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Hoofdstuk 1: Algemeen
Aanleiding
Op 26 maart 1997 is het Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen (BVAS) in werking
getreden. Het doel van dit besluit was het terugdringen van het aantal ongevallen op
speellocaties met als oorzaak ondeugdelijke toestellen. Inmiddels valt bovengenoemd besluit
niet meer onder de Wet Gevaarlijke Werktuigen en heet vanaf 1 september 2003
Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestel (WAS). Het Warenwetbesluit Attractie- en
Speeltoestellen (WAS) stelt eisen aan zowel speeltoestellen als bijbehorende (veiligheids)
ondergronden. Deze eisen gelden voor alle openbare en particuliere speellocaties. Voor alle
openbare speelgelegenheden is de gemeente als eigenaar/beheerder verantwoordelijk voor de
veiligheid bij gebruik. De huidige Beleidsnotitie Speelgelegenheid gemeente Halderberge is
op 31 januari 2002 door de gemeenteraad vastgesteld. Op verzoek van de commissie
Inwoners & Samenleving is de notitie geactualiseerd.
Definities
Van enkele begrippen die veelvuldig in de notitie worden gebruikt volgen hieronder enkele
definities.
Spelen
Spelen is een bezigheid tot vermaak of ontspanning, al dan niet gebonden aan bepaalde regels,
waarbij enig competitie-element of verbeelding is betrokken. Naast het leer-, rust- en
ontwikkelingselement wordt het actief bezig zijn in de buitenlucht ook steeds belangrijker. In
deze beleidsnotitie richten wij ons op de leeftijdscategorie 2 tot en met 16 jaar.
Formele en informele speelgelegenheid
Formele speelgelegenheid is die ruimte die specifiek voor kinderen en jongeren is ingericht
om te spelen. Informele speelgelegenheid is alle ruimte die door kinderen en jongeren wordt
gebruikt om te spelen zoals grasveldjes, waterpartijen, het trottoir, de parkeerplaats,
brandgangen enzovoort.
Het onderscheid is van belang omdat kinderen en jongeren zich niet laten sturen in het
gebruik van de buitenruimte. Bij de inrichting van de buitenruimte zal dan ook altijd aandacht
geschonken moeten worden aan de leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte.
Speelgelegenheid
In deze beleidsnotitie wordt onder speelgelegenheid verstaan alle openbaar toegankelijke
terreinen waar één of meer speeltoestellen staan.
Speeltuin
In deze beleidsnotitie wordt onder speeltuin verstaan een omheinde speelplek met bepaalde
openingstijden en een continu aanwezige beheerder. Op dit moment is er één speeltuin in de
gemeente Halderberge, namelijk Splesj Waterspeelpark Hoeven. Het gaat hier om particulier
initiatief.
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Feiten en ontwikkelingen
In haar brief van april 2006 vraagt voormalig Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, mevrouw S. Dekker, aandacht voor buitenspeelruimte. In deze
brief geeft zij aan dat kinderen steeds minder buiten spelen. Voorbeelden van zaken die
kinderen en jongeren nodig hebben voor hun ontplooiing en gezondheid zijn voldoende
(ruimte voor) beweging en daarbij sociale veiligheid, verkeersveiligheid en een gezonde
leefomgeving. De openbare ruimte die als buitenspeelruimte kan worden benut, kan op
verschillende manieren zijn ingericht. Natuurlijk met speeltoestellen, maar zeker ook als
plein, parkje of trapveldje indien zij goed en veilig bereikbaar en bespeelbaar zijn. Ook de
openbaar toegankelijke schoolpleinen kunnen dienen als buitenspeelruimte. In betreffende
brief verzoekt de voormalige minister gemeenten om in de ruimtelijke planvorming
voldoende ruimte te bestemmen als formele speelgelegenheid. Als richtgetal geeft zij 3% van
de voor wonen bestemde gebieden mee. Stoepen en vergelijkbare openbare ruimten worden
hierin niet meegeteld, tenzij deze hiervoor geschikt zijn en de omschrijving in het
bestemmingsplan duidelijk maakt dat deze ruimten als speelgelegenheid kunnen fungeren.
Tevens verzoekt zij gemeenten om aandacht te besteden aan de kwaliteit en bereikbaarheid
van de speelgelegenheden binnen een gemeente. In het collegeprogramma 2006-2010 “Samen
aan het werk” geeft het college prioriteit aan voldoende speelplekken bij nieuwbouwlocaties,
namelijk 3% van de ruimte. De norm geldt niet zozeer per specifieke locatie of straat, maar
per wijk of kern.
Meer recent is via de Nationale Aktie “Ik wil Buiten Spelen”, een initiatief van Jantje Beton,
Hartstichting, Fonds Gehandicaptensport, Cruyff Foundation en Richard Krajicek Foundation,
aandacht gevraagd aan alle gemeenten in Nederland om voor voldoende speelruimte in de
wijken te zorgen. Ook de 3% norm is hierbij als richtlijn aanbevolen.
NUSO Speelruimte Nederland heeft in samenwerking met Jantje Beton een norm voor
behoefte aan formele speelruimte ontwikkeld:
Behoefte aan formele speelruimte = het percentage uitgegeven grond in een wijk x de
oppervlakte van de wijk in hectare x 300 m².
Bijvoorbeeld:
In een wijk van 30 hectaren, waarvan 90 procent is uitgegeven, is de behoefte aan formele
speelruimte: 30 x 0,9 x 300 m² = 8100 m².

Afhankelijk van de bevolkingssamenstelling kan de gemeente bepalen of deze gereserveerde
ruimte ook daadwerkelijk als speelruimte moet worden ingericht en zo ja, voor welke
leeftijdscategorieën. Maar ook als deze ruimte niet direct als speelruimte nodig is, blijft de
bestemming “speelruimte” van kracht.
Spelen – bewegen – gezondheid
Met de instandhouding en verbetering van speelplekken in alle buurten en wijken bevordert
de gemeente Halderberge het bewegen door kinderen.
Veel bewegen bevordert de gezondheid van kinderen. Dit mag genoegzaam bekend zijn. De
rijksoverheid benadrukt dit ook in haar preventie- en gezondheidsbeleid.
In ons eigen volksgezondheidsplan 2008-2011, dat op 27 maart 2008 is vastgesteld, is hier
ook ruim aandacht aan gegeven. Het speelruimtebeleid draagt net als andere gemeentelijke
beleidsterreinen bij aan de bevordering van de volksgezondheid, ondanks dat er zich wel eens
een ongelukje zal voordoen bij het spelen.
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Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS)
Het Attractiebesluit is sinds 1997 van kracht en heet sinds 2003 formeel het Warenwetbesluit
Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Het besluit bevat regels voor ontwerp, constructie,
installatie, gebruik, beheer en onderhoud van speeltoestellen. Door te voldoen aan deze regels
kan de gemeente de kans op incidenten verkleinen en is zij moeilijker aansprakelijk te stellen,
mocht er zich toch een incident voordoen. Het WAS geldt voor alle speeltoestellen en andere
objecten die bedoeld zijn of bruikbaar zijn als speeltoestel. De regels gelden voor fabrikanten
van speeltoestellen, maar ook voor personen of instanties die een speeltoestel op openbaar
terrein neerzetten. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) ziet toe op naleving van het WAS.
Deze autoriteit is bevoegd tot het doen van (onaangekondigde) controles en mag onveilige
speelplaatsen sluiten en onveilige speeltoestellen buiten gebruik verklaren.
Aansprakelijkheid
De gemeente is als beheerder of eigenaar van de speeltoestellen of eigenaar van de grond in meer
of mindere mate aansprakelijk voor ongevallen en schade. Hieronder staan de drie varianten
die zich kunnen voordoen:
A. Gemeente als consument
De gemeente kan, indien zij speeltoestellen heeft aangeschaft die mankementen vertonen, een
beroep doen op de Wet op de productaansprakelijkheid. Hierdoor kan de gemeente als iemand
schade heeft geleden door een gebrekkig product deze schade verhalen op de producent.
B. Gemeente als eigenaar/ beheerder van speeltoestellen
De gemeente moet, net als iedere beheerder, voldoen aan de eisen van het WAS. Als een
ongeval plaatsvindt als gevolg van ondeugdelijkheid van het speeltoestel en/of speelomgeving
kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van het
gebruik. Een gemeente moet dan kunnen aantonen dat zij al het nodige heeft gedaan om ervoor
te zorgen dat de speeltoestellen in goede staat van onderhoud verkeren. Hiervoor dient de
gemeente van elk speeltoestel een logboek bij te houden. Het logboek van de inspecties geeft
namelijk aan of de gemeente mankementen heeft verholpen.
C. Gemeente als eigenaar van de grond
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt ook dat een grondeigenaar medeaansprakelijk is voor schade
door speeltoestellen. Het maakt hierbij niet uit of die speeltoestellen wel of niet in eigendom
zijn van de eigenaar van de grond. Ook als ondeugdelijke speeltoestellen in eigendom zijn van
derden, maar verankerd zijn in de grond van de gemeente, is de gemeente dus mede
aansprakelijk. Aansprakelijkstelling geschiedt binnen dit kader alleen als er sprake is van
schade aan derden.
Als het onder b en c genoemde niet aan de orde is, is sprake van particuliere gronden en
toestellen. Het openbare karakter ontbreekt en de gemeente draagt dan ook geen
verantwoording.

5

notitie speelgelegenheid 2008

Hoofdstuk 2: Spelen in Halderberge
Inleiding
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. Kinderen en jongeren moeten vrij en zelfstandig van de
openbare ruimte gebruik kunnen maken. Dit heeft te maken met bespeelbare ruimte, veilige
routes tussen huis en voorzieningen. Het heeft ook te maken met leefbaarheid en ruimte in de
sociale zin. Voelen kinderen en jongeren zich welkom en veilig? Een speellocatie is een
ontmoetingsplek waar verbindingen ontstaan tussen kinderen en volwassenen van
verschillende achtergronden in de wijk.
Op 1 januari 2008 zijn er in de gemeente Halderberge 67 formele speellocaties met daarop
219 speeltoestellen en 57 sporttoestellen zoals een tafeltennistafel, basketbalpaal en een
voetbaldoel.
In de kern Bosschenhoofd zijn 4 speellocaties, in de kern Hoeven 20, in de kern Oudenbosch
24, in de kern Oud Gastel 14 en in de kern Stampersgat zijn 5 speellocaties. De speelterreinen
in Oud Gastel hebben in 2005/2006 een herschikking ondergaan en die in Oudenbosch in
2006/2007.
Met de herschikking van de speelterreinen in Hoeven wordt in het najaar 2008 aangevangen
en loopt door in 2009. De kernen Bosschenhoofd en Stampersgat zijn daarna aan de beurt.
Waarborgen speelruimte
Zoals in hoofdstuk 1 vermeld staat, beveelt het ministerie van VROM als richtgetal aan om
3% van het voor wonen bestemd gebied te bestemmen als speelruimte. In nieuw te
ontwikkelen wijken en herstructureringswijken zal er naar gestreefd worden deze ruimte te
reserveren. In bestaande wijken zal dit niet altijd mogelijk zijn. Hier zal gewerkt moeten
worden met de ruimte die voorhanden is. Gezien de ontwikkelingen in de gemeente, zoals de
gebiedsvisies en de nieuw te bouwen scholen, is het belangrijk afspraken te maken omtrent
het waarborgen van speelruimte. Met het onderschrijven van de eerdergenoemde 3% norm in
het collegeprogramma 2006-2010 “Samen aan het werk” geven wij prioriteit aan voldoende
speelruimte bij bouwlocaties.
In dit kader hebben wij op 16 januari 2007 ook besloten om bij nieuw te bouwen scholen, in
overleg met het schoolbestuur om schoolpleinen (gedeeltelijk) openbaar toegankelijk te
maken. De eerste school waarop dit besluit van toepassing is, is basisschool De Klinkert te
Oudenbosch. Het schoolplein van de bovenbouw van deze basisschool is openbaar
toegankelijk gemaakt en kan dus ook buiten de schooltijden gebruikt worden door kinderen
uit de wijk Velletri.
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Reservering van speelruimte betekent niet dat deze ruimte ook daadwerkelijk ingericht moet
worden met speeltoestellen. De bevolkingsopbouw en de vragen uit de wijk zullen hierbij
leidend zijn. Indien een bepaalde speellocatie niet meer als speelterrein ingericht hoeft te
blijven, bijvoorbeeld door een verandering in de bevolkingsopbouw, kan de speellocatie
worden ingericht met openbaar groen. Betreffende ruimte dient wel gereserveerd te blijven
voor eventuele toekomstige plaatsing van speeltoestellen.
De uitvoering van het speelruimtebeleid ligt bij de afdeling Samenleving. Uiteraard wordt
hierbij afgestemd met zowel de afdeling Werken, cluster Groenvoorziening, als de afdeling
Ruimtelijke en Economische Zaken.
Formele speelruimte
Voor het bepalen van de hoeveelheid formele speelruimte zijn de laatste jaren bruikbare
richtlijnen opgesteld. Dit is gedaan door verschillende organisaties die betrokken zijn bij
speelruimte, zoals NUSO, Jantje Beton, div. ingenieursbureaus). Vooral het uitgeven van het
‘Handboek Veiligheid van Speelvoorzieningen’ heeft bijgedragen tot het vastleggen van de
afstand die de doelgroep tot een speelvoorziening kan afleggen en de wenselijke oppervlakte
van een speelvoorziening.
Er zijn ook richtlijnen voor het aantal kinderen van een bepaalde leeftijdscategorie dat binnen
een actieradius woont en een speelplek zelfstandig zou moeten kunnen bereiken, zonder
elkaar op de speelplek in de weg te lopen.
Door het toepassen van normen wordt invulling gegeven aan een evenredige verdeling van
speelvoorzieningen over de doelgroepen en de buurten, wijken of kernen.
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste normen en richtlijnen weergegeven.
Leeftijdscategorie
kinderen
0 t/m 5 jaar

jeugdigen
6 t/m 11 jaar

jongeren
12 t/m 18 jaar

Relatie leeftijd, spelbereik en verzorgingsgebied
Afstand tot woning
100 meter
300 tot 400 meter
> 1000 meter
Niveau
straat/blok
buurt
wijk/kern
Minuten lopen
2 min.
5 min.
15 min.
verzorgingsgebied
3 ha.
50 ha.
300 ha.
Aantal per speelplek
Minimum aantal
15 tot 30
55 tot 70
85 tot 100
woonachtig
binnen actieradius
Inrichting speelplek
Oppervlakte
100 tot 500 m2
500 tot 2000 m2
1000 tot 6400 m2
Voorzieningen
3 speeltoestellen
3 speeltoestellen
4 speeltoestellen
3 speelaanleidingen
4 speelaanleidingen
4 speelaanleidingen
bank, afvalbak
afvalbak
afvalbak
Voorbeelden
Speelhuisje
Trapveld
Trapveld
Voorzieningen
Wip(veer)
Klimtoestel
Skateboardbaan
Glijbaantje
Schommel
Basketbalveld
Schommel
Kabelbaan
Zitaanleiding
Zandbak
Duikelrek
Schommel
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Voorbeelden
Speelaanleiding

Betonpoefs
Verschillende
bodemmaterialen
Hoogteverschillen
Bankjes

Betonpoefs
Paaltjes
Hoogteverschillen
Bosjes (verstoppen)
Zand en water

Betonpoefs
Banken
Muurtjes
Pad of plein van glad
asfalt

Stimulatie en
begeleiding
ontwikkeling

Veel variatie
Veel fantasie
Duidelijke grenzen
Grove motoriek

Meting resultaten
Groepsbesef
Toename creativiteit
Grotere
doelgerichtheid

Informele ontmoeting
Zoekt bevestiging
Sportieve
krachtmeting
Keuzes maken.

De oppervlakten voor de speelplekken betreffen de oppervlakte van het speelterrein zelf.
Daarnaast moet er nog ruimte zijn voor paden, de omliggende beplanting, de toegangen en de
omgeving.
Bij de toekomstige herschikkingen en renovaties van de speelterreinen in Halderberge willen
wij de genoemde richtlijnen betrekken. Dus geldt dus zowel bij de vraag om de inrichting van
een nieuw speelterrein als de vraag over de instandhouding van een speelterrein.
Waarborgen veiligheid
De beheerder van de speeltoestellen in openbaar gebied is verantwoordelijk voor het in stand
houden van voldoende veilige speelgelegenheden. Zoals vastgelegd in het Warenwetbesluit
Attractie- en Speeltoestellen (WAS) dient de beheerder i.c. de gemeente o.a. een logboek bij
te houden. Met dit logboek controleert de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) of het beheer
goed wordt uitgevoerd. In het logboek zijn zaken als de gegevens van de eigenaar/beheerder,
gegevens over het speeltoestel inclusief fabrikant en installateur, uitgevoerde keuringen,
inspecties, onderhoudswerkzaamheden en reparaties opgenomen. Indien van toepassing
worden ook ongevallen met het toestel hierin geregistreerd.
Vier keer per jaar inspecteert de firma ABOS (Algemeen Belang Onderhoud van
Speelgelegenheden) te Bergen op Zoom de speeltoestellen in de gemeente Halderberge. Deze
firma is KOMO-gecertificeerd en lid van de Nederlandse Normcommissie op het gebied van
speeltoestellen. Tijdens de inspectierondes wordt er in eerste instantie gekeken naar de
veiligheid van de speeltoestellen. Daarbij wordt de staat van onderhoud van zowel de
speeltoestellen als van de veiligheidsondergronden geïnspecteerd. Kleine reparaties worden
gelijk uitgevoerd. De bevindingen naar aanleiding van een inspectieronde worden vermeld in
het logboek. Aan de hand hiervan wordt actie (onderhoud, reparatie, vervanging of
verwijdering) ondernomen door de verantwoordelijke beleidsmedewerker spelen. Het kan ook
zijn dat de buitendienst of omwonenden tussentijds een defect melden. Vanzelfsprekend
wordt hier ook passende actie op ondernomen.
Vervanging of reparatie
De afschrijvingstermijn die voor speeltoestellen wordt gehanteerd is gemiddeld tien jaar.
Soms wordt tien jaar niet gehaald. Dit kan te maken hebben met het materiaal waar het
speeltoestel van is gemaakt (bijvoorbeeld hout of staal) of met vandalisme. Het kan ook
voorkomen dat het speeltoestel nog in goede staat verkeert en wellicht met een kleine
reparatie weer helemaal in orde is. Dit speeltoestel zal dan ook niet vervangen maar
gerepareerd worden.
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Burgerparticipatie
Bij de (her)inrichting van nieuwe (of bestaande) speellocaties of bij vervanging van een
speeltoestel wordt altijd contact gezocht met de omwonenden, de wijkagent, de school en
meestal ook de wijkvereniging en het jongerenwerk. Het plan zal aan betrokkenen worden
voorgelegd met de mogelijkheid om binnen vier tot zes weken op het plan te reageren. Indien
er geen reacties binnen komen zal het plan worden uitgevoerd. Ook hier worden betrokkenen
over geïnformeerd. Wanneer er wel reacties binnen komen, zal er gekeken worden naar
mogelijke aanpassingen in het plan.
Deze zullen vervolgens opnieuw aan betrokkenen worden voorgelegd. Het kan ook zijn dat
betrokkenen het plan helemaal niet zien zitten en massaal aangeven er niet achter te staan.
In dit soort gevallen zal het plan niet doorgaan. Wellicht dat de locatie gewijzigd kan worden
of dat het plan in zijn geheel gewijzigd moet worden.
Indien bewoners zelf met een verzoek komen, wordt dit genoteerd. De mogelijkheden worden
vervolgens onderzocht. Is het financieel haalbaar? Valt het binnen de beleidskaders? Is de
locatie geschikt? Liggen er meerdere verzoeken? Is het overeenkomstig de bestemming? Hoe
is de leeftijdsopbouw aldaar? Enzovoort. Is het plan haalbaar is, dan wordt dit verder
uitgewerkt en aan de (overige) betrokkenen voorgelegd volgens bovengenoemde procedure.
Financiën
De gemeente Halderberge neemt jaarlijks in de begroting een post op voor het onderhoud en
beheer van de speeltoestellen. In 2007 was dit een bedrag van € 70.132,00.
In het investeringsplan van de gemeente is voor komende jaren een budget opgenomen voor
de realisatie van nieuwe en renovatie van bestaande speelplekken. Voor 2007 was dit een
bedrag van € 72.682,00. Met name de renovatie en herschikking van de speellocaties in
Hoeven zal hiervan worden uitgevoerd.
De Firma ABOS BV die voor de gemeente Halderberge de periodieke veiligheidsinspecties
uitvoert, houdt in haar rapportagesystemen ook bij wat de vervangings- en onderhoudskosten
zijn van het huidige bestand van speel- en sporttoestellen tot en met het jaar 2020. Voor de
looptijd van dit plan sluiten wij aan bij het meerjarenperspectief van de gemeentebegroting tot
en met 2012.
In onderstaand overzicht zijn de onderhouds- en investeringslasten van 2009 tot en met 2012
weergegeven. Het budget voor het regulier onderhoud blijft gehandhaafd conform de
begroting 2009. Voor het meerjarenperspectief zijn toegevoegd de investeringslasten voor de
jaren 2010 tot en met 2012.
Huidige begroting Halderberge
Regulier onderhoud
IP
2009
176.390
totaal

2009
72.958
3.748
76.706

2010
75.147
25.136
100.283

2011
77.401
24.386
101.787

2012
79.723
22.887
102.610

Nieuwe raming planperiode
Regulier onderhoud
IP
2009
168.930
2010
20.000
2011
20.000
2012
64.945
Subtotaal
Totaal

2009
72.958
3.590

2010
75.147
24.073
425

2011
77.401
23.355
2.850
425

3.590
76.548

24.498
99.644

26.630
104.031

2012
79.723
22.637
2.765
2.850
1.380
29.632
109.355
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Verschil
Regulier onderhoud
IP
Totaal

2009

2010
0
158
158

10

2011
0
638
638

0
-2.244
-2.244

2012
0
-6.745
-6.745
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Hoofdstuk 3: de speelplekken
wat is gedaan en wat zijn we van plan
gerealiseerd in 2006
Oud Gastel
Angel
Hagelkruis
Veerkensweg
Vorstinnenhof

heringericht
heringericht
geplaatste panna
heringericht

Hoeven
Bovenstraat-Erf

nieuw aangelegde speelplek

Oudenbosch
Darinkveld
Zoutlaan/Duiventoren

vervangen glijbaan
heringericht

gerealiseerd in 2007
Bosschenhoofd
Mauritsstraat
Wilhelminastraat

vervangen klimtoestel
heringericht voetbalveld

Hoeven
Hertog Janlaan

vervangen basketbalpaal

Oudenbosch
Spui-Zuid
Marshallstraat
Zouavenlaan
Zouavenlaan
Porta Pia
Tivoliplantsoen
Lage Made
Ankerstraat
Ruige Hoek
Darinkveld

geplaatste panna
nieuw aangelegde speelplek
heringericht basketbalplein
heringericht/gerenoveerd
heringericht/gerenoveerd
heringericht/gerenoveerd
heringericht/gerenoveerd
trapveld aangelegd
opgeheven speellocatie
basketbalpaal geplaatst

Stampersgat
Mgr. Dellepoortstraat

heringericht voetbalveld

11

reeds gerealiseerd in 2008
Oudenbosch
Albanoweg
verhard voetbal- en basketbalveld
Watergraaflaan/Darinkveld kunstgras voetbalveldje
Sparrenstraat
herinrichting speelveld

nog uit te voeren in 2008
Oudenbosch
Velletri

inrichten trapveld (bij BS De Klinkert)

uit te voeren 2008 + 2009
Hoeven
Hele kern
Trimbaan bos

herschikking speelterreinen
vernieuwing

2010
Bosschenhoofd

herschikking speelterreinen

Stampersgat

herschikking speelterreinen

MEERJARENPLANNING
Zoals uit het overzicht hierboven blijkt hebben de speelterreinen in de kernen Oud Gastel en
Oudenbosch een herschikking ondergaan. Voor 2008 staat de kern Hoeven gepland. De
voorbereidingen vinden plaats in 2008 en de uitvoering zal waarschijnlijk doorlopen tot in
2009. De kernen Bosschenhoofd en Stampersgat volgen hierna. Ondertussen vindt er gewoon
regulier onderhoud plaats, net als tussentijdse vervangingen en reparaties. Indien er verzoeken
van omwonenden binnenkomen, zal er eerst gekeken worden op welke kern betreffend
verzoek van toepassing is. Wanneer het een verzoek voor Hoeven is zal dit gelijk
meegenomen worden in de herschikkingsplannen. Betreft het verzoek Oud Gastel of
Oudenbosch dan zal er gekeken worden of het noodzakelijk is. Zo niet, dan zal er op korte
termijn niets mee gedaan worden. Deze kernen zijn namelijk onlangs al opgeknapt. Betreft
het de kernen Bosschenhoofd en Stampersgat dan zal er gekeken worden naar de noodzaak,
de kosten en de omvang van het verzoek. Afhankelijk hiervan wordt aangegeven dat het
verzoek meegenomen zal worden in de herschikkkingsplannen of dat het verzoek zo snel
mogelijk in behandeling zal worden genomen. Eventuele realisatie zal dan ook eerder
plaatsvinden dan de herschikking.
Oudenbosch, 19 augustus 2008
Burgemeester en wethouder van Halderberge
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notitie speelgelegenheid 2008

Hoofdstuk 4 Bijlagen
Schema speelruimte
Groep

Niveau

Speelruimte

Tot 6 jaar

Blok

Open gebied, zand en water, natuur, kleine speelelementen, bankje
voor de ouders, afscherming van het spel van oudere kinderen

6 –12 jaar

Buurt

Open gebied voor balspel, fietscrossen en dergelijke, natuur met
avontuurlijke materialen, ruimte voor specifieke activiteiten zoals
klimmen, glijden, met dieren omgaan, zitten en kletsen
Een sport- en ontmoetingsplek binnen de wijk en genoeg in het zicht
van woningen met gelegenheid voor skaten, balspellen en om te
kletsen

Vanaf 12 jaar Wijk

Uit: Handboek gemeentelijk speelruimtebeleid 2006

De speelwaarde van de buitenruimte is het grootst, wanneer het alle spelvormen mogelijk
maakt: bewegingsspel, constructiespel, rollenspel, regel- en wedstrijdspel en ontmoeting,
dromen, kijken en rust. Variatie is dus erg belangrijk.

Hoeveel kinderen zijn er in Halderberge
In onderstaande tabel is per kern het aantal kinderen in de betreffende leeftijdscategorie
weergegeven, met daarbij het percentage van het inwoneraantal van die kern.
Gegevens GBA Halderberge per: 1-1-2008

Leeftijd

B’ hoofd

Hoeven

0-4 j

93

4,4% 335

5,0% 603

5,0% 389

5,3% 75

Totaal
gemeente
5,8% 1495 5,0%

5-9 j

115

5,4% 429

6,5% 657

5,4% 450

6,2% 84

6,5% 1735

5,8%

10-14 j

125

5,9% 386

5,8% 739

6,0% 441

6,0% 82

6,3% 1773

6,0%

15-19 j

114

5,4% 409

6,1% 758

6,2% 403

5,5% 66

5,0% 1750

5,9%

Totaal

2116

6651

Oudenbosch Oud Gastel Stampersgat

12148

7264

13

1300

29479

OVERZICHT SPEELPLEKKEN

14

15

16

17

18

Speelterreinen Bosschenhoofd
1.
2.
3.
4.

St. Gerardushof
Wilhelminastraat / Beatrixstraat
Mauritsstraat / Lindenplantsoen
Pastoor van Breugelstraat

Speelterreinen Hoeven
1. Pres. Van Gilslaan / Seminarielaan
2. Seminarielaan II
3. Moonsblok ? Pres. Van Rijenlaan
4. Groene Hart / P. Cuyperslaan
5. Repinge
6. Ruigenblok
7. Mgr. Van Dongenlaan
8. Akkerlingen / Const. Huygensplein
9. Akkerlingen / Scheldelaan
10. Gaverenhoek / Weigeliastraat
11. Ericalaan
12. Venkelweg / Meidoornlaan
13. Verhaegenperk
14. Mahoniastraat /Elisabethpark
15. Wezemaal / Hertog Janlaan
16. Jasmijnstraat
17. Trimbaan Pagnevaartbos
18. Skatebaan
19. Krokus
20. Bovenstraat – Erf
21. De Halderberg

- opgeheven
- opheffen
- opheffen
- opheffen

- opheffen
- opheffen
- opheffen
- opheffen

Speelterreinen Oudenbosch
1. Sparrenstraat
2. Zouavenlaan
3. Spuilaan (bij huisnr. 13-23)
3a. Spuilaan ( bij huisnr. 89-97)
4. Drimmelaarstraat
5. Strijmondlaan
6. Marshallstraat
6a. Marshallstraat
7. Rooseveltstraat achterzijde
8. Zoutlaan
9. Duiventoren (bij huisnr. 103)
10. Burg. Van den Drieslaan
11a.Broeder Chistofoorlaan
11b.Broeder Christofoorlaan
12. Tivoliplantsoen
13. Ankerstraat
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14. Porta Pia
15. --16a. Darinkveld (peuters)
16b. Darinkveld (jeugd)
17. Lage made
18a. Jasmijnlaan
18b. Jasmijnlaan
19. Albanoweg
20. Acer Flamingolaan.

Speelterreinen Oud Gastel
1. 2. 3. Bernhardstraat
4. –
5. Irenestraat
6. Meireweikes
7. –
8. Kastanjelaan
9. Het Hof (achter nr. 32)
10. Kerkstraat
11. –
12. –
13. Angel
14. –
15. –
16. Bieslook
17. –
18. Veerkensweg (busstation)
19. –
20. Koriander / Dragon
21. Rozemarijnstraat
22. Hagelkruis
23. Vorstinnenhof

Speelterreinen Stampersgat
1.
2.
3.
4.
5.

Groeneweg
Jos Erneststraat
Stellekreek
Mgr. Dellepoortstraat
Park
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