVOORZIENINGEN AAN DE HAND VAN DE
CRITERIA EN BASISVOORWAARDEN BUITENSPELEN
Door te spelen leren kinderen lichaam en verstand te gebruiken. In het spel leren ze met eigen
gevoelens en die van anderen om te gaan. Daarnaast bevordert het actief bewegen, dat een
onderdeel is van buitenspelen, de algehele conditie en helpt gezondheidsklachten op langere
termijn te voorkomen. Kortom: wanneer we kinderen de mogelijkheden tot spelen onthouden,
doen we ze ernstig te kort.
Beleid
de basisvoorwaarden (4.1) bespeelbaarheid van de woonomgeving zijn uitgangspunt voor
beleid en handelen.
De gemeentelijke afdelingen zullen bij de presentatie van toekomstige woningbouwplannen
aan het College en de Raad altijd aangeven hoe de speelruimte en de zelfstandige mobiliteit
binnen de werkwijze aandacht heeft gehad en hoe dat in het plan is verwerkt. Daarbij is dit
speelruimteplan randvoorwaarde. Bij nieuwbouwprojecten vanaf 50 grondgebonden
woningen wordt een aparte speelruimtenotitie in relatie tot de omgeving opgesteld.
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De kosten en het grondbeslag van speelvoorzieningen worden in een vroeg stadium
ingebracht bij de kostprijsberekeningen van de grondprijs bij woningbouwplannen. Zodat de
financiering en het ruimtegebruik van te voren verzekerd zullen zijn.
De rol en het gebruik van schoolspeelomgevingen worden geregeld. In § 4.4.3 van dit
rapport vindt u een set met uitgangspunten daarvoor.
Ontwerp
In bestemmingplannen wordt de bestemming “groen” gehanteerd. Binnen deze bestemming
is het toegestaan trapvelden, speelvoorzieningen etc. te realiseren. De bouwregels
voorzien, wat betreft de bouwwerken, in de maximaal toegestane hoogte van 4,5 meter (=
maximaal toegestane hoogte in NEN-EN 1176).
Bij toekomstige woningbouwplannen wordt 3% van het grondoppervlak, met de
bestemming globaal wonen, gereserveerd voor speelruimte.
Onderhoud en beheer
Het cyclisch onderhoud wordt toegespitst op het voorkomen van degradatie door slijtage als
gevolg van gebruik en weersinvloeden en het handhaven van een veilige staat.
Aanbevolen wordt het tijdig vervangen van speelelementen in de meerjaren begroting te
voorzien in de vorm van een vervangingsfonds. Door tegelijkertijd de onderhoudsstaat van
de speelplaatsen nauwlettend in het oog te houden kan, waar nodig op tijd worden
geïnvesteerd in vervanging en herinrichting. Alleen zo zijn grote financiële verrassingen in
de toekomst te voorkomen. Ook is op deze manier de veiligheid van toestellen
gegarandeerd.
Op speelplekken die door stichtingen worden beheerd, is de stichting eigenaar van de
toestellen. De gemeente is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van alle openbare
speelplekken, dus ook de stichtingen beheerde plekken.
4.4.2 SPEELKWALITEIT
Gebleken is dat Gulpen-Wittem tot nu toe weinig speeltoestellen heeft aangekocht waarin het
samen bewegend spelen tot zijn recht komt. Dit soort speeltoestellen zijn een belangrijke
aanvulling in de fase waar kinderen en jongeren zich sociaal ontwikkelen. Het is ook belangrijk
om in de speelruimte mogelijkheden voor ontmoeten aan te brengen die kunnen concurreren
met de moderne media.
Om de speelvoorzieningen meer aantrekkingskracht te geven op het gebied van de sociale
ontwikkeling gaat de gemeente bij vervanging en herinrichting vaker kiezen voor
speeltoestellen waarin je echt samenspeelt (= elkaars beweging beïnvloedt). Zo zou
minstens één van de gekozen toestellen per leeftijdscategorie hieraan moeten voldoen.
Voorbeelden zijn:
! draaitoestellen voor meerdere personen (carrousel en Hollandse schijf);
! swingschommels (= grote stelling of zwaai met een grote band, korf voor
meerdere personen);
! swingcarrousels (combinatie vorige twee: schommel voor meerdere personen die
ook nog eens om zijn as kan draaien);
! veerplaat met middenpaal voor meerdere personen;
! draaiende evenwichtsbalk;
! draadcircus (diverse vormen)
! koordswings (meerdere schommels aan één koord gemonteerd i.p.v. vaste
bovenbalk -> beweging wordt doorgegeven; partnerslinger,
koninginneschommel, tarzantouw, swingformatie, etc.);
! etc.
Dat de ruimte om de toestellen netjes blijft draagt bij aan de aantrekkingskracht. Om die
reden gaat de gemeente voortaan uit van betere slijtvaste ondergronden.
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De aantrekkingskracht kan ook worden gevonden in een inrichting voor avontuurlijk spelen.
Om dit verder uit te werken zal hiernaar onderzoek worden gedaan. Hier is een verbinding
met de Toeristische Visie die spreekt over het "creëren van belevingsplekken". Mogelijk dat
ervaringen die daarmee worden opgedaan in het ontwerp voor groen en avontuurlijk spelen
gebruikt kunnen worden.
Activering en begeleiding
Daar waar sociale veiligheid in de speelruimte een probleem is/wordt, worden ouders/omwonenden zelf aangesproken op hun rol. Ouders kunnen bijvoorbeeld een “ouderwacht” of
“speelwacht” afspreken en inroosteren.

ouders kunnen zelf voor sociale veiligheid zorgen

Bij locaties voor breedtesport wordt gezorgd voor buurtsportwerk en/of sportstimulering.
Hier kan tevens worden gedacht aan een samenwerking met de diverse sportverenigingen.
4.4.3 JEUGD
Inspelen op de trend van het dalend aantal jeugdigen, door het opheffen van voorzieningen op
blokniveau en te investeren in speelvoorzieningen op buurt- en kernniveau en het
multifunctioneel gebruik maken van verharde locaties voor breedtesport. Tevens gebruik
maken van de schoolpleinen als openbare voorziening en bijdragen in investering en
onderhoud.
Afspraken speelvoorzieningen bij scholen
De schoolspeelplaatsen worden anders bestuurd en beheerd. Daarom is het maken van goede
afspraken op bestuurlijk niveau nodig. Wij stellen voor een modus te vinden voor een
overeenkomst tussen school en gemeente. Bij 7 scholen in de gemeente is toegankelijkheid en
medegebruik na schooltijd van het schoolplein (of een deel daarvan) een pluspunt voor de
speelruimte. Afsluiten van de schoolspeelomgeving levert een tekort in de speelruimte van de
omgeving op. Bij het maken van afspraken over het gebruik, voordat er problemen zijn is,
kunnen de volgende uitgangspunten worden gebruikt:
Toegankelijkheid wordt alleen geregeld waar dat nodig is en fysiek ook kan. Toestellen die
alleen onder toezicht kunnen worden gebruikt dienen te worden vergrendeld.
Een hek (met poort) is nodig om het eigendom herkenbaar af te palen. Het hoeft echter niet
hoger te zijn dan 0,4 m' (= overstap-/-klimbaar). Bij een hoger hek kun je denken aan een
vooraf gemaakt gat of poortje in het hek.
Een bord met verboden toegang is nodig om, desnoods met politieondersteuning,
ongewenst gebruik te weren.
Spelen is toegestaan, binnen zekere tijdstippen (bijvoorbeeld na schooltijd tot
zonsondergang), voor een bepaalde leeftijdsgroep (bijv.: 6-12 zonder begeleiding en jonger
met begeleiding). Dit kan eveneens met een bord worden aangegeven.
Controle op regels is nodig. De school kan proberen dit te regelen met ouders die in de
buurt wonen en met omwonenden. Van te voren vaststellen wat mag en wat niet mag
wordt aangeraden. Een afspraak wat te doen bij ongewenst gebruik en wie wie belt is
belangrijk.
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De gemeente bespaart op investeringen en onderhoud in de openbare ruimte. Bij een
overeenkomst met school over toegankelijkheid onder voorwaarden levert de gemeente een
bijdrage in het onderhoud (te denken valt aan knowhow over veiligheid en een financiële
vergoeding voor grotere slijtage).
De overeenkomst wordt regelmatig getoetst op 1. naleving 2. wenselijkheid 3. gebruik.
Breedtesport
Grote en structurele voorzieningen ten behoeve van jongeren worden gericht op sport en
spel. Hiermee kan worden aangesloten bij landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen
rondom breedtesport.
Het handbalveld Mechelen kan voor breedtesport geschikt worden gemaakt. Deze plek kan
een BROS-plek6 worden. Dit geldt ook voor de ontwikkeling in Partij rond de centrale
sportaccommodatie.
Drie bestaande pleinen (Wijlre, Eys, Reijmerstok) kunnen geschikt gemaakt worden voor
breedtesport. Bij de inrichting wordt uitgegaan van een multifunctioneel gebruik, waarbij
gebruik voor parkeren, markt, evenementen en sport in de tijd elkaar kunnen opvolgen.
Met een verplaatsbare skateboardbaan kunnen deze plekken op gezette tijden een extra
impuls krijgen. Zo'n baan is eenvoudig te demonteren en te verplaatsen en kan zo
bijvoorbeeld elke 6 maanden een andere plek bedienen.
Ontmoetingsplekken voor jongeren
Bij nieuwe voorzieningen zal niet worden ingezet op grootschalige voorzieningen voor
ontmoeten in de openbare ruimte voor jongeren (JongerenOntmoetingsPlek).
Wel wordt ontmoeten ad-hoc voorzien middels kleine ingrepen (bankje, prullenbak,
lantaarnpaal, etc. erbij of weg).
Bestaande speelplekken op buurt- en kernniveau kunnen voor deze doelgroep beter
functioneren indien de gemeente bij vervanging en herinrichting vaker kiest voor
speeltoestellen waarin je echt samenspeelt (= elkaars beweging beïnvloedt). Zie verder
§4.4.2 Speelkwaliteit.
Het koppelen van diverse vormen van vrijetijdsbesteding van de jeugd aan voorzieningen
en daarbij actief gebruik maken van de openbare ruimte. Positief actief gedrag heeft altijd
een positieve uitwerking op overlastgedrag en verder. Bijvoorbeeld aansluiten op gesloten en open sportvoorzieningen. Een toegang tot een sportpark levert veelal grote
mogelijkheden om openbare semi-sportvoorzieningen aan te brengen. Daaraan zijn veel
voordelen verbonden:
o sportparken worden intensief gebruikt (toezicht)
o brengt automatisch uitwisseling tot stand met “verenigde sporten” (kansen voor
sportverenigingen)
o druk op vrije tijd is vaak gekoppeld aan ouders en kinderen met diverse sporten. In
het park opgenomen vrije mogelijkheden geven kinderen de kans om daar actief te
zijn als de consequentie anders thuiszitten was geweest.
o Dit sluit aan bij het BOS-beleid.
Plekken voor jongeren realiseren, daar waar ook hun activiteiten plaats vinden. Om dit
werkzaam te maken moet je zoveel mogelijk uitgaan van de “natuurlijke
ontmoetingsplaats” van de jeugd. Opheffen van plekken hoort daar ook bij, als de
vervolgvraag elders dan ook weer snel ingevuld wordt.

6

BROS-plek = BReedtesport, Ontmoeting en Speel(bos)plek.
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DEEL 2 A A N Z ET VOOR EEN UIT VOERINGSPROGRA M M A
5 WERKPROGRAMMA
5.1 BELEID, VOORBEREIDING EN COMMUNICATIE
Korte termijn:
vaststellen kader conform hoofdstuk 4;
communicatie met bewoners in de diverse buurten en kernen, met betrekking tot het
voornemen tot verbetering speelruimte en het uitdunnen van het aantal locaties volgens de
criteria, is noodzakelijk:
o sociaal veilige locaties hebben voorkeur;
o ouders/omwonenden kunnen investeren in sociale veiligheid door het onderling
afspreken en inroosteren van een “ouderwacht”;
afspraken maken met de scholen, ouders en omwonenden;
betrekken van de jeugd bij de voorbereiding van deze plannen; hiertoe een goede
procedure op zetten; Verder zorg dragen dat bij de uitvoering jeugd wordt betrokken bij de
inrichtingsvoorstellen;
verder implementeren van veiligheidsmanagement bij beheer speelplaatsen;
bij vervanging van bestaande speeltoestellen en herinrichting en nieuwe aanleg van
voorzieningen wordt gekozen voor minimaal één speeltoestel per leeftijdscategorie, waarin
je echt samenspeelt (= elkaars beweging beïnvloeden);
er worden minder plekken gerealiseerd; de plekken worden ook groter; bij de budgettering
voor het herinrichten en de nieuwe aanleg van speelplaatsen uitgaan van betere en
slijtvaste ondergronden; er wordt uitgegaan van ! 32.400,= per locatie;
het budget voor herinrichten en de nieuwe aanleg van speelplaatsen wordt alleen
aangewend voor de realisatie van speeltoestellen en de benodigde speelomgeving;
bijkomende kosten als bodemonderzoek, verwerving etc worden hier niet op belast;
de keuze voor opheffen/herinrichten of nieuwe aanleg is gebaseerd op de beoordeling
inventarisatie.
de inspanningen om een trapveldje in Epen te realiseren worden stopgezet. Het contract
met de grondeigenaar wordt opgezegd.
Middellange en lange termijn:
Impuls voor breedtesport op verharding in Mechelen, Eys, Reijmerstok en Wijlre. Deze
plekken kunnen op gezette tijden een impuls krijgen met een verplaatsbare
skateboardbaan. De aanschaf hiervan gaat onderzocht worden, in overleg met de doelgroep
en in relatie met het Bos-project.
Eens in de drie tot zes jaar wordt de analyse van bevolkingscijfers herhaald en getoetst
conform de criteria uit hoofdstuk 4
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5.2 UITVOERINGSROGRAMMA + KOSTEN
Termijn

korte
2009-2010

PartijWittem

Mechelen

Epen

Nijswiller/
Wahlwiller

o AANLEGGEN: speelplek
buurtniveau Mechelbeek
vallei achter de Wienberg
! 32.400,=
o achterplein RkBS A
Hermkes (naast
Patronaatshuis) geschikt
maken als grote
dorpsspeelplaats (ca. 15 m'
hek + 2x poort + plein
eens goed onkruidvrij en
schoon maken)
! 9.000,=
o uitbreidingsplan Aan de
Beek: speelplek
kosten uit exploitatie

Eys

Slenaken

Gulpen

HERINRICHTEN:
o blokniveau: speelplek Dr.
Haackstraat
! 32.400,=
OPHEFFEN speelaanleidingen:
o Dr. Delissenstraat
o Burg. v. Rijckevorselstraat
o Molenweg
Kosten PM

Reijmerstok

Wijlre

algemeen

OPHEFFEN speelaanleidingen:
o Einde Krommeweg
o Kap. Janssenstraat
o Biesbergerweg
Kosten PM

middellange
2011-2012

lange
na 2012

o uitbreidingsplan Partij
Oost: speelplek met
uitstraling naar het dorp
(tot 12 j)
kosten uit exploitatie
o breedtesport versterken
handbalveld tussen
Elzeterweg en Spetsesweide
kosten PM

o locatie breedtesport in
aansluiting op de centrale
sportaccommodatie
kosten PM

o breedtesport versterken
naast ander gebruik
(parkeren, evenementen
etc.) bestaand plein
Nachtegaalstraat
! 3.000,=
o schoolplein Theresia in
overleg verbeteren
! 6.800,=
HERINRICHTEN:
o buurtniveau:
Wilhelminastraat
! 30.000,=
o nieuwe speelomgeving
brede school versterkt
speelruimte in de buurt.
Kosten PM
o breedtesport versterken
naast ander gebruik
(parkeren, evenementen
etc.) bestaand plein
hoek van de Brede
Hoolstraat/ Reijmerstokkerdorpsstraat
! 6.000,=
HERINRICHTEN:
o buurtniveau:
Tienbundersweg
! 30.000,=

o voorplein RkBS A gene
Wienberg geschikt maken
als blokspeelplek (ca. 3
m' hek met poort)
! 3.000,=

HERINRICHTEN:
o buurtniveau: Aardaker
! 32.400,=

HERINRICHTEN:
o breedtesport versterken
naast ander gebruik
(parkeren, evenementen
etc.) bestaand plein Van
Wachtendonkplein
! 8.000,=
mobiele skatebaan; onderzoek en aanschaf. Kosten ten laste van Bos-project.
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5.3 FINANCIËLE ASPECTEN
De financiële aspecten worden beschreven met een tweetal begrippen: 1. kosten handhaving
bestaand beleid 2. kosten nieuw beleid.

Kosten handhaving bestaand beleid
Met de kosten voor de handhaving van bestaand beleid bedoelen we het regulier onderhoud dat
erop gericht is om het bestaande voorzieningen aanbod veilig en functioneel te houden. Deze
vallen uiteen in (kort)cyclische kosten en structurele kosten (=kosten vervanging of lange
cyclisch).
Bij (kort)cyclische kosten moet u denken aan kosten die samenhangen met activiteiten die
weerkerend worden uitgevoerd om veiligheid en onderhoudsstaat te waarborgen (regelmatige
controle, schilderwerk, maaien, kleine reparaties etc. E.e.a. conform AMvB 1997 en NEN-EN
1176).
Als we alleen naar de openbaar beheerde speelvoorzieningen kijken, dus zonder de scholen,
heeft de gemeente nu verantwoordelijkheid voor het beheer van 20 voorzieningen. Bij de
begroting gaan we daar vanuit. Bij een volledige uitvoering intern kost dat ! 771,= per locatie
per jaar. Dus totaal ! 15.420,= per jaar.
Bij structurele kosten moet u denken aan de kosten die voortvloeien uit het vervangen van
bestaande toestellen door gelijkwaardige (dus schommel voor schommel) aan het eind van hun
technische levensduur.
Van elk toestel is de huidige vervangingswaarde en de technische levensduur berekend hoeveel
Gulpen-Wittem elk jaar moet reserveren. Dit bedrag komt uit op ! 15.400,= per jaar of wel !
770,= per locatie per jaar (zie ook Quickscan, deel 1, pag.20).
Kosten nieuw beleid
Bij kosten voor nieuw beleid moet u denken aan ingrijpende werkzaamheden, waarbij het
programma van de locatie wordt gewijzigd (andere doelgroep) of hersteld door vernieuwing
(vervangen inrichting met moderne en andere toestellen).
De gemiddelde investering in Gulpen-Wittem bedraagt ! 32.400,= per nieuw aan te leggen
locatie.
De kosten voor nieuw beleid vragen we per project aan via de meerjarenbegroting.
Aanvullende financiering zoeken we bij bestaande middelen, projecten, subsidiemogelijkheden
(bijv. Jantje beton, Johan Cruyff Foundation) en het WMO kader. De locaties gaan we in
samenspraak met de jeugd en de dorps- en wijkraden en scholen uitwerken. Dan verkrijgen we
meer draagvlak en betrokkenheid bij de locaties en kunnen we aanspraak maken op subsidies.
De hoogte van subsidies is vooraf niet aan te geven, dit hangt af van het project. Bovendien is
een subsidie pas achteraf aan te vragen.
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