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BIJLAGE I. BELANG VAN SPELEN 

In deze bijlage worden de effecten van buitenspelen op een rij gezet.  

Spelen is leuk 

Spelen heeft een eigen waarde. Het spel heeft symbolische waarde 
voor kinderen, het geeft betekenis aan ervaringen. Het is cruciaal voor 
het welbevinden van kinderen. Vooral het vrije spel waarbij kinderen 
zonder toezicht met veel fantasie en variëteit spelen is noodzakelijk 
voor het ontwikkelen van gezonde sociale en emotionele vaardighe-
den als volwassene. Daarnaast is spelen leuk en plezierig. Kwalitatief 
goed ingericht speelplekken met veel ruimte voor creatief en vrij spel 
zijn hierbij cruciaal.  

Spelen is leren 

Spelen (en sporten en ontmoeten) is van wezenlijk belang voor de 
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen, jeugdigen en 
jongeren. Een kind verkent de omgeving, ontmoet daarbij andere kin-
deren, jeugdigen, jongeren, bekende en onbekende volwassenen. Al-
lerlei materialen, mogelijkheden, structuren en situaties komen tijdens 
het spelen op hun pad. Het omgaan met de voorwerpen en situaties in 
zijn of haar omgeving is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikke-
ling. 

Cognitief-psychische ontwikkeling 

Tijdens het spel spelen ingewikkelde mentale processen een belangrij-
ke rol. Spel bevordert de cognitief-psychische ontwikkeling, zoals het 
bevorderen van logisch denken en probleemoplossend vermogen, le-
ren kennen van de structuur van de ruimte, leren kennen van structuur 
van de tijd en creatieve competentie. Bij logisch denken en probleem-
oplossend vermogen wordt gedoeld op het leren kennen van oorzaak–

gevolgrelaties en kunnen classificeren, in serie zetten van tastbare en 
niet-tastbare zaken. De structuur van de ruimte leren kennen houdt in 
weten wat hoog, laag, ver, dichtbij, hard of zacht is en de kennis van 
de verhoudingen van het eigen lichaam. Kinderen leren de structuur 
van de tijd: opeenvolging van gebeurtenissen, afwachten van een re-
genbui, dag-en-nachtritme, week- en jaarritme, de begrippen heden, 
verleden en toekomst en natuurlijk de seizoenen. De ontwikkeling van 
de creatieve competentie vindt overal plaats bij spelen. Hierbij leren 
kinderen eigen ideeën en oplossingen bedenken.  

Motorisch-lichamelijke ontwikkeling 

Bij de motorisch-lichamelijke ontwikkeling gaat het om de ontwikkeling 
van grove en fijne motoriek, vaardigheden zoals lopen, werpen, van-
gen, zwemmen, springen, klimmen en klauteren, manipulatie van kleine 
voorwerpen en materialen. Maar ook visuele, auditieve waarnemingen 
en tastwaarnemingen (textuur, temperatuur, trillingen)  worden ge-
traind.  

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Op sociaal-emotioneel vlak leren kinderen hun eigen zelfbeeld, eigen 
gevoelens ontwikkelen, zelfstandigheid, sociale vaardigheden, sociale 
redzaamheid en hun eigen waarden en normen bepalen. Met het be-
palen van het zelfbeeld weten kinderen tot welke groep ze behoren 
(familie, etnische groep). Eigen gevoelens zoals angst, drift en vriend-
schap krijgen een plek tijdens het spelen.  
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Kinderen leren zelfstandig te zijn en eigen keuzes te maken en daaraan 
trouw te blijven en die keuzes uit te voeren met of zonder hulp van an-
deren. Ook leren ze sociale vaardigheden zoals omgaan met anderen, 
regels en gezagsverhoudingen. Het leren van sociale redzaamheid 
houdt in zorgen voor uiterlijke verschijningsvorm en lichamelijke verzor-
ging en het vaardig worden in het zorgen voor de omgeving. Kinderen 
leren hun eigen waarden en normen ontdekken.  

Spelen is gezond 

Spelen en sporten bevordert de gezondheid. Steeds meer kinderen 
hebben te maken met overgewicht en ook steeds meer kinderen op 
telkens jongere leeftijd. Beweging gaat overgewicht tegen. Spel en 
sport verminderen bovendien stress en aandachtsmoeheid bij kin-
deren. Dit verband is sterker bij spelen in de natuur. Dit omdat groen 
kinderen meer en langer fascineert, uitdaagt en doet verwonderen.  

Spelen is woonplezier  

Een omgeving die uitlokt tot meer spelen en sporten maakt de kans 
groter dat mensen elkaar ontmoeten en kennen. Elkaar van gezicht en 
naam kennen en elkaar kleine diensten bewijzen door bijvoorbeeld 
even op elkaars kinderen te letten, zorgt voor vertrouwen en binding 
met elkaar. Beide zijn belangrijk voor een grotere binding met de buurt 
en meer leefbaarheid. Bovendien is het zo gemakkelijker om sociale 
controle en toezicht uit te oefenen. Een buurt waar speelruimte aan-
wezig is, heeft over het algemeen een grotere aantrekkingskracht dan 
een buurt zonder dergelijke voorzieningen.   

Spelen en inrichting 

Hoe ruimer en hoe meer mogelijkheden een speelplek heeft, hoe meer 
vrij en creatief spel er door kinderen kan plaatsvinden. Een omgeving 
die de fantasie bij kinderen stimuleert en waar eventueel losse materia-
len beschikbaar zijn, zorgt dat kinderen makkelijker zelf regels kunnen 
bedenken en samen met vriendjes kunnen spelen. Een natuurlijke om-
geving met gevarieerd struingroen (gras om bloemen te plukken, strui-
ken om in te verstoppen en bomen om in te klimmen) biedt een uitge-
lezen mogelijkheid voor creatief en gevarieerd spel. Ouders en verzor-
gers moeten kinderen toestemming geven op deze speelplekken te 
komen, en de speelplek dient zo ingericht te zijn dat kinderen er bij 
voorkeur zonder toezicht kunnen spelen. Hiervoor is het belangrijk dat 
ouders deze speelplekken als  veilig, en voor kleinere kinderen overzich-
telijk en herkenbaar beschouwen. Dit vertaalt zich in speelplekken 
waarbij tijdens de inrichting aandacht is geweest voor verkeersveilig-
heid, voorkomen van hondenpoep, voldoende zitplekken, zicht op spel 
van kleinere kinderen en herkenbare speelvoorzieningen. 
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BIJLAGE II. SOORTEN SPEL EN BENODIGE RUIMTES VOOR SPEL 

Verschillende soorten spel gaan gemakkelijk in elkaar over. Toch is er 
wel een indeling te maken aan de hand waarvan je ruimtes die nodig 
zijn, kunt indelen. 

1) Sociaal spel met rust: kletsen, hangen, observeren, luisteren. Hiervoor 

zijn nodig: stoepen en veldjes, hoekje op straat of pleintje, bankjes 

en andere zitaanleidingen. 

2) Bewegingsspel: rennen, stoeien, vechten, schommelen, wippen, 
glijden, tikkertje, verstoppertje. Hiervoor zijn nodig:  rustige straten, 

pleintjes, veldjes, bosjes en klimbomen en speel- en sporttoestellen.  
3) Regel- en wedstrijdspel: voetballen, volleyballen, badminton, tafel-

tennissen, knikkeren. Hiervoor zijn nodig: veldjes, stoepen, rustige 

straten en pleinen en sporttoestellen.  
4) Fantasiespel: naspelen van gezins- en televisierollen. Dit kan overal 

waar kinderen rustig kunnen spelen.  
5) Constructiespel: hutten bouwen, met zand en water spelen. Hiervoor 

zijn nodig: bosjes, grote struiken, veilige oevers  en zandondergron-

den van toestellen.  

    
Ruimte voor sociaal spel Ruimte voor constructiespel Ruimte voor bewegingsspel Ruimte voor balspel 

Spelen (en sporten en ontmoeten) is van wezenlijk belang voor de 
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van iedereen. Het vrijmaken, 
vrijhouden en zorgen voor de ruimte om te spelen is van essentieel be-
lang voor het welzijn van het individu en voor de samenleving.  

Doelgroepen en benodigde ruimtes 

Hoewel ieder kind uniek is en een eigen ontwikkelingspatroon heeft, zijn 
er duidelijke overeenkomsten in het proces. De wensen van kinderen 
veranderen naarmate ze ouder en meer (speel)ervaren worden. Ze 
gaan steeds meer hun weg. Ook de relatie met hun woonomgeving 
verandert.  

Kinderen tot circa 6 jaar gaan maximaal tot 2 minuten lopen van huis 
af en blijven binnen zicht- en hoorafstand van de begeleiders. Barrières 
mogen ze niet zelfstandig overgaan. Kinderen spelen vaak alleen en 
leren basisvaardigheden: grove en fijne motoriek, bewegen, fantasie / 
rollenspel, constructiespel. Kinderen hebben dus ruimte dicht bij huis 
nodig: eigen tuin, achterpad, galerij, brede stoepen, plantsoen, gras-
veldje op zichtafstand.  

 
  

Figuur 1 Afstand en ruimte voor kinderen 
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De jeugd tot circa 12 jaar mag vaak tot maximaal circa 5 minuten lo-

pen van huis af. Vaak is dit tot ongeveer 7 à 8 jaar veelal begeleid, 
daarna doorgaans onbegeleid. Naarmate de jeugd ouder wordt, leert 
ze meer barrières zelfstandig te nemen en daarmee groeit haar ruimte 
om te spelen. Jeugdigen spelen en kletsen vaak samen en leren zelf-
standigheid en verbetering van motoriek. Vanaf circa 8 jaar hebben ze 
de drang om zich met elkaar te meten, waarbij er onderscheid is tussen 
jongens en meisjes. Eigenlijk alle soorten spel wordt door de jeugdigen 
gedaan, zij maken het meest intensief gebruik van de openbare ruim-
te. De jeugd heeft in eigen buurt ruimte nodig; ze ontdekt de straat, 
buurt lopend en fietsend, gaat zelfstandig via veilige routes (met name 
de stoep) naar grasveldjes en pleintjes op blokniveau. 

   
Figuur 2 Afstand en ruimte voor de jeugd 

Jongeren vanaf circa 12 jaar hebben over het algemeen weinig meer 
te maken met begeleiding of maximale afstanden. Ze bewegen zich 
vrij door de hele wijk en stad op de fiets, scooter, lopend of met het 
openbaar vervoer. Jongeren ontmoeten elkaar graag (met name 
meiden) en sporten samen (met name jongens), ze laten aan elkaar 
zien wat ze kunnen en bepalen hun plek in de groep. Vanaf circa 16 
jaar zijn jongeren steeds minder in de openbare ruimte, omdat ze dan 
gaan werken en kunnen uitgaan. Jongeren hebben in hun eigen buurt 
ruimte nodig: veldjes, pleintjes, schoolpleinen en parken.  

Professionals, zoals de buurtsportcoaches van Gorinchem Beweegt,  of 
seniorenorganisaties, maken ook gebruik van de speel- en sportruimte 
voor hun activiteiten. De speel- en sportruimte moet zich naar de toe-
komst toe hier ook goed voor lenen. 
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BIJLAGE III. SPEELPRIKKELS 

Speelprikkels zijn objecten in de openbare ruimte die aanleiding geven 
tot spel. De opzet van deze speelprikkels is dat ze veel speelwaarde 
hebben, niet onder het WAS vallen en hooguit een risicoanalyse ver-
gen. Ze maken stukken ‘gewoon’ groen of een ‘gewone’ stoep beter 

bespeelbaar.   

Speelprikkels bewust als bespeelbaar element geplaatst in (verharde) 

ruimte! 

Vaak komen speelprikkels op en rondom de speelplek voor of worden 
ze gebruikt om kinderen te (bege)leiden. Voorbeelden hiervan zijn al-
lerlei soorten verharding, knikkertegels, hinkeltegels, gekleurde tegels 
en tegels met cijfers, letters en dierenvoetstappen. Door het aanbren-
gen van deze verharding of patronen en door verschillende soorten 
verharding kunnen tal van speelmogelijkheden ontstaan.  

Een ander voorbeeld zijn betonelementen, zoals poefs, bielzen, palen, 
bollen en muurtjes, al dan niet gekleurd. Meer natuurlijke speelprikkels 
zijn bomen en boomstammen, grasheuveltjes, hagen en struiken. Ook 
het beschilderen van muren op een speelplek kan een prikkel geven 
tot spel. 

Voorbeelden hoe in de verharding speelprikkels te plaatsen zijn: 

   
Op straat of stoep kun je 
dan ... 

paaltjes voetballen  krijten en bokspringen  

   
showen en klimmen  mens erger je niet spe-

len  
wedstrijdje rennen  

   
skelteren gewoon zitten en...  wat je zelf maar 

bedenkt! 
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De (groene) ruimte als speelprikkel 

Door veel kinderen wordt een braakliggend terrein met een bult zand 
en ruigte hoog gewaardeerd. Daar zijn veel speelmogelijkheden en –
functies aanwezig. Niet alleen braakliggend terrein, maar ook hoeken 
plantsoen en straat zijn soms favoriet bij een groep kinderen. Eenvoudi-
ge aanpassingen aan beheer en onderhoud en duidelijke voorlichting 
naar burgers kunnen deze speelruimte behouden.  

Voorbeelden hiervan zijn hutten niet opruimen (zeker niet in vakanties) 
en stukken ruigte zo lang mogelijk laten bestaan. Sturen in het mede-
gebruik van het openbaar groen kan door sortimentskeuze die bestaat 
uit kindvriendelijke beplanting. Andere eenvoudige voorbeelden van 
het beter bespeelbaar maken van openbaar groen zijn hoogteverschil-
len in het gazon (werken ook goed antivoetbal), vaker toepassen van 
bloemenmengsels en het gefaseerd maaien van gras.   

In heestervakken en blokhagen kunnen uitsparingen worden gemaakt 
waar kinderen hun hutje kunnen hebben. Hagen kunnen op verschil-
lende hoogten gesnoeid en niet recht maar golvend aangeplant wor-
den. Het toepassen van groenblijvers in bosplantsoen of solitair draagt 
ook bij aan de bespeelbaarheid van openbaar groen. 

Voorbeelden hoe in het groen speelprikkels te plaatsen zijn: 

   
In groen kun je dan ...  bouwen rusten en bloemen 

plukken 

   
evenwicht houden bijen bestuderen  tikkertje spelen en 

klimmen 

   
fietscrossen springen en ... wat je zelf maar 

bedenkt! 
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BIJLAGE IV. KWALITEITSEISEN TYPEN PLEKKEN 

Beschrijving algemene kwaliteitsuitgangspunten 

• variatie in spelvormen: beweging,  exploratief-constructie, fantasie-
rollen, regel- en wedstrijd, ontmoeting,  rust 

• aandachtspunten bijzondere doelgroepen (handicap …): samen-

spel, geen barrières, bereikbaarheid, bijzondere toestellen 
• mogelijkheid tot samenspelen (interactie): draadcircus, koningin-

nenschommel, groot draaitoestel, … 
• variatie in omgeving: bespeelbaar groen (gras, struiken, bomen), 

verharding (tegels, asfalt, grind, …) en/of water 
• variatie in materialen: hout, metaal, kunststof, kleuren, … (ook in re-

latie tot elkaar) 
• variatie in vormgeving: hoogteverschillen, nat/droog, 

open/beschut, warm/koud, hard/zacht, kleurrijk/-arm, … 
• belevingswaarde: ervaring, komt zelden voor, uniek in 

buurt/wijk/stad/regio, anders, bijzonder, snel, hoog, ver, hard  ... 
• aantal speelmogelijkheden: schommelen, hut bouwen, natte voe-

ten, laagte, heuvel afrollen, trapveldje, keien … 
Kwaliteit informele speelruimte  

• variatie in omgeving en vormgeving: bespeelbaar groen (gras, strui-
ken, bomen), verharding (tegels, asfalt, grind, …) en/of water, hoog-

teverschillen, nat/droog, open/beschut, warm/koud, hard/zacht, 
kleurrijk/-arm, … 

• spelen wordt gedoogd: bijvoorbeeld graven en hutten bouwen 
• spelen wordt gestimuleerd: ouders stimuleren dat kinderen buiten 

spelen en steeds verder de buurt ontdekken 
• zelf dingen toevoegen: kinderen voegen zelf dingen toe aan de 

ruimte (speelgoed, huttenbouwmateriaal enzovoorts) 
• weinig barrières: barrières oversteekbaar maken door zebra, brug, 

enzovoorts 
• speelprikkels en zitaanleidingen toepassen (zie Bijlage III). 
Kwaliteit uitgangspunten struinplek 

• oppervlakte: > 1.800 m2, niet (te) aangeharkt, biedt ruimte om te 
graven en hutten te bouwen en hiervoor eigen spullen mee te ne-
men 

• variatie in vormgeving:  heeft laagtes, regenwater blijft staan en 
zakt weg in de bodem 

• variatie in omgeving: heeft verschillende soorten groen: gras, bloe-
menmengsels, heesters en bosplantsoen met vruchtdragers en bo-
men 

• variatie in materialen:  hout blijft langer nat, wordt glad en vergaat, 
een steen voelt warm bij zonneschijn en verandert niet van vorm, 
zand is zacht en je kunt ermee bouwen en het waait weg 

• voorzieningen speelprikkels: soms extra speelprikkels die een relatie 
hebben met natuur of educatie. 
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Kwaliteit uitgangspunten kleine straatplek 

• verzorgingsgebied: straat / actieradius 
• oppervlakte: < 1.800 m2 
• variatie in spelvormen: redelijk: 3 van 6 
• bijzondere doelgroepen: aandachtspunt meenemen, bereikbaar-

heid 
• mogelijkheid tot samenspelen: minimaal 1 toestel per leeftijdscate-

gorie aan te wijzen 
• variatie in omgeving: redelijk, minimaal 2 per groen, verharding 

en/of water  aan te wijzen 
• variatie in materialen: redelijk, geen variatie in materiaaltype 
• variatie in vormgeving: hoog, minimaal 10 aan te wijzen 
• belevingswaarde: zijn mogelijk aanwezig 
• aantal speelmogelijkheden: minimaal 15 speelmogelijkheden aan 

te wijzen 
• voorzieningen toestellen: per leeftijdscategorie 2 tot 3 (bij jeugd mi-

nimaal 2 sport) 
• voorzieningen speelprikkels: per leeftijdscategorie 5 
• voorzieningen inrichting: 1 bankje, 1 afvalbak, geen hekwerk, moge-

lijk wat schaduw, mogelijk hagen als speelaanleiding 
• geraamde totale investeringswaarde per leeftijdscategorie: € 9.000 

kinderen, € 13.500 jeugd, € 13.500 jongeren 
Kwaliteit uitgangspunten centrale buurtplek 

• verzorgingsgebied: speelbuurt 
• oppervlakte: 1.800 - 3.400 m2 
• variatie in spelvormen: hoog: 5 van 6 
• bijzondere doelgroepen: aandachtspunten meenemen: samenspel, 

barrières en bereikbaarheid 
• mogelijkheid tot samenspelen: minimaal 1 toestel per leeftijdscate-

gorie aan te wijzen 
• variatie in omgeving: hoog, minimaal 2 per groen, verharding en/of 

water aan te wijzen 
• variatie in materialen: hoog, minimaal 2 per materiaaltype aan te 

wijzen 
• variatie in vormgeving: hoog, minimaal 8 aan te wijzen 
• belevingswaarde: minimaal 1 per leeftijdscategorie aan te wijzen 
• aantal speelmogelijkheden: minimaal 35 speelmogelijkheden aan 

te wijzen 
• voorzieningen toestellen: per leeftijdscategorie 3 tot 4 (bij jeugd mi-

nimaal 2 sport en minimaal 1 uitdagend) 
• voorzieningen speelprikkels: per leeftijdscategorie 5 
• voorzieningen inrichting: 3 bankjes, 2 afvalbakken, geen hekwerk, 

schaduw voor kinderen, mogelijk hagen als speelaanleiding 
• geraamde totale investeringswaarde per leeftijdscategorie: € 17.000 

kinderen, € 25.000 jeugd, € 25.000 jongeren 
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Kwaliteit uitgangspunten buurtoverstijgende plek 

• verzorgingsgebied: wijk / meerdere wijken 
• oppervlakte: > 3.400  - 5.600 m2 
• variatie in spelvormen: zeer hoog: 6 van 6 
• bijzondere doelgroepen: alle aandachtspunten meenemen: sa-

menspel, barrières, bereikbaarheid en bijzondere toestellen 
• mogelijkheid tot samenspelen: minimaal 2 toestel per leeftijdscate-

gorie aan te wijzen 
• variatie in omgeving: zeer hoog: minimaal 3 per groen, verharding 

en/of water  aan te wijzen 
• variatie in materialen: zeer hoog: minimaal 3 per materiaaltype aan 

te wijzen 
• variatie in vormgeving: zeer hoog: minimaal 10 aan te wijzen 
• belevingswaarde: minimaal 2 per leeftijdscategorie aan te wijzen 
• aantal speelmogelijkheden: minimaal 45 speelmogelijkheden aan 

te wijzen 
• voorzieningen toestellen: per leeftijdscategorie 4 tot 6 (bij jeugd mi-

nimaal 2 sport en minimaal 1 uitdagend) 
• voorzieningen speelprikkels: per leeftijdscategorie 5 
• voorzieningen inrichting: 4 bankjes, 2 afvalbakken, geen hekwerk, 

schaduw voor kinderen, mogelijk hagen als speelaanleiding 
• geraamde totale investeringswaarde per leeftijdscategorie: € 31.000 

kinderen, € 45.000 jeugd, € 60.000 jongeren 
Kwaliteit uitgangspunten kletsplek 

• ligging: goed gespreid over de wijken langs doorgaande routes (wel 
echt in de buurt) en niet te dicht op woningen; in zicht zodat er snel 
gezien kan worden wie er op de plek aanwezig is 

• verkeer: op voldoende afstand van doorgaande weg (2 tot 10 me-
ter)  

• locatie: verharde ruimte met plek voor 5 tot 10 jongeren en wat fiet-
sen en scooters 

• inrichting: verhard gedeelte goed bereikbaar; een aantal zit- en 
ontmoetingsaanleidingen, afvalbakken en eventueel verlichting; 
gemakkelijk te verwijderen en herplaatsen en passend in straat-
beeld  

• regels: APV! aanvullende regels door jongeren en omwonenden zo 
nodig op te stellen; bij overtreding verwijzen naar ontmoetingsplek 

• flexibiliteit: meer locaties aanwijzen dan inrichten. Op deze manier 
kan de plek eventueel nog eens verplaatst worden naar een ande-
re locatie als de overlast te groot wordt (de jongeren houden zich 
niet aan de regels) of als de jongeren er helemaal niet meer komen. 
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Kwaliteit uitgangspunten ontmoetingsplek 

• ligging: op voldoende afstand van woningen, bijvoorbeeld aan de 
rand van een buurt of in een groter park/plantsoen; in de omgeving 
van andere geluidsbron of op formele sport/speelplek  

• verkeer: goed bereikbaar, maar niet te dicht bij de doorgaande 
weg 

• locatie: groot genoeg voor een grotere groep jongeren met fiet-
sen/scooters en groot genoeg voor een aantal voorzieningen, af-
wegen of auto er wel of niet mag en kan komen (trekt oudere jon-
geren aan) 

• inrichting: zit- en ontmoetingsaanleidingen en beschutting in de 
vorm van wandje of beplanting, verharde ondergrond, verlichting, 
duurzaam en vandalismebestendig 

• regels: APV en in overleg met omwonenden of andere betrokkenen 
aanvullende regels m.b.t. gedrag opstellen. De plek moet geen 
overmatige input vergen om in stand te houden.  

• flexibiliteit: inrichting plek voor langere termijn bij overmatig vanda-
lisme en teveel overlast een welzijnstraject doorlopen met ‘daders’. 

Kwaliteit uitgangspunten verwijsplek 

• ligging: op voldoende afstand van woningen (bij voorkeur 100 me-
ter of meer), zodat verwachte overlast op basis van ligging kan 
worden uitgesloten  

• verkeer: goed bereikbaar, maar niet te dicht bij de doorgaande 
weg (minimaal 50 meter afstand) 

• locatie: groot genoeg voor een grotere groep jongeren met fiet-
sen/scooters en groot genoeg voor een aantal voorzieningen, af-
wegen of auto er wel of niet mag en kan komen (trekt oudere jon-
geren aan) 

• inrichting: zit- en ontmoetingsaanleidingen en beschutting in de 
vorm van een overkapping, eventueel mogelijkheden voor graffiti, 
verharde ondergrond, verlichting, duurzaam en vandalismebesten-
dig 

• regels: in overleg met jongeren, politie, gemeente jongerenwerk of 
andere regels m.b.t. gedrag opstellen. De plek moet geen overma-
tige input vergen om in stand te houden.  

• flexibiliteit: inrichting plek voor langere termijn, bij overmatig vanda-
lisme en teveel overlast een welzijnstraject doorlopen met ‘daders’. 
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BIJLAGE V. WAS-STROOMSCHEMA 
De wettelijke verplichting voor de veiligheid van speeltoestellen is in het bijzonder 
geregeld in het ’Warenwetbesluit veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen’ (ver-

der: WAS) van maart 1997 en de Europese Normen (o.a. NEN-EN 1176-1 tot en met 
1176-7 en 1177). In onderstaand schema wordt duidelijk welke constructies wel en 
niet onder het WAS vallen. 
 
Is er sprake van een constructie of bewerking die door uiterlijke kenmerken of eigenschap-
pen expliciet uitnodigt tot spelen en daardoor (onaanvaardbare) speelrisico’s zoals vallen, 

beknelling of snijden met zich mee kan brengen? Een autogeraamte zou kunnen uitnodigen 
tot bespelen, een prullenbak bijvoorbeeld niet. 
  
JA NEE: Niet onder het WAS 
Gaat het om een constructie/inrichting die door grootte of gewicht lastig of niet te verplaat-
sen is door een kind (+/- 5 kg)? Hiermee worden geen speelgoedartikelen bedoeld zoals 
hobbeldieren, loopwagens en speelgoedauto’s, maar wel ‘activity toys’.  
  
JA NEE: Niet onder het WAS 
Is de constructie/inrichting permanent bespeelbaar (meerdere keren bespeelbaar) en dus 
niet van eenmalige aard? 
  

JA NEE: Niet onder het WAS 
Wordt er bij het gebruik van de constructie/inrichting uitsluitend gebruikgemaakt van fysieke 
kracht van de mens en/of zwaartekracht? 
  

JA NEE: Niet onder het WAS 
Bevindt de constructie/inrichting zich op een terrein voor publiek gebruik? Ook verenigingen 
met een beperkt aantal leden vallen hier onder. 
  

JA NEE: Niet onder het WAS 
Is er sprake van een constructie/inrichting waarbij de nadruk ligt op ontspanning en ver-
maak, en niet (primair) op andere functionaliteiten? Voorbeelden: behendigheid, lichaams-
oefening en –training al dan niet in combinatie met prestatie en/of competitie- of kunst. 
  
JA: De constructie/inrichting is 
hoogstwaarschijnlijk bij fabri-
cage/ontwerp bedoeld als 
speeltoestel. De construc-
tie/inrichting is hierdoor direct 
als speeltoestel aan te merken 
en valt daarmee onder het 

WAS. Wanneer een constructie 
als deze op een publiek terrein 
aanwezig is, is dit terrein als 
speelterrein te definiëren. 

NEE: Bevindt de constructie/inrichting zich op een speelter-
rein. Zijn er al andere speeltoestellen aanwezig? 

  

JA: De constructie/inrichting is 
hoogstwaarschijnlijk niet bij fa-
bricage/ontwerp bedoeld als 
speeltoestel. Door de plaatsing 
van het toestel in de buurt van 
andere speeltoestellen op een 
publiek terrein en de uiterlijke 
kenmerken kan het toestel indi-
rect als speeltoestel aange-
merkt worden en valt daarmee 
onder het WAS. 

NEE: De construc-
tie/inrichting is hoogst-
waarschijnlijk niet bij fa-
bricage/ontwerp be-
doeld als speeltoestel. 
Wanneer de construc-
tie/inrichting zich niet 
op een publiek speel-
terrein bevindt, valt de-
ze, ongeacht de uiterlij-
ke kenmerken, niet on-
der het WAS. 
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BIJLAGE VI. RESULTATEN ENQUÊTE JEUGD 
Tabel 1 Respondenten naar wijk waarin ze wonen 

In welke wijk woon je? aant. perc. 

01 Binnenstad 1 1% 
02 Wijdschild 6 7% 
03 Lingewijk 6 7% 
04 haarwijk 18 22% 
05 Stalkaarsen 6 7% 
06 Gildenwijk 7 9% 
11 Laag Dalem 27 33% 
13 Hoog Dalem 10 12% 

De meeste jeugdigen komen uit Haarwijk en Laag Dalem. Dit komt 
overeen met de verdeling van de jeugdigen over Gorinchem. 
Tabel 2 Respondenten naar geslacht 

Ben je een jongen of een 

meisje? 
aant. perc. 

Jongen 47 58% 
Meisje 34 42% 
Totaal 81 100% 

De verdeling jongens / meisjes is scheef. Er hebben relatief veel jongens 
gereageerd.  
Tabel 3 Respondenten naar leeftijd 

Hoe oud ben je? aant. perc. 

4 7 9% 
5 2 2% 
6 16 20% 
7 16 20% 
8 11 14% 
9 12 15% 
10 7 9% 
11 9 11% 
12 1 1% 
Totaal 81 100% 

De gemiddelde leeftijd van de jeugdigen die hebben meegedaan 
aan de enquête was 7,7 jaar.  
Tabel 4 Respondenten naar hoe vaak ze buiten spelen 

Speel je wel eens buiten? aant. perc. 

Nee, nooit 1 1% 
Een paar keer per jaar 0 0% 
Een paar keer per maand 10 12% 
Een paar keer per week 25 31% 
Bijna elke dag 45 56% 
Totaal 81 100% 

De meeste respondenten spelen elke dag of een aantal keer per week 
buiten.  
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Tabel 5 Redenen om buiten te spelen 

Waarom speel je buiten? aant. perc. 

Lekker buiten zijn 60 74% 
Lekker bewegen, rennen enzo 57 70% 
Daar zie ik mijn vrienden/vriendinnen 53 65% 
Daar leer ik veel en word ik beter en sterker 13 16% 
De buurt ontdekken 9 11% 
Lekker zonder volwassenen 10 12% 
Gewoon leuk 57 70% 
Weet niet 3 4% 

 
Tabel 6 Respondenten naar of ze alleen mogen buiten spelen 

Mag je alleen buiten spelen? aant. perc. 

Nee 3 4% 
Nee, maar wel als er een volwassene bij is 7 9% 
Nee, maar wel met een vriend of vriendin 0 0% 
Ja, als ik maar dicht bij huis blijf. 34 42% 
Ja, als ik maar zeg waar ik ben. 35 43% 
Ja, ik ga waar ik wil. 2 2% 
Totaal  81 100% 

Hoe ouder kinderen, hoe meer zelfstandigheid.  
Tabel 7 Respondenten naar hoe ver ze van huis mogen 

Hoe ver mag je van huis af? aant. perc. 

In de tuin en voor het huis 11 14% 
In de eigen straat 11 14% 
Een blokje om 11 14% 
Naar de speelplek 17 21% 
Ik mag de drukke weg niet oversteken 7 9% 
Ik mag door de hele buurt 21 26% 
Ik mag door het hele dorp 3 4% 
Totaal 81 100% 

Iets minder dan 30% van de jeugd mag nog niet verder dan de eigen 
straat.  

  



 

BIJLAGEN Speelruimteplan Gorinchem versie april-17  16 

 
Tabel 8 Respondenten naar waar ze het liefst buiten spelen 

Waar speel je het liefst buiten? aant. perc. 

In mijn tuin of bij een vriendje/vriendinnetje in de tuin 7 9% 
Op een speelplek met speeltoestellen 33 41% 
Op de sportplek (skatebaan enzo) 9 11% 
Op het schoolplein 4 5% 
Op straat of op het pleintje 4 5% 
Op het grasveld 10 12% 
In de struiken en bosjes 11 14% 
Anders 3 4% 
Totaal 81 100% 

Een ruime meerderheid van de jeugd speelt graag in eigen tuin, sport-
plek, schoolplein, straat of pleintje, grasveld, struiken en bosjes. Een 
minderheid verkiest speelplekken met speeltoestellen.  

Op de vraag wat de jeugd dan doet bij het buiten spelen komen veel 
antwoorden zoals  ‘Verstoppertje, hutten bouwen, voetballen’, ‘Spelen 
en op de schommel’, ‘Mijn vrienden en vriendinnen zien en spreken.’  
Tabel 9 Respondenten naar welk type speelplek ze het leukst vinden 

Wat voor soort speelplek 

vind je het leukst? 

aant. perc. 

A natuurlijk ingericht 14 19% 
B half natuurlijk ingericht 14 19% 
C half cultuurlijk ingericht 26 35% 
D cultuurlijk ingericht 21 28% 
Totaal 75 100% 

De jeugd heeft geen duidelijke voorkeur wat betreft de inrichting.  
Tabel 10 Grootste ergernissen bij het buiten spelen 

Wat is niet leuk bij het buiten spelen? aant. perc. 

Er ligt hondenpoep 44 59% 
Het is vies en vuil op straat 18 24% 
Dingen op de speelplek zijn kapot 27 36% 
Speelplekken zijn saai 48 64% 

Het grootste probleem bij het buiten spelen is dat de speelplekken saai 
zijn en dat er hondenpoep ligt.  
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BIJLAGE VII. RESULTATEN ENQUÊTE JONGEREN 

 
Tabel 11 Respondenten naar geslacht 

Ben je een jongen 

of een meisje? 
aant. perc. 

Jongen 71 44% 
Meisje 90 56% 
Totaal 161 100% 

De verdeling jongens / meisjes is ongeveer gelijk.  
Tabel 12 Respondenten naar wijk waarin ze wonen 

In welke wijk woon je?* aant. perc. 

 01 Binnenstad 7 4% 
 02 Wijdschild 12 7% 
 03 Lingewijk 9 6% 
 04 Haarwijk 39 24% 
 05 Stalkaarsen 11 7% 
 06 Gildenwijk 8 5% 
 11 Laag Dalem 41 25% 
 12 Dalem 2 1% 
 13 Hoog Dalem 6 4% 
Bedrijventerrein of Landelijk gebied 26 16% 
* Geen respondenten uit wijken:  07 Schelluinsestraat, 08 Avelingen Oost, 09 Avelingen 
West, 10 Molenvliet, 15 Papland en 16 Schotdeuren 

De jongeren die hebben meegedaan aan de enquête komen in 
meerderheid uit Haarwijk en Laag Dalem.  
Tabel 13 Respondenten naar leeftijd 

Wat is je leeftijd? aant. perc. 

Jonger dan 12 11 7% 
12 27 17% 
13 16 10% 
14 22 14% 
15 27 17% 
16 17 11% 
17 19 12% 
18 2 1% 
Ouder dan 18 20 12% 
Totaal 161 100% 

De mediaan in de verdeling bij leeftijd is 14 jaar.  
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Tabel 14  Respondenten naar of ze buiten sporten / ontmoeten 

Ben je wel eens buiten om te 

sporten en/of te chillen? 
aant. perc. 

Nooit 15 9% 
Een paar keer per jaar 21 13% 
Een paar keer per maand 54 34% 
Een paar keer per week 48 30% 
Bijna elke dag 22 14% 
Totaal 160 100% 

Jongeren komen het vaakst 'een paar keer per maand' of 'een paar 
keer per week' buiten om te sporten en te ontmoeten.  
Tabel 15 Respondenten naar met wie ze buiten gaan sporten / ontmoeten 

Met wie ga je dan buiten spor-

ten of chillen? 
aant. perc. 

Alleen 9 6% 
Kleine groep (2 tot 10) 127 88% 
Grote groep (10 of meer) 8 6% 
Totaal* 144 100% 

* 17 respondenten hebben deze vraag niet beantwoord. 

Jongeren komen in meerderheid in kleine groepen bij elkaar.  
Tabel 16 Respondenten naar met welke groep ze buiten  sporten  / ontmoeten 

Met welke groep ga je buiten 

sporten of chillen? 
aant. perc. 

Vaste groep 104 77% 
Steeds andere groep 31 23% 
Totaal* 135 100% 

* 26 respondenten hebben deze vraag niet beantwoord. 

Jongeren komen in meerderheid in vaste groepen bij elkaar.  
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Tabel 17 Populariteit plekken waar respondenten heen gaan om te sporten / ontmoeten 

Waar ga je heen om te sporten en/of te 

chillen?* 

aant. perc. 

Een speelplek in de buurt voor kinderen 33 23% 
Een trapveldje in de buurt 43 30% 
Het sportpark (skatebaan) 15 10% 
Een schoolplein 41 28% 
Gewoon ergens op straat of op het 
pleintje 

67 47% 

Een (winkel)centrum 39 27% 
Een jongerencentrum 6 4% 
Andere stad 21 15% 
Anders 34 24% 
* 17 respondenten hebben deze vraag niet beantwoord. 

Jongeren komen bij voorkeur gewoon ergens op straat of op een plein-
tje bij elkaar.  

Op de vraag wat de jongeren dan buiten doen als ze buiten zijn er zeer 
veel die antwoorden ‘Praten, hangen, eten, voetballen’ of ‘Gewoon 

hangen met muziek’, kortom elkaar simpelweg ontmoeten. Dit strookt 
ook met het feit dat jongeren elkaar het liefst gewoon ergens op straat 
of op een pleintje zien.  
Tabel 18 Respondenten naar of ze vinden of er genoeg plekken zijn voor jongeren 

Vind je dat er genoeg plekken voor jon-

geren zijn?* 
aant. perc. 

Ja, ruim voldoende 4 3% 
Ja, voldoende 24 16% 
Normaal 44 30% 
Nee, onvoldoende 56 38% 
Nee, ruim onvoldoende 21 14% 
Totaal 149 100% 

* 17 respondenten hebben deze vraag niet beantwoord. 

Jongeren geven aan dat er onvoldoende plekken voor jongeren zijn.  
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BIJLAGE VIII. RESULTATEN ENQUÊTE BEWONERS 
Tabel 19 Respondenten naar wijk 

In welke wijk woont u? aant. perc. 

Bedrijventerrein of Landelijk gebied 1 1% 
 01 Gorinchem binnenstad 13 8% 
 02 Wijdschild 9 6% 
 03 Lingewijk 7 4% 
 04 haarwijk 28 17% 
 05 Stalkaarsen 17 11% 
 06 Gildenwijk 15 9% 
 11 Laag Dalem 38 24% 
 12 Dalem 7 4% 
 13 Hoog Dalem 26 16% 
Totaal 161 100% 
Op de vraag waar bewoners vroeger zelf speelden komen de meest 
uiteenlopende antwoorden. Zoals 'Spelen in aanbouw zijnde wijk, waar 

veel ruimte was om hutten te bouwen en vlotten', 'In het bos dichtbij 

huis', 'Bossage achter ons huis', 'Straat achter het huis', of 'Speeltuin',  
'Schoolplein'. Het belangrijkste was echter de aanwezigheid van ande-
re kinderen, herinneren bewoners zich: 'Met veel leeftijdsgenoten op 

het schoolplein', 'Omdat heel boeiend was voor alle kinderen', en Het 

was altijd gezellig, want er waren veel kinderen op straat.'  

De vervolgvraag naar of men vond dat kinderen nog steeds zo mogen 
buiten spelen, beantwoorden 123 bewoners met ja en 8 met nee.   

 
Figuur 3 Percentages respondenten wat ze nog bij buiten spelen vinden horen 

De meer wildere spelletjes worden min of meer ingeperkt ondanks de 
wens van veel bewoners dat kinderen nog zo spelen zoals zij vroeger. 
Vies worden wordt door bijna geen enkele bewoner vervelend gevon-
den. Ruzie en weer goed maken, een buil vallen, voetballen op straat, 
hutten bouwen wordt ook zeer breed geaccepteerd. Belletje lellen en 
soortgelijke spelletjes worden niet meer door een meerderheid van 
bewoners geaccepteerd.  
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Tabel 20 Respondenten naar leeftijd kinderen 

Heeft u kinderen in de leeftijd 0 tot en met 18 

jaar? 
aant. perc. 

Nee 9 7% 
Ja, in de leeftijd van 0 tot en met 5 jaar 49 37% 
Ja, in de leeftijd van 0 tot en met 11 jaar 26 20% 
Ja, in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar 33 25% 
Ja, in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar 3 2% 
Ja, in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar 10 8% 
Ja, in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar 1 1% 
Totaal 131 100% 
De meerderheid van de respondenten heeft kinderen tussen de 0 en 
11 jaar, namelijk 82%. Een kleine minderheid heeft geen kinderen (9%) 
of heeft kinderen tussen 0 en 18 jaar (11%).  

 
Tabel 21 Respondenten naar of hun kind buiten speelt 

Speelt uw kind wel eens buiten? aant. perc. 

Nee, nooit 5 4% 
Ja, een paar keer per jaar 3 2% 
Ja, een paar keer per maand 12 10% 
Ja, een paar keer per week 50 41% 
Bijna elke dag 52 43% 
Totaal 122 100% 

De meerderheid van de respondenten geeft aan dat hun kind meer-
dere keren per week of bijna elke dag buiten speelt.  
Tabel 22 Respondenten naar of kind alleen mag buiten spelen en leeftijd eigen kinderen 

(115 respondenten) 

Mag uw kind alleen buiten spe-

len? 

0- 5 

jaar 

0- 11 

jaar 

6-11 

jaar 

0- 18 

jaar 

6- 18 

jaar 

12-18 

jaar 
Totaal 

Nee 11% 4% 0% 0% 0% 0% 5% 
Nee, maar wel als er een vol-
wassene bij is 53% 4% 3% 0% 0% 0% 23% 

Nee, maar wel met een vriend 
of vriendin 2% 4% 10% 0% 0% 0% 4% 

Ja, als hij/zij maar dicht bij huis 
blijft 31% 50% 52% 33% 56% 100% 43% 

Ja, als hij/zij maar zegt waar-
heen 2% 38% 35% 67% 44% 0% 24% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Naarmate kinderen ouder worden mogen ze vaker alleen van huis.  
Tabel 23 Respondenten naar vanaf welke leeftijd kinderen buiten mogen spelen 

Vanaf welke leeftijd mag uw kind alleen 

naar school of speelplek?  

aant. perc. 

3 t/m 5 jaar 13 12% 
6 t/m 7 jaar 37 35% 
8 t/m 9 jaar 38 36% 
10 t/m 12 jaar 19 18% 
Totaal 107 100% 
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De gemiddelde leeftijd waarop kinderen alleen mogen buiten spelen 
of naar school gaan ligt rond de 7,5 jaar. Opvallend veel ouders laten 
hun kinderen dit pas vanaf een jaar of 8 doen. 

 
Tabel 24 Redenen waarom respondenten kinderen laten buiten spelen 

Waarom stimuleert u uw kind om buiten te spelen? aant. perc. 

Lekker buiten bezig zijn 109 94% 
Veel bewegen is gezond 105 91% 
Gewoon omdat ze het leuk vinden 100 86% 
Daar ontmoeten ze hun vrienden/vriendinnen 86 74% 
Daar leren ze veel van en worden beter en sterker 79 68% 
Zo leren ze de buurt ontdekken 60 52% 
Even zonder mijn toezicht is ook wel eens goed 46 40% 
Weet niet 1 1% 
 

Tabel 25 Respondenten naar op welke plek ze de meeste kinderen zien buiten spelen 

Op welke plek ziet u het meest kinderen buiten spe-

len? 
aant. perc. 

Op een speelplek met speeltoestellen 39 30% 
Op straat of op het pleintje 35 27% 
In mijn tuin of bij een vriendje/vriendinnetje in de tuin 23 18% 
Op het schoolplein 14 11% 
Op het grasveld 8 6% 
In de struiken en bosjes 6 5% 
Anders 4 3% 
Bij het sportpark (skatebaan enzo) 1 1% 
Totaal 130 100% 

  
Tabel 26 Respondenten naar mening over het aantal speelplekken voor kinderen 

Wat vindt u van het aantal speelplekken voor kin-

deren in uw wijk? 
aant. perc. 

Te weinig 87 67% 
Voldoende 40 31% 
Ruim voldoende 2 2% 
Te veel 1 1% 
Totaal 130 100% 

De meerderheid van de respondenten vindt dat er in hun wijk onvol-
doende speelplekken zijn voor kinderen. In gesprekken met bewoners 
bleek dat bewoners vooral doelden op te weinig plekken voor de juiste 
leeftijdsgroep, met name jeugd.  

  



 

BIJLAGEN Speelruimteplan Gorinchem versie april-17  23 

Tabel 27 Respondenten naar mening over inrichting speelplekken voor kinderen 

Wat vindt u van de inrichting van de speelplekken 

voor kinderen in uw wijk? 
aant. perc. 

Goed 5 4% 
Voldoende 25 19% 
Matig 65 50% 
Slecht 35 27% 
Totaal 130 100% 

Tevens is een meerderheid van mening dat de inrichting van de speel-
plekken matig tot slecht is. In gesprek met de gebruikers en bewoners 
per wijk kan bekeken worden hoe de inrichting verbeterd kan worden.  

Op de vraag om toelichting op twee eerder gestelde vragen over 
aantal en inrichting van speelplekken voor kinderen waren de ant-
woorden grofweg:  

• inrichting te weinig gevarieerd en te weinig gericht op jeugd vanaf 
6 jaar: 48 resp. 

• afstanden te groot: 17 resp. 
• geen veldje of pleintje om te voetballen / spelen: 12 resp. 
• er ligt hondenpoep, toestellen zijn vies of kapot, gras is niet goed, 

slecht verlicht: 12 resp. 
• te veel auto's, te hard rijdend: 7 resp. 
• inrichting te weinig gericht op kinderen tot 5 jaar: 6 resp. 
• ontbreekt aan groene natuurlijke speelplekken: 6 resp. 
• goed verzorgd: 5 resp.  
• ondergrond te weinig gevarieerd: 1 resp. 
• geen goede zonering tussen gebieden voor kinderen en jeugd: 1 

resp. 
• ontbreken zitgelegenheid: 1 resp. 
• overlast door jongeren: 1 resp. 
• ontbreken voorzieningen voor ouderen: 1 resp. 
Tabel 28 Respondenten naar welke speelplek ze het meest aantrekkelijk vinden 

Welke soort speelplek vindt u het leukste? aant. perc. 

A 30 23% 
B 26 20% 
C 47 36% 
D 26 20% 
Totaal 129 100% 

De respondenten hebben geen echt duidelijke voorkeur wat betreft de 
inrichting van de speelplek.  
Tabel 29 Respondenten naar welke speelplek ze denken dat kinderen het meeste aan-

trekkelijk vinden 

Welke plek denkt u dat de kinderen het 

leukste vinden?  
aant. perc. 

A 51 43% 
B 26 22% 
C 30 25% 
D 13 11% 
Totaal 120 100% 
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Opvallend is dat er een verschil is ten opzichte van de vorige vraag. Uit 
de toelichting blijkt dit ook wel een lastige vraag te zijn omdat men bij-
voorbeeld kiest voor plaatje C omdat hier gevoetbald kan worden en 
voor alle leeftijden iets is.  
Tabel 30 Respondenten naar hun mening over het aantal plekken voor jongeren 

Wat vindt u van het aantal plekken voor 

jongeren in uw wijk? 
aant. perc. 

Te veel 1 1% 
Ruim voldoende 3 2% 
Voldoende 29 23% 
Te weinig 94 74% 
Totaal 127 100% 

Een zeer grote meerderheid vindt dat er te weinig plekken voor jonge-
ren zijn.  
Tabel 31 Respondenten naar hun mening over de inrichting van plekken voor jongeren 

Wat vindt u van de inrichting van de 

plekken voor jongeren in uw wijk? 

aant. perc. 

Voldoende 20 16% 
Matig 64 51% 
Slecht 42 33% 
Totaal 126 100% 

De meerderheid vindt dat ook de inrichting van jongerenplekken matig 
is.  

Op de vraag om toelichting op twee eerder gestelde vragen over 
aantal en inrichting van jongerenplekken waren de antwoorden grof-
weg:  

• te weinig plekken / ik ken er geen: 59 resp. 
• jongeren moeten gebruikmaken van plekken die hier niet bedoeld 

zijn / gewenst zijn (speelplekken, rond winkels, parkeerplaats): 17 
resp. 

• te weinig ontmoetingsplekken: 7 resp. 
• te weinig (goede) sportplekken: 7 resp. 
• te weinig variatie binnen één plek: 6 resp. 
• er zijn voldoende plekken voor jongeren: 6 resp. 
• slecht verlicht, geen overkapping, verwaarloosd: 5 resp. 
• jongeren laten zich niet sturen: 5 resp. 
• ik weet niet wat jongeren nodig hebben: 4 resp. 
• te weinig variatie tussen plekken: 4 resp. 
• jongeren veroorzaken overlast: 4 resp. 
• de skatebaan / de Mall zijn goede plekken voor jongeren: 3 resp.  
• er ligt hondenpoep, ze zijn onveilig, vies of afgelegen: 3 resp. 
• jongeren hebben geen jongerenplekken nodig: 3 resp. 
• jongeren betrekken bij uitzoeken locatie en inrichting: 1 resp. 

Enkele voorbeelden van antwoorden van respondenten zijn: 

'Jongeren kunnen wel op verschillende plekken gaan zitten, maar ze 

hebben niet echt een eigen hangplek.' 

'Om ze niet bij de speeltuin te laten hangen zijn daar geen bankjes. En 

nu hangen ze bij het winkelcentrum. Er is geen plek voor ze en die zou 

er moeten of kunnen zijn.' 

'In hoog Dalem ken ik ze niet terwijl over een aantal jaren het wel de-

gelijk een wijk is met oudere kinderen.' 
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Veel respondenten vinden dat er een verband is tussen te weinig plek-
ken voor jongeren en rondhangen op plekken waar dit niet gewenst is.  
Tabel 32 Respondenten naar bereidheid om bij te dragen aan speelplekken 

Bent u bereid om een bijdrage te le-

veren aan een betere speelplek? 
aant. perc. 

Ja, ik zou hier elk jaar een paar uur 
mee willen helpen 54 42% 

Ja, ik zou hier elke maand een paar 
uur mee willen helpen 15 12% 

Nee, hier heb ik geen tijd voor 59 46% 
Totaal 128 100% 

Ruim 69 respondenten willen zich op een of andere manier inzetten 
voor betere speelplekken en zijn bereid daar ook tijd voor vrij te maken. 
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BIJLAGE IX. INDELING WIJKEN EN SPEELBUURTEN 

 

In het speelruimteplan wordt onderscheid gemaakt tussen wijken en 
speelbuurten. De wijken hebben bijbehorende CBS-wijkcodes.  

 
Figuur 4 Wijkindeling Gorinchem 

Om de verdeling van het aantal formele speelplekken te bepalen is 
gekeken naar speelbuurten van kinderen. Bij een speelbuurt wordt ge-
keken naar de grenzen die kinderen niet mogen passeren, zoals water, 
50-kilometer wegen en grote groengebieden.  

 
Figuur 5 Speelbuurtindeling Gorinchem 
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BIJLAGE X. ANALYSE SPEELRUIMTE KINDEREN EN JEUGD 

1. ANALYSE SPEELRUIMTE 

1.1. Actualisatie analyse 

In deze actualisatie wordt de analyse van speelruimte uit 2001 ‘Speel-

ruimte in Gorinchem’ afgezet tegen de ambities en randvoorwaarden 
zoals gesteld in het beleidsgedeelte in het speelruimteplan, hoofdstuk 
3. Hierbij worden richtlijnen voor spreiding en kwaliteit van de informele 
en formele speelruimte per leeftijdscategorie gehanteerd.  

1.1.1. Bij het lezen van de analyse 

Aangeraden wordt om bij het lezen van de analyse de tabel met 
speelplekken uit Bijlage XIV en de tekeningen uit Bijlage XV van de be-
treffende wijk erbij te houden.  

Regelmatig wordt een gebied aangeduid met straatnamen. In de 
analysetekst staan de speelpleknummers tussen haakjes [**]. Dit zijn de 
nummers van de huidige speelplekken. Deze corresponderen met de 
speelpleknummers op de tekeningen. Daarnaast staan er aanduidin-
gen als [Z**] in de tekst. Dit zijn de nieuwe plekken/zoekgebieden. 

Verder zijn met [M**] de voorgestelde maatregelen ter verbetering van 
de informele speelruimte aangeduid. 

Niet alle speelplekken worden in de analyse genoemd, dit is om het 
plan leesbaar te houden. De plekken die genoemd worden zijn van 
belang voor keuzes en maatregelen. 

1.1.2. Wijken en speelbarrières  

Bij het opstellen van de analyse is zoveel mogelijk rekening gehouden 
met speelbarrières zoals bij het veldwerk naar voren kwam, zoals 50 ki-
lometerwegen en grote watergangen. Dit geldt voor de leeftijdscate-
gorie tot en met 7 à 8 jaar. Als er geen speelbarrières zijn wordt een wijk 
als een speelbuurt voor de doelgroep beschouwd, zie Bijlage IX tevens 
voor indeling wijken en speelbuurten Gorinchem. 

1.2. Spel en sport kinderen en jeugd in Stalkaarsen 

Wijk Huidig Huidig inventarisatie Streefbeeld 

 Aant. 

kind. 

Plek. 

tot. 

Plek. 

gem. 

Plek. 

stv 

Aant. 

tst 

Plek. 

tot. 

Ver-

schil 

Stalkaarsen 553  15   13   2   69   13   2- 

0 t/m 5 jaar 218  9   7   2   42   7   2- 
6 t/m 11 jaar 178  12   10   2   56   12   -    
12 t/m 18 jaar 157  3   3   -     20   4   1  
Tabel 33 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep Stalkaarsen (aan-

tal plekken en toestellen telt niet op vanwege soms dubbele functie van plek en toestel), 

verkorte weergave van Bijlage XI.  

Informele speelruimte voor de ruim 200 kinderen van 0 tot en met 5 jaar 
in Stalkaarsen is voldoende aanwezig en bestaat uit tuinen, stoepen, 
hofjes, grasveldjes, diverse doorlopende straten en achterpaden. 

Voor de jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar zijn er wel diverse plekken 
waar ze even een balletje kunnen trappen. In de wijk is bespeelbaar 
groen waar ze hutten kunnen bouwen beperkt, maar de groenstrook 
langs de snelweg biedt daartoe wel wat ruimte en er zijn enkele wa-
tergangen waar ze kunnen spelen. De jeugd blijkt wel gebruik te ma-
ken van het iets buiten de wijk gelegen Cruyff Court aan de Sportlaan 
[100025]. 

 

‘saai’ 
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Tijdens de rondgang kwam naar voren dat de jeugdigen veel van de 
speelplekken ‘te saai’ en ‘geen echte plek voor ons’ vinden. Ze kon-
den tijdens de rondgang dan ook niet echt een favoriete speelplek 
aanwijzen. Wel spelen ze zo nu en dan op de schoolpleinen. 

Gezien de uitgangspunten voor speelruimte zouden er voor de bijna 
180 jeugdigen (toenemend) 2 tot 3 speel- en sportplekken aanwezig 
moeten zijn. 

In de omgeving Dokter van Stratenweg wonen circa 55 kinderen en 
minder dan 20 jeugdigen. Voorgesteld wordt om hier de speelplek na-
bij de Stalkaarsenflat [100050] met name gericht op kinderen zo moge-
lijk landschappelijker in te richten. 

Rondom de speelplek Hiemstralaan 77~85  (veldje) [100260] is een initi-
atief van bewoners om hier een speelnatuurterrein te realiseren. Voor-
gesteld wordt om dit tot een totaalplan ruimer/breder op te zetten tot 
een centrale speel-, sport- en ontmoetingsplek met functie voor heel 
Stalkaarsen.  

Daarvoor is een combinatie met de schoolpleinen Bauerstraat 154/156 
(openb. ond.) [100230], Hiemstralaan 85  (openb. ond.) [100250] en 
Stalkaarsen (bij scholen) [100240] nodig. Belangrijk is dat er in totaal 
voldoende ruimte moet blijven om te kunnen sporten tijdens en na 
schooltijd. 

Het klimrek aan de Dokter Bauerstraat [100245] verliest bij realisatie van 
een aantrekkelijke plek helemaal zijn functie. Ook zal een dergelijke 
speelplek aantrekkingskracht hebben op de circa 25 kinderen in de 
Dokter Schöyerstraat. De speelplekjes [100030] en [100040] met enkele 
toestelletjes op net iets meer dan een minuut lopen (100 meter) kunnen 
dan omgevormd worden naar informele speelruimte. 

Als tweede centrale speel- en sportplek voor de kinderen en jeugd kan 
de nieuwe speel- en sportplek aan het Schuttersplein [Z 07] dienen, die 
in ontwerp/uitvoering is. Deze zal mede gebruikt kunnen worden vanuit 
de brede school Schuttersplein.  

De speelplek Mollenburgseweg Boogschutterstraat [100330] zal hier-
door (mogelijk) zijn functie (kunnen) verliezen en met name als kleine 
straatplek voor kinderen en jeugd dienen. 
Voor het sporten kunnen de jeugdigen verder (mede) gebruik maken 
van het Cruyff Court [100025]. Samen met de nieuwe ontwikkeling in 
het groengebied tegen de A15 ten bate van flora en fauna inclusief 
natuurlijk spelen voor jeugd en volwassenen, met bootcamp, natuurlijk 
calisthenics, ontstaat hier een speel-, sport, ontmoetings- en ontdekplek 
[Z 08] in combinatie met [100025]. 

Speelplekken Hiemstralaan 24, (openb. ond.) [100270], Hiemstralaan 
24a  (Chr. ond.) [100280] en Stalkaarsen 3 (P.C. ond.) [100340] hebben 
in eerste instantie een functie voor de scholen zelf. Rondom de scholen 
wonen zo weinig kinderen dat straatplekken niet nodig zijn en voor de 
jeugd zijn de overige (te verbeteren) plekken geschikt. 

Rondgang in Stalkaarsen 

‘Waarom geen natuurlijke speelplek ivm 

openbare groen. Leg extra takken neer 

voor huttenbouwen, plaats een water-

pomp met slootwater, een touwladder 

om in de boom te klimmen, stimuleer de 

kinderen het natuur te waarderen.’ 

Een van de vragen naar natuurspelen in  

de wijk Stalkaarsen in enquête 
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1.3. Spel en sport kinderen en jeugd in Gildenwijk 

Wijk Huidig Huidig inventarisatie Streefbeeld 

 Aant. 

kind. 

Plek. 

tot. 

Plek. 

gem. 

Plek. 

stv 

Aant. 

tst 

Plek. 

tot. 

Ver-

schil 

Gildenwijk  779   13   6   7   72   12    1- 

0 t/m 5 jaar  260    8   5   3      47    7   1- 
6 t/m 11 jaar  278   10   4   6    52    9    1- 
12 t/m 18 jaar  241   2   2   -       13    2   -       
Tabel 34 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep Gildenwijk (aantal 

plekken en toestellen telt niet op vanwege soms dubbele functie van plek en toestel) 

Informele speelruimte voor de circa 260 kinderen van 0 tot en met 5 
jaar in de Gildewijk is voldoende aanwezig. Deze bestaat uit hoven en 
grasvelden tussen de flats, stoepen, straten en achterpaden. 

Voor jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar zijn er wel diverse plekken 
waar ze even een balletje kunnen trappen. In de wijk zelf is er beperkt 
bespeelbaar groen waar bijvoorbeeld hutten gebouwd kunnen wor-
den, maar wel kan de jeugd naar het park. 

Tijdens de rondgang kwam naar voren dat de jeugdigen ‘Speelplekken 

missen waar ze iedereen naar toe mogen gaan’ en ‘Vroeger was hier 

de speeltuin Ridderburcht’. Ze konden tijdens de rondgang dan ook 
niet echt een favoriete speelplek aanwijzen. Wel spelen ze zo nu en 
dan op de schoolpleinen. 

Hoewel tijdens de inspraak de speelplek en kinderboerderij in het Gijs 
van Andelpark wel werd genoemd, gingen de rondgangen met de 
jeugd daar niet naar toe. Tijdens de rondgangen door de Gildenwijk en 
andere inspraakmomenten kwam wel nadrukkelijk het grasveld nabij 
de Snijderstraat ter sprake; ‘Hier zou een trapveld komen en die komt er 

maar niet’. De jeugdigen waren daarover niet te spreken, terwijl het 
een ideale locatie zou zijn omdat het voetbalveld dan door de jeugd 
uit de buurt, maar ook de basisscholen, het voortgezet onderwijs en de 
asielzoekers gebruikt zou kunnen worden.  

Nu wordt er wel gevoetbald op de pannaveldjes aan de Brouwerstraat 
en Vroedschapstraat, speelplekken van Poort 6 ([100140], [100145], 
[100150], [100155] en [100160]), maar tussen de flats levert dat al snel 
geluidsoverlast op en er kunnen maar een paar kinderen tegelijkertijd 
op. ‘Een echt goed trapveld is er niet.’ Deze speelplekken worden 
hooguit als aanvulling op de gemeentelijke speelplekken gezien.  

Gezien de normen voor speelruimte zouden er voor de bijna 280 jeug-
digen (toenemend) 3 tot 5 speelplekken aanwezig moeten zijn. Voor-
gesteld wordt om het Gijs van Andelpark [100220] - zo mogelijk met 
een meer landschappelijker ontwerp - als centrale speel- en sportplek 
aan te wijzen en als buurtsportplek met kunstgrastrapveld de Snij-
derstraat / Gildenweg [Z 01].  

Als kleine straatplekken voor de jeugd kunnen dan verder dienen de 
verschillende plekken van de woningbouwvereniging, met name aan 
de Vroedschapstraat. 

 

‘één toestel heb je niet veel aan’ 

rondgang 

‘Omdat er ook asielzoekers komen in 

het voormalig belastingkantoor, kan een 

trapveld daar een hele goede functie 

hebben voor die mensen, de buurt en de 

scholen.’ inspraak 
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Nabij de speelplekken aan de Tets van Goudriaanstraat [100060], de 
Wieldraaierstraat/Rietdekkerstraat [100130] en Barbierstraat [100100] 
wonen (nog) ruim 20 kinderen en deze kunnen vooralsnog als kleine 
straatplek voor kinderen dienen. Bij eventuele vervanging van speel-
toestellen zou goed nagegaan moeten worden of niet beter extra in 
het park [100220] geïnvesteerd kan worden. 

De losse toestellen op de plekken aan de Gerard van Lomstraat 
[100090] en de toestellen voor de jeugd aan de Barbierstraat [100100] 
en Wieldraaierstraat/Rietdekkerstraat [100130] kunnen dan beter sa-
mengevoegd worden naar de andere speelplekken. 

De schoolpleinen aan de Van Goudoeverstraat 82 (P.C. ond.) [100070] 
en Tapperstraat 1 (Ref. ond.) [100110] hebben voornamelijk een functie 
voor het onderwijs en als extra speelruimte. 

1.4. Spel en sport kinderen en jeugd in Haarwijk 

Wijk Huidig Huidig inventarisatie Streefbeeld 

 Aant. 

kind. 

Plek. 

tot. 

Plek. 

gem. 

Plek. 

stv 

Aant. 

tst 

Plek. 

tot. 

Ver-

schil 

Haarwijk  1.483   22   21   1   77   11   11- 

0 t/m 5 jaar  441   17   16   1   42   8   9- 
6 t/m 11 jaar  497   10   9   1   48   9   1- 
12 t/m 18 jaar  545   4   4   -     30   4   -    
Tabel 35 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep Haarwijk (aantal 

plekken en toestellen telt niet op vanwege soms dubbele functie van plek en toestel) 

Voor het spelen valt de Haarwijk ook uiteen in speelbuurten, afhankelijk 
van de leeftijd, maar enkele barrières vormen de Grote en Kleine Haar-
sekade, Nieuwe Hoven en de watergang bij de Wildschutlaan. 

In de Haarwijk verschilt de hoeveelheid informele speelruimte voor de 
kinderen van 0 tot en met 5 jaar per buurtje; sommige buurten hebben 
rustige doodlopende straten, in andere zijn ruime tuinen, achterpaden, 
brede stoepen en hofjes aanwezig, in andere buurten zijn er relatief 
rechte, vol geparkeerde straten waardoor er minder informele speel-
ruimte aanwezig is.  

Doordat hier juist minder kinderen wonen, is er voldoende informele 
speelruimte voor kinderen in de Haarwijk aanwezig. 

Voor de jeugd van 6 tot en met 11 jaar is er weinig informele speelruim-
te aanwezig. Dit werd goed zichtbaar tijdens de rondgang. De kin-
deren lieten zien dat door de nieuwbouw aan de Koningin Julianalaan 
hun favoriete klimboom en speelbos is verdwenen en voor de enige 
plek voor een hut ging de rondgang de hele wijk door naar een leeg-
staand gebouw aan de Kennelweg.  

Ook vertelden ze: ‘Het groen is zo dat je er niet in mag.’ Ook missen ze 
de groene speelruimte die er voorheen aan de Koningin Julianalaan in 
het park was. 

De circa 440 kinderen wonen zodanig verspreid dat verscheidene van 
de speelplekken daar liggen waar weinig kinderen wonen. Zo wonen 
rondom de 4 speelplekken in de omgeving Prinses Marijkestraat en Prins 
Bernhardstraat totaal ongeveer 40 kinderen, rondom de nieuwe, na-
tuurlijker ingerichte speelplekken Hazeleger, Snippengat en Havikskorf 
per speelplek minder dan of net 10 kinderen.  

 

Gijsbert van Andelpark [100220] 

 

Spelen op de Julianalaan 
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Voor de bijna 500 jeugdigen (afnemend) zouden er 7 tot 9 speel- en 
sportplekken aanwezig moeten zijn. In de huidige situatie zijn 4  locaties 
en de buurtoverstijgende skatebaan in meer of mindere mate geschikt. 
Daarnaast staat her en der verspreid nog een enkel toestel voor deze 
leeftijdscategorie. Hoewel de jeugdigen tijdens de rondgang aanga-
ven Haarwijk een gezellige wijk voor kinderen te vinden, vinden ze wel-
licht daarom ‘Dat er vooral speeltuintjes voor de kleintjes’ zijn. 

In het westelijk gedeelte wonen bijna 240 jeugdigen waarvan 175 ten 
noorden van de Koningin Wilhelminalaan en 70 ten zuiden. In het oos-
telijk gedeelte wonen ruim 210 jeugdigen waarvan 90 ten noorden en 
120 ten zuiden van de W.F. Emckstraat. 

Ter vervanging van de afgekeurde skatebaan aan de Grote Haarse-
kade bij het buurthuis [100005] kan hier een aantal zitaanleidingen 
worden geplaatst zodat het een ontmoetingsfunctie heeft voor de 
jeugd. Waarmee de plek een (buurtoverstijgende) ontmoetingsfunctie 
behoudt. Nagegaan zou moeten worden of de speeltoestellen voor de 
kleinere kinderen alhier een functie hebben in het kader van het 
openbare speelvoorzieningenniveau. 

Voorgesteld wordt om in het westelijk gedeelte van de Haarwijk de 
speelplek aan de Tiende Penninglaan (park) [100010] meer land-
schappelijker in te richten voor de 40 kinderen en ruim 50 jeugdigen uit 
het noordwesten van de Haarwijk. 

De speelplekken aan de Johan van Egmondstraat [100350] en het Phi-
lips de Goedepad [100400] hebben beperkte speelwaarde (voorna-
melijk een enkele wipveer) en er wonen rondom deze plekken circa 15 
kinderen. Voorgesteld wordt om het trapveldje aan de Heer Ottostraat 
[100390], inclusief de naastgelegen stoepen en het betrekken van het 
groen, om te vormen naar een centrale speelplek voor kinderen, die 
de moeite loont om even naar toe te gaan met behoud van een een-
voudig minitrapveldje voor jeugd (op gras).  

Het minitrapveldje aan de Mollenburgseweg/Egmondstraat [100345] 
wordt niet of zeer beperkt gebruikt en er kan daar eventueel ook ge-
voetbald worden met goals van jassen. De doeltjes kunnen op een lo-
catie hergebruikt worden zodat deze een functie voor het sporten krij-
gen. 

De 4 speelplekken aan de Prinses Marijkestaat, Irenestraat Beatrixstraat 
en Prins Bernhardstraat [100360], [100365], [100370], [100375] liggen zo-
danig tussen de woningen dat deze voornamelijk een functie hebben 
voor de direct aanwonende kinderen. Bij deze plekken blijken maxi-
maal 10 kinderen per plek te wonen. Voorgesteld wordt om deze 
speelplekken informeel in te richten en samen te voegen naar een 
centrale nieuwe natuurlijke plek in het gras/groen aan de Koningin Ju-
lianalaan. Door deze te verbeteren met natuurlijke speelaanleidingen 
[Z 02]  krijgt de plek een functie voor meer dan 50 kinderen ten zuiden 
van de Koningin Wilhelminalaan. 

Omdat er in het zuidwestelijk gedeelte van de Haarwijk zelf geen echte 
mogelijkheden zijn om een aantrekkelijke plek voor jeugd te realiseren, 
wordt voorgesteld om voor de jeugd de nieuwe speelplek aan het 
Schuttersplein [Z 07] aan te wijzen. 

In het oostelijk deel van de Haarwijk is de speelplek aan de Roedelweg 
[100470] een kleine straatplek voor sport van de jeugd, en deze kan 
voor de ruim 30 kinderen verbeterd worden voor (informeel) spelen. De 
speelplek aan de Brakkenpad [100471] van Poort 6 heeft hier aanvul-
lende functie voor kinderen en jeugdigen.  

 

Aantrekkelijke speelplek (?) [100010] 

 

Een klimboog, leuk maar nog geen 

speelplek [100350] 
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Om een centrale buurtspeel- en sportplek te maken voor kinderen en 
jeugd, wordt voorgesteld de locatie(s) aan de Ganzenwei [100460] en 
[100465] te verbeteren tot een aantrekkelijke speelzone. De speelplek-
ken aan de Havikskorf [100450] (waar minder dan 5 kinderen wonen), 
het Hazenleger [100467] (waar net 10 kinderen wonen) en het Snip-
pengat [100468] (waar minder dan 10 kinderen wonen) kunnen dan 
(zeker op termijn) omgevormd worden naar informeel bespeelbare 
ruimte.  

Ook de functie van de nabijgelegen omhekte speelplekken aan de 
Van Zomerenlaan en de H.P. de Biestraat [100420] en Van Gochstraat 
[100430] (waar nu nog 35 kinderen wonen) zouden dan beter gecom-
bineerd kunnen worden naar die centrale plek aan de Ganzenwei. 

In het zuidelijk gedeelte van de Haarwijk kan dan het voetbalveld Van 
Neercasselstraat [100415] in combinatie met speeltoestellen op het 
schoolplein aan Neercasselstraat/Pieckstraat [100410] verbeterd wor-
den tot een centrale speelplek voor de circa 50 kinderen en de jeug-
digen. 

De speelplek aan de Kennelweg 8 van het speciaal onderwijs [100475] 
heeft vooral een functie voor de school zelf.  

Tijdens de inspraakavond werd aangegeven dat rondom de Oude Ho-
ven geen enkele speelplek aanwezig is. Inmiddels is hier door de be-
woners een ‘pop-up’ speelplek gerealiseerd waarvoor de gemeente 
geen investeringen heeft gedaan. Nu blijkt echter dat er hier minder 
dan 15 kinderen wonen en net 20 jeugdigen. Voor het spelen kunnen 
de kinderen – met hun begeleiders - naar de voorgestelde speelplek 
aan de Julianalaan [Z 02]. Overwogen kan worden of de straten voor 
de kinderen informeel bespeelbaarder kunnen worden gemaakt, 
waarvoor doodlopende straten natuurlijk zeer geschikt zijn. 

1.5. Spel en sport kinderen en jeugd in Lingewijk 

Wijk Huidig Huidig inventarisatie Streefbeeld 

 Aant. 

kind. 

Plek. 

tot. 

Plek. 

gem. 

Plek. 

stv 

Aant. 

tst 

Plek. 

tot. 

Ver-

schil 

Lingewijk  413   8   7   1   22   6   2- 

0 t/m 5 jaar  145   7   6   1   15   4   3- 
6 t/m 11 jaar  136   2   2   -     13   3   1  
12 t/m 18 jaar  132   -     -     -     4   1   1  
Tabel 36 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep Lingewijk (aantal 

plekken en toestellen telt niet op vanwege soms dubbele functie van plek en toestel) 

De Lingewijk wordt volop gerenoveerd en uitgebreid waardoor er 
(weer) meer kinderen wonen en op termijn een kleine toename van 
jeugdigen is te verwachten.  

Over het algemeen is er voor de kinderen van 0 tot en met 5 jaar vol-
doende informele speelruimte te vinden in de hofjes, diverse straten en 
op grasveldjes. 

Voor de jeugd van 6 tot en met 11 jaar is er verspreid in en rondom de 
wijk informele speelruimte te vinden. Hoewel de jeugd die meeging 
met de rondgang niet veel in het groen rondom de ijsbaan speelde, 
wordt er gevist en een enkele keer gevaren op de ijsbaan. Ook vertel-
de ze dat in de winter van de agent wel gesleed mag worden bij het 
politiebureau. 

 

omliggende groen en straat betrekken bij 

speelzone Ganzewei. 

‘Er wordt geen rekening gehouden 

met de aller kleinste’ 

‘Speeltuin staan vol met toestellen 

voor kleine kinderen terwijl die niet 

echt meer in de wijk wonen’ 

‘er is bij ons in de buurt weinig voor 

kinderen boven de 5 aan voetbal 

ruimte, of speeltyin.’ 

‘Leuk voor kinderen tussen 3 en 7 

jaar, daarboven is het niet interes-

sant meer (saai).’ 

‘Wij zijn een kinderrijke buurt en 

hebben op het pleintje alleen knik-

kerpotjes het volgende speelplein is 

het schoolplein.’ 

Diverse enquête 
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De internetenquête geeft een gevarieerde tevredenheid; sommige 
opmerkingen stellen dat er niets is voor kinderen, andere noemen juist 
dat er alleen plekken voor kinderen zijn. Dit komt overeen met de 
spreiding van de kinderen en speelplekken: rondom de Concordiaweg 
[200030], Elsje van Houweningenstraat [200022] en de Langebaan / 
Kortebaan [200010] wonen minder dan 10 kinderen en deze plekken 
kunnen dus informeel ingericht worden. Dit geldt ook voor de speelplek 
van Poort 6 aan de Arnoldus Geesteranusstraat [200024]. 

Daarnaast hebben de speelplekken aan het Van Hoorneplein [200023] 
en Aert van der Neerstraat [200011] een functie als kleine straatplek 
voor de kinderen. 

De speeltuinvereniging kan daarnaast een functie als sportplek heb-
ben voor jeugdigen en jongeren als de vereniging bereidt is het trap-
veld openbaar te maken.  

Voor de bijna 140 jeugdigen zouden er 1 tot 2 speelplekken aanwezig 
moeten zijn. Voorgesteld wordt om naast de speeltuinvereniging de 
speel- en sportvoorzieningen aan H. de Ruijterstraat 34 [200020] te ver-
beteren voor het openbaar speelvoorzieningenniveau voor kinderen 
en jeugdigen, al dan niet in combinatie met H. Ruijterstraat 30 (RMPI 
school) [200021] tot de centrale buurtplek in Lingewijk. Mede in overleg 
met de school.  

1.6. Spel en sport kinderen en jeugd in Binnenstad 

Wijk Huidig Huidig inventarisatie Streefbeeld 

 Aant. 

kind. 

Plek. 

tot. 

Plek. 

gem. 

Plek. 

stv 

Aant. 

tst 

Plek. 

tot. 

Ver-

schil 

Binnenstad  755   13   12   1   54   9   4- 

0 t/m 5 jaar  277   10   9   1   31   6   4- 
6 t/m 11 jaar  227   7   7   -     39   6   1- 
12 t/m 18 jaar  251   3   3   -     17   2   1- 
Tabel 37 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep Binnenstad (aan-

tal plekken en toestellen telt niet op vanwege soms dubbele functie van plek en toestel) 

Er wonen relatief veel kinderen van 0 tot en met 5 jaar (circa 280) en 
jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar (circa 230) in de Binnenstad van 
Gorinchem.  

De informele speelruimte voor de kinderen is in het algemeen beperkt 
tot (voor zover aanwezig) tuinen, enkele pleinen en stegen en groen 
op de wal.  

Ook voor de jeugd is het lastig, maar wel mogelijk, enkele plekken te 
vinden waar ze even een balletje kunnen trappen. Om in het groen te 
spelen is er op en rondom de wal en Buiten de Waterpoort informele 
speelruimte. 

In de enquête wordt gevraagd naar een speelplek in de Oosterstraat. 
Het blijkt echter dat in die straat zelf een enkel kind en net 5 jeugdigen 
wonen en in straten eromheen enkele kinderen. Voorgesteld wordt om 
na te gaan of het mogelijk is informele speelruimte in de Oosterstraat te 
realiseren. 

 

Speelwaarde? [200010] 
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De locatie Buiten de Waterpoort [200110] is voor Binnenstad een be-
langrijke speel- en sportplek met buurtoverstijgend karakter. Deze plek 
verdient een meer landschappelijker en aantrekkelijker inrichting voor 
kinderen en jeugd. 

Uit nauwkeurig onderzoek van de kinderaantallen per straat/huis blijkt 
wel dat deze zodanig verspreid zijn dat nergens meer dan 30 kinderen 
binnen een straal van een speelplek wonen, alleen rond de speelplek 
aan de Verlengde Pompstraat / Westerstraat [200065] wonen (nog) 
meer dan 20 kinderen. De enkele wipveer op het nabijgelegen Wilhel-
minaplein [200060] voegt weinig speelwaarde toe. 

De speelplek aan de Oude Lombardstraat [200040] kan als buurtspeel-
plek voor de kinderen in het noordwestelijk gedeelte van de Binnen-
stad dienen. Iets ten zuiden daarvan rond de Zwaanswal en Wol-
pherenwal wonen ook circa 30 kinderen in een groter gebied bij elkaar 
en speelplekken liggen verder dan 2 minuten lopen. Voorgesteld wor-
de in overleg met afdeling REO te zoeken naar een zoeklocatie voor 
een kleine straatplek voor kinderen [Z 09] aan de Zwaanswal. De 
speelplek aan de Hoveniersstraat [200045] van Poort 6 is nauwelijks in-
gericht als speelplek met 1 wipveer.  

De speelplek aan de Kalkhaven [200150] kan voor kinderen in het zuid-
oostelijk deel verbeterd worden zodat hier een aantrekkelijke plek ont-
staat die de moeite waard is om even met je kind naartoe te gaan.  

De ingesloten plek aan Dalembolwerk / Paddemoes [200120] ligt zo-
danig dat er eigenlijk alleen de minder dan 5 direct aanwonende kin-
deren naartoe zullen gaan. Voorgesteld wordt deze plek te verplaat-
sen naar de plek die meer open is, meer potentie heeft en verbeterd 
wordt aan de Kalkhaven [200150]. 

Bij het binnenterreintje nabij de plek Rond de Watertoren [200160], de 
Vissersdijk / Anna's Hofje [200180] en de Vijfde Uitgang [200190] wonen 
minder dan 5 kinderen in totaal. Voorgesteld wordt om deze voorzie-
ningen te verplaatsen naar de veel ruimere speelplek Kalkhaven 
[200150] waarvan een aantrekkelijkere plek gemaakt kan worden door 
hier ook een zone voor kinderen te realiseren. Speelplekken [200160], 
[200180] en [200190] met speelaanleidingen inrichten, bijvoorbeeld 
kunst. 

Voor de jeugd zou het voetbal verbeterd kunnen worden door een 
ballenvangende haag te plaatsen op het talud bij de plek  aan de Da-
lemwal [200130]. 

Samen met het basketbalpleintje aan de Westerstraat [200070], de 
voetbalkooi aan Oude Lombardstraat [200040]/[200050] en het veld 
aan de Kalkhaven [200150] wordt voorzien in de normen voor de jeugd 
(3 tot 4 plekken).  

 

Landschappelijker speelruimte mogelijk 

[200110] 

 

Speelwaarde is het doel op de muur 

[200160] 

‘…maar de kalkhaven ligt er nog even 

troosteloos als 30 jaar geleden bij.’ 

Reactie enquête 

‘Hier stuurt een mevrouw ons 

altijd weg als we spelen.’ 

[200070] Rondgang 
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1.7. Spel en sport kinderen en jeugd in Wijdschild 

Wijk Huidig Huidig inventarisatie Streefbeeld 

 Aant. 

kind. 

Plek. 

tot. 

Plek. 

gem. 

Plek. 

stv 

Aant. 

tst 

Plek. 

tot. 

Ver-

schil 

Wijdschild  381   17   17   -     52   4   13- 

0 t/m 5 jaar  110   15   15   -     34   3   12- 
6 t/m 11 jaar  134   4   4   -     34   4   -    
12 t/m 18 jaar  137   3   3   -     10   2   1- 
Tabel 38 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep Wijdschild (aantal 

plekken en toestellen telt niet op vanwege soms dubbele functie van plek en toestel) 

De kinderen van 0 tot en met 5 jaar en jeugdigen van 6 tot en met 11 
jaar hebben zeer veel informele speelruimte in rustige straten, tuinen, 
grasveldjes en ruime groenstroken in en om de wijk.  

Voor het spelen van de kinderen en jeugdigen vormen de Flank, de 
Hoofdwal het middengroen en de Componistenlaan in meer of minde-
re mate een barrière waardoor de wijk uiteenvalt in twee speelbuurten. 

Tijdens de gesprekken met de jeugdigen konden ze eigenlijk geen en-
kele echt interessante plek noemen, behalve de schoolpleinen. Dit 
komt ook overeen met de huidige inrichting van de speelplekken; de 
enige speelplek met min of meer geschikte inrichting ligt excentrisch 
aan het Wijdschildplein [300140] waar minder dan 20 jeugdigen in de 
buurt wonen. 

De circa 110 kinderen in Wijdschild hebben 15 speelplekken; per  7  
kinderen is er een plek aanwezig tegen een gemiddelde van  22  over 
heel Gorinchem. Uit nauwkeurig onderzoek van de kinderen per 
straat/huis blijkt dat bij geen enkele van die speelplekken meer dan 10 
kinderen wonen: ten noorden van Flank wonen 12 kinderen, 3 plekken; 
tussen Flank en middengroen 45 kinderen, 6 plekken; middengroen en 
Componistenlaan 33 kinderen, 4 plekken en; ten zuiden van Componis-
tenlaan 12 kinderen, 2 plekken. 

Voorgesteld wordt om in Wijdschild sterk in te zetten op één centrale 
echt aantrekkelijke speelplek waar dan ook andere kinderen, jeugdi-
gen en ouders zijn te verwachten. Deze plek moeten dan ook de moei-
te waard zijn om vijf minuutjes naartoe te lopen met je (oppas)kind. 
Daarvoor komen in aanmerking de plekken Schans [300075] in combi-
natie met Retranchement 3 (P.C. ond.) [300060] en Traverse 18 (jena-
plan) [300130]. Ook de jeugd ten oosten van de Lingsesdijk rondom de 
Schubertstraat moeten in staat worden gesteld om van deze centrale 
buurtplek gebruik te maken.  

Voor het Wijdschildplein [300140] betekent dit dat de inrichting voor 
spelen en ontmoeting verplaatst wordt naar [300075]/[300130]. Het 
veld en asfalt moet echter niet opgeruimd , maar eenvoudig met doe-
len (basket) en lijnen ingericht gehouden worden als kleine straatplek 
sport voor jeugd en jongeren. 

Verder kunnen de – nu veelal eenvoudig en weinig aantrekkelijk inge-
richte - speelplekken tot leuke informele speelruimte omgevormd wor-
den zodat kinderen er kunnen fietsen, skelteren, stoepkrijten, hoogte- 
kleur- en materiaalverschillen kunnen beleven, bloemen plukken, din-
gen verzamelen om heksensoep te koken en verstoppertje te spelen. 

 

Spelen op straat 

 

Aantrekkelijke speelruimte? [300080] 

‘Speeltuin staan vol met toestellen 

voor kleine kinderen terwijl die niet 

echt meer in de wijk wonen.’ 

Reactie enquête 
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1.8. Spel en sport kinderen en jeugd in Laag Dalem 

Wijk Huidig Huidig inventarisatie Streefbeeld 

 Aant. 

kind. 

Plek. 

tot. 

Plek. 

gem. 

Plek. 

stv 

Aant. 

tst 

Plek. 

tot. 

Ver-

schil 

Laag Dalem 2.397  35   33   2   188   27   8- 

0 t/m 5 jaar 579  28   26   2   135   24   4- 
6 t/m 11 jaar 804  22   21   1   119   14   8- 
12 t/m 18 jaar 1.014  4   4   -     30   3   1- 
Tabel 39 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep Laag Dalem (aan-

tal plekken en toestellen telt niet op vanwege soms dubbele functie van plek en toestel) 

Door enkele grotere fysieke en sociale barrières valt Laag Dalem voor 
het spelen uiteen door de watergang in een noordelijk gedeelte, een 
midden gedeelte en door de Van Andel-Spruytlaan een zuidelijk ge-
deelte. Binnen deze gedeelten zijn voor kinderen van 0 tot en met 5 
jaar weer barrières  aanwezig. 

1.8.1. Informele speelruimte en inspraak Laag Dalem 

De informele speelruimte voor de kinderen van 0 tot en met 5 jaar in 
het noordelijk gedeelde van Laag Dalem is voldoende aanwezig in tui-
nen, stoepen, hofjes, grasveldjes, diverse doodlopende straten en ach-
terpaden. 

Voor de jeugdigen (afnemend aantal) van 6 tot en met 11 jaar zijn er 
wel diverse plekken waar ze even een balletje kunnen trappen. In de 
wijk zelf is echt bespeelbaar groen waar ze bijvoorbeeld hutten kunnen 
bouwen beperkt, maar de groenstroken rondom de wijk en het park 
bieden daartoe wel ruimte en er zijn enkele watergangen waar ze 
kunnen vissen en varen. 

Tijdens de rondgangen werd wel de Speeltuinvereniging west aan de 
Henri Knapstraat [300250] bezocht, maar de kinderen vinden deze met 
name geschikt tot 8 jaar en voor de bovenbouw eigenlijk niet heel veel 
meer aan. Ook de meeste speelplekken kregen tijdens de rondgang 
en de enquête het predicaat ‘saai’ en ‘voor de kleintjes’. Dit komt ook 
overeen met de inventarisatiegegevens; het aantal plekken en toestel-
len per kind ligt in Laag Dalem boven het gemiddelde en voor de 
jeugdigen onder het gemiddelde. 

Een belangrijke plek die tijdens de rondgangen werd bezocht en in de 
verschillende inspraakrondes met volwassenen en de jongerenwerkers 
werd genoemd als potentiële centrale speel- sport- en ontmoetings-
plek is het park ‘t Haagje aan het Annie van Beintumpad [300310]. De-
ze zou daarvoor verbeterd moeten worden, sociaal veiliger moeten 
aanvoelen (mede door meer gebruik en meer verlichting) en hier zou 
bijvoorbeeld invulling gegeven kunnen worden aan de vraag naar ca-
listhenics voorzieningen. In 1.8.3 wordt ingegaan op deze locaties. 

Ten aanzien van de speel- en sportplekken in Laag Dalem is aandacht 
nodig voor jongeren en de ervaren overlast. Overlast op de speelplek-
ken is eenvoudig te verklaren uit het feit dat er voor de meer dan 1.000 
jongeren maar 4 locaties zijn die enige inrichting voor jongeren hebben 
en dan ook nog eens zeer matig ingericht zijn: naast enkele voetbal-
doelen op gras nog aan de Verdistraat / Beethovenstraat [300180] één 
basketbalpaal; aan de Frensel Wegenerstraat / Appeldoornpad 
[300240] één basketbalpaal; in het park ‘t Haagje) [300310] een skate-
baan en aan de Merwedonk [300445] een vlakte met een sportveld en 
JOP. Zonder maatregelen voor jongeren zullen de voorstellen voor 
speelplekken voor kinderen en jeugdigen groot risico lopen te stranden 

‘Te veel gericht op leeftijd 0-5 jaar. Voor 

opgroeiende kinderen is er te weinig of 

niet bereikbaar door gevaarlijke/drukke 

wegen. Daarnaast worden veel groen 

zones naast speelpleintjes gebruikt als 

uitlaatplek voor honden, zonder dat eige-

naren de shit opruimen..’ 

Reactie enquête 

Er is eigenlijk niet echt een plek voor jongeren vlak-

bij, waardoor ze nu in de speeltuin rondhangen.  

Enquête  
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op weerstand en gebruik door jongeren die geen andere plekken 
hebben. Zie verder hiervoor § 2.5. 

1.8.2. Speel- en sportplekken noordelijk Laag Dalem 

Voor de circa 150 kinderen van 0 tot en met 5 jaar kan met de Speel-
tuinvereniging west aan de Henri Knapstraat [300250] en de speelplek-
ken in het Hendrik Tollensplantsoen [300320] en aan de Aart van der 
Leeuwstraat [300330] een goede spreiding bereikt worden. De speel-
plekken moeten dan wel aantrekkelijk ingericht zijn. 

Voor de circa 210 jeugdigen (sterk afnemend) van 6 tot en met 11 is er 
in wezen alleen een trapveldje zonder doelen aan de Henri Knapstraat 
[300255], en aan de Multatulistraat [300335] is nog een speelplek met 
wat toestellen en (goed gebruikt) trapveldje.  

Gezien de normen voor speelruimte zouden er 3 speel- en sportplekken 
aanwezig moeten zijn. Aangezien het aantal jeugdigen naar verwach-
ting zal afnemen, de jongere jeugdigen nog wel naar de speeltuinver-
eniging kunnen en het (te verbeteren) park ’t Haagje voor hen bereik-
baar is, wordt voorgesteld om voor de jeugd de speelplek aan de Mul-
tatulistraat [300335] landschappelijker in te richten en op het veldje 
aan de Henri Knaplaan [300255] bij de speeltuin nog enkele minidoel-
tjes te plaatsen.  

1.8.3. Speel- en sportplekken Laag Dalem midden 

In het middelste gedeelte van Laag Dalem wonen circa 250 kinderen 
van 0 tot en met 5 jaar en meer dan 300 jeugdigen van 6 tot en met 11 
jaar. 

Voorgesteld wordt om allereerst in te zetten op een centrale buurts-
peel-, sport- en ontmoetingsplek in het park ’t Haagje aan de A. van 

Spruytlaan [300310]. Met een goed gezoneerde, landschappelijke en 
passende inrichting kan een gezellige plek ontstaan die voor jong en 
oud echt de moeite waard is om naartoe te gaan. Door het gebruik op 
verschillende momenten van de dag, meer sociaal toezicht en even-
tueel met verlichting kan de ervaren sociale onveiligheid verholpen 
worden. Daarbij kan bijvoorbeeld aandacht zijn voor calisthenics, op 
het asfalt rondom het begin/einde van een trimroute en/of een sprint-
baan en bijpassende toestellen, een zone voor kinderen en toestellen 
voor jeugdigen, een kunstgras/verhard sportveld met omhekking enzo-
voort. 

Nabij de speelplek aan de Savornin Lohmanstrt, A de [300245] wonen 
minder dan 15 kinderen en deze kan als informele speelruimte ingericht 
worden. Rondom de speelplekken aan de Oudstraat, Prof. Mr. P.J. 
[300260], de Uylstraat, Drs. J.M. den [300270] en de Prof. Mr. P. Lieftinck-
straat [300280] wonen (nog wel) meer dan 20 kinderen en worden als 
kleine straatplek aangewezen, op termijn kunnen deze gezien de ont-
wikkeling van het aantal kinderen ook als informele speelruimte inge-
richt worden. De circa 70 jeugdigen uit dit gedeelte kunnen naar het 
park ’t Haagje aan het Annie van Beintumpad [300310] en Speeltuin-
vereniging West aan de Henri Knapstraat [300250]. 

In het gedeelte rondom de Muziekstraat (tussen de Toneelstraat, Lyriek-
straat, Prozastraat en Komediestraat) wonen bijna 70 kinderen en 85 
jeugdigen. Bewoners van de Muzenlaan zouden hun middengroen 
graag bespeelbaarder zien zodat er bijvoorbeeld ruimte komt om een 
trampoline neer te zetten. 

 

Goed gebruikt, maar sober trapveld Henri 

Knaplaan 

 

Potentie in wijkpark ’t Haagje aan de Annie 

van Beintumpad [300310]. 
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De speelplekken aan het Retoricahof [300340] en Eposhof [300350] lig-
gen zodanig tussen de woningen dat deze voor met name de direct 
aanwonende maximaal 15 kinderen een functie hebben. Hoewel 
rondom de speelplek aan het Theaterhof [300360] minder dan 10 kin-
deren wonen, heeft deze plek de meeste ruimte om als centrale buurt-
speelplek te dienen en zou een van de 3 speelplekken als kleine 
straatplek aangewezen kunnen worden, waarbij Poëzieplantsoen 
[300345] het meest centraal ligt. Een tweede straatplek in deze buurt is 
de speelplek van Poort 6 aan de Balletstraat [300355].  

Een goed alternatief zou kunnen zijn om – zoals tijdens de inspraak-
avond geopperd - met de buurt te kijken of de Muzenlaan tot speel-
straat voor kinderen om te vormen is en dan de speelplekken samen-
gevoegd kunnen worden. 

De losstaande tafeltennistafel aan het Poëzieplantsoen [300345] kan 
voor de jeugdigen meer functie hebben als deze op een centralere 
sportplek zou staan. 

1.8.4. Speel- en sportplekken midden Laag Dalem 

Voorgesteld wordt om allereerst in te zetten op het creëren van een 
centrale buurtspeel- en sportplekken in het park ‘t Haagje aan de An-
nie van Beintumpad [300310] en aan de Frensel Wegenerstraat 
[300240].  
 
Daaromheen kan dan een schil van straatplekken worden gerealiseerd 
voor kinderen en (mede) voor jeugdigen met de speelplekken aan de 
Ida Heijermanstraat [300205], de C. v Bruggenlaan / A. de Witpad 
[300230] . De kleinere en tussen de woningen gelegen speelplekken die 
dan voor minder dan 15 kinderen een functie hebben, worden als in-
formele speelruimte aangewezen: Nannie de Wehlstraat [300210], de 
Helene Swarthstraat [300200] en de Annie Romeijn-Verschoorstraat 
[300220]. 
 
Ten westen van de Bachlaan wonen circa 30 kinderen van 0 tot en met 
5 jaar. Voor hen kan speelplek aan de Verdistraat / Beethovenstraat 
[300180] voorzien. Het beperkt gebruikte trapveldje aan de Verdistraat/ 
Beethovenstrt [300190] behoeft niet specifiek ingericht te zijn. De jeugd 
kan daarnaast gebruik maken van de centrale plek in de buurt van 
Schans [300075] in Wijdschild. 
 
De speelplekken bij de scholen Kehrerstraat 7, A (Chr. ond.) [300285], 
Top Naeffstraat 28 (openb. ond.) [300290] en Top Naeffstraat 26 
(openb. ond.) [300300] hebben in eerste instantie een functie voor de 
scholen zelf. Rondom de scholen wonen zo weinig kinderen dat kleine 
straatplekken niet nodig zijn en voor de jeugd zijn de overige (te verbe-
teren) plekken geschikt. De schoolpleinen bij [300290] en [300300] zijn 
echter openbaar en worden voorlopig ook dusdanig beheert.  

1.8.5. Speel- en sportplekken zuidelijk Laag Dalem 

De kinderen van 0 tot en met 5 jaar en jeugd van 6 tot en met 11 jaar 
kunnen in het zuidelijk deel van Laag Dalem voldoende informele 
speelruimte vinden in tuinen, straten en groen en water rondom. 

 

 

 
 

‘Vroeger vond ik dit hoog’ 

‘Ik had hier een hut gemaakt, maar ge-

meente haalde de stokken weg. Ook vissen 

en varen we hier wel.’ Rondgang  



 

BIJLAGEN Speelruimteplan Gorinchem versie april-17  39 

Duidelijk is dat in het zuidelijk deel van Laag Dalem de kinderpiek voor-
bij is, er wonen nu rond de 150 kinderen van 0 tot en met 5 jaar, maar 
nu nog wel ruim 275 jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar. De verwach-
ting is dat het aantal jeugdigen komende 5 jaar weer (sterk) zal afne-
men.  

In het noordelijk buurtje rondom Annie M.G. Schmidtlaan (tussen Jip en 
Janneke, Dikkertje Dap, Pippeloentje en Het Fluitketeltje) wonen ruim 
100 kinderen en 120 jeugdigen. Voorgesteld wordt om voor de kin-
deren de speelplekken Jip en Janneke [300370], Pippeloentje [300380] 
en Dikkertje Dap [300390] ingericht te houden. Voor de jeugd wordt 
een extra zoekgebied aangewezen nabij het Geldersepad [Z 09]. De 
jeugd kan gebruik maken van Dikkertje Dap [300390] en op termijn [Z 
09]. 

Voorgesteld wordt om sportveld + JOP aan de Merwedonk [300445] 
om te vormen naar een buurtoverstijgende aantrekkelijke landschap-
pelijke speel- sport en ontmoetingsplek met een functie voor het zuide-
lijk en het middengedeelte van Laag Dalem, maar ook mede voor Da-
lem en Hoog Dalem. Ook kan de school van deze plek gebruikmaken 
door de bovenbouw er tijdens de pauzes te laten voetballen, om zo 
het krappe schoolplein te compenseren. 

Voor de minder dan 15 kinderen die rondom de speelplekken Mer-
wedonk [300440], Woelse Donk [300450] en Dalemdonk [300455] wordt 
voorgesteld deze locaties informeel bespeelbaar in te richten.  

De ruige speelplek aan Dalemdonk [300460] kan (voorlopig) als kliene 
straatplek voor de jeugd ingericht blijven. Daarbovenop kan de jeugd 
op termijn gebruik maken van het nieuwe centrale plek nabij het Gel-
dersepad [Z 09]. 

De plek Merwedonk [300435] heeft voornamelijk een functie voor het 
onderwijs. 

1.9. Spel en sport kinderen en jeugd in Hoog Dalem 

Wijk Huidig Huidig inventarisatie Streefbeeld 

 Aant. 

kind. 

Plek. 

tot. 

Plek. 

gem. 

Plek. 

stv 

Aant. 

tst 

Plek. 

tot. 

Ver-

schil 

Hoog Dalem  342   5   5   -     20   6   1  

0 t/m 5 jaar  168   4   4   -     13   6   2  
6 t/m 11 jaar  99   2   2   -     17   2   -    
12 t/m 18 jaar  75   1   1   -     3   1   -    
Tabel 40 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep Hoog Dalem 

(aantal plekken en toestellen telt niet op vanwege soms dubbele functie van plek en 

toestel) 

De kinderen van 0 tot en met 5 jaar en jeugd van 6 tot en met 11 jaar 
kunnen in Hoog Dalem voldoende informele speelruimte vinden in de 
tuinen, de straten en het groen rondom.  

Het park aan de Laag Dalemseweg 14b [300395] heeft potentie als 
landschappelijke aantrekkelijke centrale buurtplek, ook als de kinder-
aantallen over 10 tot 15 jaar in de buurten zullen zijn afgenomen. Voor-
zien is echter dat deze speelplek op termijn gaat vervallen. Er zal daar-
voor een andere locatie gezocht moeten worden.  

Voorgesteld wordt om twee centrale speelplekken voor deze buurt te 
maken en dan per huizenblokje een speelplek voor kinderen zoals nu 
aan de Ruigenhoek [300465] en het Steurgat [300470]. 

‘Graag de voetbaldoeltjes op het grasveld 

naast de basisschool de Merwedonk op een 

andere plaats of draaien. Nu zijn er grote kui-

len voor de doeltjes en dat is gevaarlijk met 

voetballen!.’  Enquête [300445] 
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In de opvolgende fasen zijn per buurtje een speelplek voorzien die 
vanuit het projectbudget gerealiseerd zullen worden, zoals [Z 06]. 
Voorgesteld wordt om deze met name in te richten als kleine straat-
plekken voor kinderen, en voor de jeugdigen vooral uit te gaan van 
het park aan de Laag Dalemseweg 14b [300395] en in de toekomst als 
Hoog Dalem verder ontwikkeld wordt een extra centrale buurtplek in 
het noordelijke gedeelte van deze buurt [Z 10].  

1.10. Spel en sport kinderen en jeugd in Dalem 

Wijk Huidig Huidig inventarisatie Streefbeeld 

 Aant. 

kind. 

Plek. 

tot. 

Plek. 

gem. 

Plek. 

stv 

Aant. 

tst 

Plek. 

tot. 

Ver-

schil 

Dalem  190   5   5   -     19   2   3- 

0 t/m 5 jaar  37   3   3   -     9   1   2- 
6 t/m 11 jaar  70   3   3   -     15   2   1- 
12 t/m 18 jaar  83   1   1   -     8   1   -    
Tabel 41 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep Dalem (aantal 

plekken en toestellen telt niet op vanwege soms dubbele functie van plek en toestel)) 

De informele speelruimte  voor kinderen in Dalem is voornamelijk te 
vinden in de tuinen, stoepen en achterpaden. Ook voor de jeugd van 
6 tot en met 11 jaar is er voldoende ruimte te vinden om bijvoorbeeld 
een balletje te trappen of in het groen te spelen. 

De ruim 35 kinderen wonen zo verspreid over Dalem dat er nergens 
meer dan 15 bij elkaar wonen. Voorgesteld wordt om als centrale 
buurtspeelplek het veldje aan de Beatrixlaan [300430] te verbeteren 
(landschaoutppelijker) voor kinderen en jeugd. Hiermee wordt dan ook 
in de normen voor speelruimte voorzien voor de circa 70 jeugdigen 
(afnemend). 

Verder heeft de sportplek aan de Irenelaan GJS P-terrein [300425] een 
buurtoverstijgende functie en zal de jeugd uit Dalem hier mede gebruik 
van maken. Overwogen kan worden om de skatetoestellen te her-
plaatsen in het park 't Haagje [300310] – in overleg met de jeugd en 
jongeren van Dalem zodat daar een centralere skateplek mogelijk is. 
Het asfalt kan dan voor panna/voetbal verbeterd worden. 

Dat betekent dat (op termijn) een aantal speelplekken als bespeelbare 
informele ruimte worden omgevormd: de speelplek aan De Bongerd 
[300400], waar nu minder dan 15 kinderen omheen wonen, Het Wiel 
[300410], waar minder dan 5 kinderen wonen (kan bijvoorbeeld goed 
omgevormd worden naar struinruimte met doorgang naar het groen 
om het Wiel) en de verdwaalde tafeltennistafel aan de Bongerd / Het 
Wiel [300405] (kunnen net zo goed de speelplek aan de Beatrixlaan 
[300430] versterken). 

 

Potentie centrale buurtplek [300430] 
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BIJLAGE XI. ANALYSE RUIMTE JONGEREN 

2. SPORT EN ONTMOETING JONGEREN IN GORINCHEM 

2.1. Prognoses aantallen jongeren 

Aangezien de planvorming rond jongerenvoorzieningen na vaststelling 
beleid minimaal 5 jaar in beslag neemt en de voorzieningen daarna 
zeker 20 jaar moeten meegaan, wordt voor de speelruimteplanning 
uitgegaan van verwachtingen over het aantal jongeren in 2025. Dit 
zorgt voor de meest actuele situatie bij realisatie de komende beleids-
periode. 
Tabel 42 Prognoses aantal jongeren per wijk 

 
Het aantal jongeren zal naar verwachting de komende 10 jaar licht 
gaan stijgen van circa 2.600 jongeren naar 2.900 jongeren. Opvallend 
is dat in de wijk Oost (Laag Dalem, Hoog Dalem en Dalem) het aantal 
jongeren eerst licht toeneemt, waarna het weer gaat dalen. In tegen-
stelling tot de wijken West (Stalkaarsen, Gildenwijk, Haarwijk en Schot-
deuren) en Midden (Lingewijk, Binnenstad en Wijdschild) waar het aan-
tal jongeren naar verwachting gestaag toeneemt.  

2.2. Aanbod jongerenplekken 

In Tabel 43 zijn de huidige jongerenplekken afgezet tegen de beno-
digde jongerenplekken in 2025. Hierin is te zien dat over het geheel ge-
zien er normtechnisch circa 1 plek te kort is. Echter per wijk valt op dat 
er een overschot is in West en Midden en een tekort aan plekken voor 
jongeren in Oost (Laag Dalem, Hoog Dalem en Dalem).  

 
Tabel 43 Huidig aantal plekken afgezet tegen benodigde plekken per wijk 

Dit beeld wordt bevestigd in de enquêtes. Jongeren uit Laag Dalem 
zijn het vaakst van mening dat er onvoldoende plekken zijn, evenals 
jongeren in Haarwijk. Bewoners uit diverse wijken geven aan dat zij 
overlast ervaren doordat jongeren op speelplekken voor kinderen ont-
moeten en sporten. 

2.3. Gebruik en inrichting 

Bijna alle huidige sportplekken moeten gedeeld worden met de jeugd. 
hierdoor is er een hogere gebruiksdruk op sommige plekken. Insteek is 
dat er meer voorzieningen voor jongeren worden ingericht.  

Een groot deel van de sportplekken is verouderd en eenzijdig ingericht. 
Door het gebrek aan echt leuke en goed ingerichte sport- en ontmoe-
tingsplekken worden bijna alle plekken toch goed gebruikt.  

wijk
huidig aantal 

2015

verwachting 

aantal 2020

verwachting 

aantal 2025

West 946 1135 1165

Midden 520 600 643

Oost 1172 1229 1091

Totaal 2638 2964 2900

huidige 

plekken

prognoses 

doelgroep 

 formeel 2015-2025

Wijk totaal  Groet Klets

Sport 

(ontmoet)

Sport 

(verwijs) Totaal streef

West 11  39 23 9 2 12

Midden 6  21 13 5 1 6

Oost 6  36 22 9 2 11

Totaal 23  96 58 23 6 29

plekken nodig 2025

informeel formeel

‘Er is niets. Alleen bij de winkels. Waar 

het altijd druk is..’ Volgens meisje uit 

enquête wonend in Haarwijk 

‘Ik zie de jongeren nu vaak rondhangen 

op de speelterreinen waar ze eigenlijk 

te groot voor zijn. Gevolg is vervuiling 

van blikjes, zakjes plus dat het speel-

terrein daardoor ook wat onaantrekke-

lijker worden voor de doelgroep.’ Vol-

gens bewoner in enquête wonend in Laag 

Dalem 
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De inrichting van jongerenplekken is vaak gericht op twee sporten, 
namelijk voetbal (op circa 75% van de plekken) en basketbal (op circa 
50% van de plekken). De voorzieningen voor skaten zijn uiteraard van-
wege de aanzienlijk hogere kosten minder vaak aangelegd en zijn op 
5 plekken terug te vinden. Daarnaast is er een enkele plek met een ta-
feltennistafel of volleybalnet. Voorgesteld wordt om bij verbetering van 
de inrichting van sportplekken meer voorzieningen voor de nieuwe 
freestyle sporten te geven. Denk hierbij aan: freestyle, mud-run, bike 
pumpparcours, skate, bootcamp/calisthenics en jogging/fitness. Niet 
alleen voor jongeren maar voor alle inwoners.  

Jongeren geven aan ontmoetingsgelegenheid te missen zoals bankjes, 
afvalbakken en verlichting, een enkele noemt ook wifi en een over-
kapping ter verbetering van het ontmoeten. Ook veel bewoners geven 
aan dat zij vinden dat het aan beschutting ontbreekt bij (jonge-
ren)ontmoetingsplekken. Er zijn wel goede ervaringen met de meer 
vluchtige groetplekken bijvoorbeeld bij de Gildeweg en in de binnen-
stad. Voorgesteld wordt om op alle sportplekken die ook bedoeld zijn 
voor jongeren op creatieve manier meer zit- en ontmoetingsgelegen-
heid te realiseren. En verder wordt voorgesteld op buurtoverstijgende 
sport- en/of ontmoetingsplekken met een verwijsfunctie  beschutting 
aan te brengen tegen de regen. Ook wordt voorgesteld om op een of 
twee plekken wifi en een draaitafel voor jongeren te installeren, zodat 
gestuurd kan worden op groepen jongeren. Er wordt door bewoners 
aangegeven overlast te ervaren bij winkels, winkelcentra, parkeer-
plaatsen en speelplekken in de vorm van geluid, zwerfvuil en negatieve 
sfeer.   

Daarnaast is er een grote groep jongeren die graag verbetering ziet 
van de ondergrond, in de vorm van kunstgras of verharding of beter 
onderhoud van de natuurlijke grasmat. Voorgesteld wordt te zoeken 
naar meer locaties voor kunstgras trapvelden met een multifunctionele 
inrichting en met eenvoudige maatregelen om het sportaanbod te 
verbeteren.  

2.4. Ontmoeten 

Bij het ontmoeten van jongeren zijn niet alleen de plekken met voorzie-
ningen belangrijk. Zij gebruiken de hele openbare ruimte om elkaar te 
ontmoeten op zelfgekozen plekken. Dit zijn vooral plekken waar ze voor 
of na school en sport even staan om afscheid te nemen of samen op 
te fietsen (groetplek). Vaak is dit op de hoek van de straat en/of aan 
de route. De kruisingen van de ontsluitingswegen geven hiervoor ge-
noeg mogelijkheden door stoepruimte. 

 
Figuur 6 Groetplek aan de Gildenweg waar even stil gestaan worden en gekletst 

 

 
Ruimte geven aan nieuwe freestyle sporten 

(bron: google maps) 

Creatieve ontmoetingsplekken (bron: 

rondgang) 
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Soms is een groep jongeren wat groter en is behoefte aan zitmogelijk-
heden. Deze plekken zijn nodig om de laatste nieuwtjes uit te wisselen 
tijdens de schoolpauze, vlak na school en rondom etenstijd (kletsplek). 
Een stelletje, een klein groepje vrienden of vriendinnen willen graag 
een eigen plek in de buurt waar ze wonen of op de route. Hoe meer 
van dit soort plekjes hoe minder de overlastervaring in een buurt en 
hoe beter de spreiding van de jongeren. Er moeten minimaal 60 van dit 
soort plekken zijn verspreid over Gorinchem. Deze worden nu gemist. 
Voorgesteld wordt om hiervan door de stad heen te zoeken naar 
nieuwe kletsplekken [M01].  

Aangezien het om enkele zitaanleidingen gaat op die ook nog eens 
voor senioren en moeders met kinderen interessant zijn is de investering 
in verhouding niet hoog. Door te kiezen voor onderhoudsarme elemen-
ten in bestaande verharding kan ook de onderhoudslast beperkt blij-
ven. 

 
Figuur 7 Kletsplek bij het gymnasium aan de Rakkerstraat 

Daarnaast is de kans groot dat gezien het aantal jongeren er altijd een 
groep jongeren zal zijn die zomers na 22.00 uur nog ergens wil staan of 
zitten. Hiervoor zijn 5 zogenaamde verwijsplekken nodig ver genoeg 
weg van woningen.  

Daar waar de meeste jongeren wonen, moeten ook de voorzieningen 
zijn. Daarnaast moeten goede spreiding en variatie in inrichting ook 
zorgen voor een natuurlijke spreiding en voldoende gevarieerd aan-
bod. 

2.5. Formeel sporten en ontmoeten 

Voor de ruim 150 jongeren in Stalkaarsen, met een verwachte groei 
richting de 250, is er een Cruyff Court aan de Sportlaan [100025], een 
basketbalplein aan de Stalkaarsen [100240] en verder een voetbal-
grasveld aan de Hiemstralaan [100260]. Dit zijn voldoende plekken voor 
jongeren. Echter omdat alle voorzieningen ook gedeeld moeten wor-
den met jeugdigen wordt voorgesteld wel de kwaliteit van de plekken 
te verbeteren. Dit is mogelijk door meer zitaanleidingen te plaatsen en 
zo 2 ontmoetingsplekken en 1 verwijsplek te maken, en verder de varia-
tie in sporten te verbeteren. Bij plek [100260] aan de Hiemstralaan is 
reeds een opwaardering voorgesteld waar ook ontmoeten en verschil-
lende sporten onderdeel van uitmaken. Indien mogelijk wordt de ont-
moetingsfunctie voor jongeren bij de nieuwe plek aan het Schutters-
plein [Z 07] gerealiseerd. Anders komt daarvoor de plek aan de Boog-
schutterstraat [100330] in aanmerking. Door de ligging verder van wo-
ningen kan plek [100025] een functie krijgen als verwijsplek.  

Zitelementen in bestaande verharding als 

Kletsplek (Bron: publieke-

kunst.keunstwurk.nl) 
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Voor de circa 250 jongeren in Gildenwijk, naar verwachting stijgend 
naar 330 in 2025, zouden er minimaal 3 goede sport- en ontmoetings-
voorzieningen moeten zijn. Er zijn nu 2 sportvoorzieningen, in het park 
[100220] en aan de Barbierstraat [100100]. Deze moeten gedeeld wor-
den met de jeugdigen waardoor de gebruikersdruk te hoog is. Dit ge-
beurt aan de Snijderstraat [Z 01] met een extra kunstgrastrapveld, zie 
ook § 1.3. Daarnaast wordt voorgesteld om het Gijs van Andelpark 
[100220] te verbeteren met beschutte zitaanleidingen met een verwijs-
functie en voorzieningen voor freestyle sporten. Of zoals een meisje uit 
Gildenwijk het aangeeft in de enquête: ‘Ik mis goeie bankjes en een 

schommel waar je op kan zitten en dan kletsen en een selfie maken en 

ik mis sport apparaten dat ik meer kan sporten dan naar een dure 

sportschool.’  

In Haarwijk liggen voor de circa 550 jongeren (toenemend richting 
2025) 4 plekken, waar er volgens de normen minimaal 6 goed ingerich-
te plekken zouden moeten zijn. Er is weinig diversiteit met 2 grastrap-
velden en 2 verharde voetbalvelden. Voorgesteld wordt door de kwali-
teit van sporten en zitten op de bestaande plekken te verbeteren jon-
geren voldoende voorzieningen te bieden. Hiermee kunnen minimaal 4 
goede ontmoetingsplekken worden gerealiseerd. Jongeren uit Haar-
wijk kunnen gebruikmaken van de verwijsplekken in Stalkaarsen en Gil-
denwijk.  

Ter vervanging van de afgekeurde skatebaan aan de Grote Haarse-
kade bij het buurthuis [100005] zal/wil een groep jeugdigen en jonge-
ren zelf een fietscrossbaantje gaan aanleggen waarmee de plek een 
(buurtoverstijgende) functie  kan vervullen. 

In Schotdeuren liggen bij de diverse scholen 2 sportvoorzieningen Hoef-
slag 9a (voetbalkooi) [100500] en Voetbalkooi Hoefslag [100510]. Deze 
sportplekken hebben met name een functie voor de scholen. Hier 
worden geen wijzigingen voorgesteld.  

Voor de ruim 130 jongeren (toenemend) in Lingewijk is er nu geen plek 
aan te wijzen. Volgens de normen zijn er minimaal 2 sportplekken nodig 
met ontmoetingsvoorziening. De speeltuinvereniging heeft een functie 
als centrale buurtspeel- en sportplek wordt geconcludeerd in § 1.5. 
Voorgesteld wordt om in overleg met de speeltuinvereniging het trap-
veld hier een openbare functie te geven [Z03] en aantrekkelijk in te 
richten,  inclusief ontmoetingsvoorzieningen.  

In de Binnenstad liggen voor de ruim 250 jongeren (toenemend) 3 plek-
ken, voldoende volgens de normen. Er is een divers aanbod met voet-
bal op verharde en onverharde velden, basketbal en volleybal. In de 
binnenstad zijn veel informele ontmoetingsplekken, bijvoorbeeld in het 
park Buiten de Waterpoort. Alleen bij plek [200110] wordt voorgesteld 
wel een beschutte verwijsplek te maken. Bij de overige plekken is ge-
zorgd voor zitaanleidingen.  

In Wijdschild liggen voor de ruim 130 jongeren (toenemend) 3 plekken, 
ruim voldoende volgens de normen. Er is een onverhard trapveld, een 
verhard basketbalveld en een volleybalnet als voorziening aangelegd. 
Ondanks de aanwezige ruimte ervaren jongeren het niet zo. In de en-
quête wordt aangegeven: ‘Er is in de buurt nergens iets om te voetbal-

len. We gaan nu naar GJS. Pannakooi en verhard voetbalterrein zou 

leuk zijn in wijdschild. Daar is niets!’ Zoals ook in § 1.7 is aangegeven zou 
juist een concentratie van voorzieningen de ontmoeting kunnen verbe-
teren. Een centrale buurtspeel- en sportplek met ontmoetingsruimte bij 
de Schans [300075] geeft ook voor jongeren meer mogelijkheden om 
met elkaar te sporten.  

 

Met creatieve zitaanleidingen 

ontmoetingsvoorzieningen bieden voor 

jong en oud bij sportplekken (Bron: 

www.syboltmeindertsma.nl) 

Ontmoetingsruimte Buiten de Waterpoort 

‘Normale voetbaldveldjes, chille hang-

plekken waar je met je vrienden heen 

kan ‘ Volgens jongen uit enquête wonend 

in Haarwijk 
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Voor de ruim 1.000 jongeren in Laag Dalem (afnemend naar circa 850 
in 2025) zouden er minimaal 9 sport- en ontmoetingsvoorzieningen 
moeten zijn. Er zijn nu 4 sport- en ontmoetingsvoorzieningen. In het 
noordelijke gedeelte is zeer weinig ruimte voor een extra sportvoorzie-
ning (mede) geschikt voor jongeren. Ook voor de jeugd ontbreekt hier 
een trapveldje. De investering die hier normaal gesproken zou moeten 
plaatsvinden, moet elders in de buurt bij park 't Haagje [300310], zie § 
1.8. Hier wordt voorgesteld om het park dusdanig te verbeteren dat de 
sociale onveiligheid verholpen wordt, dat er ruimte ontstaat voor alter-
natieve sporten, ruimte voor voetballen ‘s zomers en ‘s winters, ontmoe-
tingsvoorzieningen, enzovoort. Het midden van Laag Dalem is ruimer 
opgezet en hier liggen ook nog twee sportplekken in de buurt, Ver-
distraat / Beethovenstraat [300180] als kleine straatplek en de Frensel 
Wegenerstraat [300240] als centrale plek. Mits verbeterd voor jong en 
oud met zitaanleidingen. In § 1.8 wordt tevens voorgesteld het sport-
veld aan de Merwedonk [300445] te verbeteren voor alle leeftijden. 
Hierdoor ontstaan 2 centrale aantrekkelijke sport- en ontmoetingsvoor-
zieningen in de buurt inclusief verwijsfunctie en 2 sport- en ontmoe-
tingsvoorzieningen. In Laag Dalem moet gezorgd worden voor vol-
doende kletsplekken.  

Voor de huidige ruim 75 jongeren (toenemend naar verwachting 170 in 
2025) in Hoog Dalem is 1 plek geschikt: aan de Laag Dalemseweg 
[300395] bij het speciaal onderwijs. Voorzien is dat deze speelplek op 
termijn gaat vervallen. Er zal daarvoor een andere locatie gezocht 
moeten worden. Zoals in § 1.9 wordt voorgesteld is het advies om deze 
plek op te waarderen tot centrale buurtspeel- en sportplek. Hiermee 
zijn er voor nu en in de toekomst voldoende voorzieningen voor jonge-
ren.  

In Dalem ligt voor de minder dan 100 jongeren (afnemend) 1 sportplek, 
voldoende volgens de normen. Het skateterreintje aan de Irenelaan 
(bekend als GJS) [300425] trekt jongeren aan uit alle omliggende buur-
ten Laag en Hoog Dalem en zelfs Wijdschild.  Bij plek [300425] wordt al-
leen een verbetering van de ontmoetingsmogelijkheden voorgesteld. 
Bij vervanging van de toestellen of indien blijkt dat deze niet of nauwe-
lijks gebruikt meer worden, kan – in overleg met de jeugd en jongeren 
van Dalem - overwogen worden de herinvestering aan de Merwedonk 
[300445] te doen. 

 

Skatebaan GJS parkeerterrein 

Diverse antwoorden op de vraag Wat 

mis je op de sport- en ontmoetingsplek-

ken bij jou in de buurt? 

• Veel prullenbakken, dingen voor de 

meest uitgeoefende sporten, voetbal 

hockey turnen. Veel gras hondenpoep 

vrij 

•  Ergens in de wijk een kunstgras veld-

je. 

• Iets van een plek voor jongeren (15+) 

om heen te gaan behalve de skate-

baan  

• Plekken waar je overdekt met elkaar 

kan praten zonder dat anderen daar 

last van hebben.  
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BIJLAGE XII. WIJKTABEL  

In deze wijktabel staan de doorgerekende normgegevens per wijk 
weergegeven. Achtereenvolgens komen aan bod: 

• wijknaam 
• het aantal kinderen per doelgroep 
• oppervlakte van de wijk 
• de kinderdichtheid (kind/ha) 
• de doorgerekende OBB-norm voor m2 informele speelruimte 
• de doorgerekende OBB-norm voor formele speelruimte met onder- 

en bovengrens (15 en 30 kinderen, 55 en 70 jeugdigen en 85 en 
100 jongeren) 

• het advies aantal plekken* (streefbeeld) 
• de huidige inventaris plekken* (plus onderscheid plekken door 

gemeente en plekken door scholen, speeltuinverenigingen of 
Poort 6 onderhouden) 

• de huidige inventaris toestellen* (op plekken van gemeente, scho-
len, speeltuinverenigingen en Poort 6) 

• verschil plekken* ten opzichte van streefbeeld 
• Informatie over verdeling voorzieningen over wijken en kinderen in 

huidige situatie 
 

* Het totaal is hier niet de som van het aantal plekken of toestellen. Er is 

een overlap omdat plekken en toestellen voor meerdere doelgroepen 

geschikt kunnen zijn. 

  



wijk streef streef

informeel beeld

  kind/plek kind/plek ha/plek verschil knd per knd per tst per tst per
0-5jr: 20m2/1 15 30 3 plekken plek tst 100 knd plek

6-11jr: 20m2 /1 55 70 50 t.o.v. 
12-18jr: 1 st /15* 85 100 300 streef

wijk [aant] [ha] [aant/ha] [plek] [plek] [plek] [plek] [plek] [plek] [plek] [tst] [plek] [aantal] [aantal] [aantal] [aantal]

Stalkaarsen 553     72      3 13             15        13        2          69        2-               37          8            12          4,6         

0 t/m 5 jaar 218      3 4360m2 14            7              24         7                9          7          2          42        2-                24           5             19           4,7          
6 t/m 11 jaar 178      2 3560m2 3              2              2           12              12        10        2          56        -            15           3             31           4,7          
12 t/m 18 jaar 157      2 5gp; 3kp; 2op 1              1              1           4                3          3          -       20        1                52           8             13           6,7          
Gildenwijk 779     76      3 12             13        6          7          72        1-               60          11          9            5,5         

0 t/m 5 jaar 260      3 5200m2 17            8              26         7                8          5          3          47        1-                33           6             18           5,9          
6 t/m 11 jaar 278      4 5560m2 5              3              2           9                10        4          6          52        1-                28           5             19           5,2          
12 t/m 18 jaar 241      3 8gp; 5kp; 3op 2              2              1           2                2          2          -       13        -            121         19           5             6,5          
Haarwijk 1.483  115    4 11             22        21        1          77        11-             67          19          5            3,5         

0 t/m 5 jaar 441      4 8820m2 29            14            39         8                17        16        1          42        9-                26           11           10           2,5          
6 t/m 11 jaar 497      4 9940m2 9              7              3           9                10        9          1          48        1-                50           10           10           4,8          
12 t/m 18 jaar 545      5 18gp; 11kp; 7op 6              5              1           4                4          4          -       30        -            136         18           6             7,5          
Schotdeuren 6         77      0 2               2          2          -      5          -            3            1            83          2,5         

0 t/m 5 jaar -      0m2 -           -           26         -            -       -       -       -       -            n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
6 t/m 11 jaar 3          0 60m2 -           -           2           -            -       -       -       5          -            n.v.t. 1             167         n.v.t.
12 t/m 18 jaar 3          0 0gp; 0kp; 0op -           -           1           2                2          2          -       5          -            2             1             167         2,5          
Lingewijk 413     60      2 6               8          7          1          22        2-               52          19          5            2,8         

0 t/m 5 jaar 145      2 2900m2 9              4              20         4                7          6          1          15        3-                21           10           10           2,1          
6 t/m 11 jaar 136      2 2720m2 2              1              2           3                2          2          -       13        1                68           10           10           6,5          
12 t/m 18 jaar 132      2 4gp; 3kp; 2op 1              1              1           1                -       -       -       4          1                n.v.t. 33           3             n.v.t.
Binnenstad 755     116    2 9               13        12        1          54        4-               58          14          7            4,2         

0 t/m 5 jaar 277      2 5540m2 18            9              39         6                10        9          1          31        4-                28           9             11           3,1          
6 t/m 11 jaar 227      2 4540m2 4              3              3           6                7          7          -       39        1-                32           6             17           5,6          
12 t/m 18 jaar 251      2 8gp; 5kp; 3op 2              2              1           2                3          3          -       17        1-                84           15           7             5,7          
Wijdschild 381     38      3 4               17        17        -      52        13-             22          7            14          3,1         

0 t/m 5 jaar 110      3 2200m2 7              3              13         3                15        15        -       34        12-              7             3             31           2,3          
6 t/m 11 jaar 134      4 2680m2 2              1              1           4                4          4          -       34        -            34           4             25           8,5          
12 t/m 18 jaar 137      4 5gp; 3kp; 2op 1              1              1           2                3          3          -       10        1-                46           14           7             3,3          
Laag Dalem 2.397  166    5 27             35        33        2          188      8-               68          13          8            5,4         

0 t/m 5 jaar 579      3 11580m2 38            19            56         24              28        26        2          135      4-                21           4             23           4,8          
6 t/m 11 jaar 804      5 16080m2 14            11            4           14              22        21        1          119      8-                37           7             15           5,4          
12 t/m 18 jaar 1.014   6 34gp; 20kp; 14op 11            10            1           3                4          4          -       30        1-                254         34           3             7,5          
Hoog Dalem 342     96      1 6               5          5          -      20        1               68          17          6            4,0         

0 t/m 5 jaar 168      2 3360m2 11            5              33         6                4          4          -       13        2                42           13           8             3,3          
6 t/m 11 jaar 99        1 1980m2 1              1              2           2                2          2          -       17        -            50           6             17           8,5          
12 t/m 18 jaar 75        1 3gp; 2kp; 1op -           -           1           1                1          1          -       3          -            75           25           4             3,0          
Dalem 190     28      2 2               5          5          -      19        3-               38          10          10          3,8         

0 t/m 5 jaar 37        1 740m2 2              1              10         1                3          3          -       9          2-                12           4             24           3,0          
6 t/m 11 jaar 70        3 1400m2 1              1              1           2                3          3          -       15        1-                23           5             21           5,0          
12 t/m 18 jaar 83        3 3gp; 2kp; 1op -           -           1           1                1          1          -       8          -            83           10           10           8,0          
totaal 7.404  2.061 1 92             135      121      14        578      43-             55          13          8            4,3         

0 t/m 5 jaar 2.259   1 45180m2 150          75            7           66              101      91        10        368      35-              22           6             16           3,6          
6 t/m 11 jaar 2.455   1 49100m2 44            35            7           61              72        62        10        398      11-              34           6             16           5,5          
12 t/m 18 jaar 2.690   1 90gp; 54kp; 36op 31            26            7           22              23        23        -       140      1-                117         19           5             6,1          

*GP= groetplek, KP=kletsplek, OP= ontmoetingsplek
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BIJLAGE XIII. AANTAL EN KOSTEN SPEELTOESTELLEN 

In de volgende bijlage zijn de normentabellen opgenomen die ten 
grondslag liggen aan de berekening van de inventariswaarde en de 
budgetten. 

Standaard is weergegeven: 

• type (sport)toestel 
• eenheid 
• leeftijdscategorie waarvoor toestel geschikt is 
• theoretische levensduur en dus vervangingstermijn 
• aanschafwaarde op basis van huidige marktwaarde 
• benodigde tijd en onderhoudskosten per jaar aan toestel 

Vervolgens is weergegeven per toesteltype het totaal voor de ge-
meente en daarna van scholen/speeltuinverenigingen en Poort 6:  

• aantal toestellen 
• omvang (veiligheids-)ondergronden 
• totale aanschafwaarde 
• totaal benodigde tijd voor onderhoud per jaar 
• totaal benodigde materiaalkosten voor onderhoud per jaar 
• totaal aan gemiddelde afschrijving per jaar 
• totaal benodigde tijd voor beheer per jaar 

  



normen normen

eenheid leeftijds- levensduur aanschaf- aantal omvang aanschaf- afschrijving beheer

speeltoestel categorie incl.10% plkst tijd (min) materiaal toestellen waarde tijd (uren) materiaal per jaar tijd (uren)

wipveer stuk 0 t/m 5 jaar 13                     803€                 45 24€                   96                                          77.088€            57,6                  1.843€              6.090€              
wip stuk 0 t/m 11 jaar 13                     2.090€              55 36€                   21                                          43.890€            15,4                  605€                 3.467€              
enkel duikelrek stuk 6 t/m 11 jaar 20                     385€                 16 8€                     15                                          5.775€              3,2                    96€                   297€                 
meerdelig duikelrek stuk 6 t/m 11 jaar 20                     825€                 20 18€                   42                                          34.650€            11,2                  605€                 1.779€              
schommel stuk 0 t/m 11 jaar 13                     2.475€              60 48€                   22                                          54.450€            17,6                  845€                 4.302€              
evenwichtstoestel/balk stuk 0 t/m 11 jaar 18                     1.232€              12 2€                     18                                          22.176€            2,9                    29€                   1.265€              
bokspringpaal stuk 0 t/m 11 jaar 18                     633€                 16 16€                   3                                            1.898€              0,6                    38€                   108€                 
glijbaan laag stuk 0 t/m 5 jaar 18                     2.552€              45 35€                   40                                          102.080€          24,0                  1.120€              5.824€              
glijbaan hoog stuk 0 t/m 11 jaar 18                     3.784€              45 40€                   10                                          37.840€            6,0                    320€                 2.159€              
zandbak stuk 0 t/m 5 jaar 22                     3.080€              120 30€                   10                                          30.800€            16,0                  240€                 1.438€              
draaitoestel klein stuk 0 t/m 11 jaar 13                     2.464€              35 42€                   24                                          59.136€            11,2                  806€                 4.672€              
draaitoestel groot stuk 0 t/m 11 jaar 13                     5.610€              90 20€                   3                                            16.830€            3,6                    48€                   1.330€              
klimtoestel/klimelement stuk 0 t/m 11 jaar 18                     5.434€              85 28€                   35                                          190.190€          39,7                  784€                 10.851€            
ruimtenet stuk 0 t/m 11 jaar 13                     19.800€            120 90€                   2                                            39.600€            3,2                    144€                 3.128€              
speelhuisje laag stuk 0 t/m 5 jaar 18                     3.080€              65 105€                 10                                          30.800€            8,7                    840€                 1.757€              
combinatie klein stuk 0 t/m 11 jaar 18                     5.885€              150 80€                   7                                            41.195€            14,0                  448€                 2.350€              
combinatie groot stuk 0 t/m 11 jaar 20                     16.500€            150 115€                 14                                          231.000€          28,0                  1.288€              11.862€            
kabelbaan stuk 6 t/m 11 jaar 13                     7.150€              120 52€                   2                                            14.300€            3,2                    83€                   1.130€              
sporttoestellen                      
tafeltennistafel stuk 6 t/m 18 jaar 22                     1.595€              10 28€                   19                                          30.305€            2,5                    426€                 1.415€              
voetbaldoel stuk 6 t/m 18 jaar 18                     1.870€              25 32€                   69                                          129.030€          23,0                  1.766€              7.362€              
basketbalpaal stuk 6 t/m 18 jaar 18                     2.310€              20 75€                   23                                          53.130€            6,1                    1.380€              3.031€              
pannaveld stuk 6 t/m 18 jaar 17                     10.450€            55 195€                                                           -€                  -                    -€                  -€                  
voetbalkooi stuk 6 t/m 18 jaar 18                     27.060€            240 320€                 5                                            135.300€          16,0                  1.280€              7.720€              
volleybalset/tennis stuk 6 t/m 18 jaar 18                     1.276€              10 12€                   4                                            5.104€              0,5                    38€                   291€                 
jeu de boulesbaan stuk n.v.t. 22                     3.905€              120 10€                   3                                            11.715€            4,8                    24€                   547€                 
skateboard groot stuk 6 t/m 18 jaar 17                     35.000€            240 175€                 2                                            70.000€            6,4                    280€                 4.229€              
skateboard middel stuk 6 t/m 18 jaar 18                     11.550€            180 150€                 6                                            69.300€            14,4                  720€                 3.954€              
skateboard klein stuk 6 t/m 18 jaar 18                     1.100€              90 125€                 3                                            3.300€              3,6                    300€                 188€                 
speelprikkels                      
speelprikkel divers stuk 0 t/m 11 jaar 22                     275€                 0 -€                                       2                       550€                 -                    -€                  26€                   
knikkertegel stuk 0 t/m 11 jaar 22                     63€                   0 -€                                       7                       443€                 -                    -€                  21€                   
hinkelbaan stuk 0 t/m 11 jaar 22                     443€                 0 -€                                       13                     5.756€              -                    -€                  269€                 
poef/betonbuis stuk n.v.t. 22                     319€                 0 -€                                       10                     3.190€              -                    -€                  149€                 
schaaktafel stuk 6 t/m 18 jaar 15                     1.030€              5 25€                                        1                       1.030€              0,1                    20€                   70€                   
meubilair ed                      
afscheidingen                      
ballenvanger (# m1) stuk n.v.t. 17                     198€                 2,0 31,50€                                   1                       198€                 0,0                    25€                   12€                   
verhardingen                      
asfaltvloer m2 n.v.t. 42                     121€                 0,2 2,62€                                                          -€                  -                    -€                  -€                  
elementverharding (tegels/klinkers) m2 n.v.t. 42                     61€                   0,1 0,75€                                     4.763                288.162€          9,4                    2.858€              7.046€              
kunstgrastrapvelden m2 n.v.t. 17                     105€                 3,0 21,13€                                                        -€                  -                    -€                  -€                  
gras(trap)veld  (excl. drainage) m2 n.v.t. 42                     17€                   1,4 0,60€                                                          -€                  -                    -€                  -€                  
veiligheidsondergrond                      
valdempend zand m2 n.v.t. 13                     39€                   9,6 11,48€                                   750                   28.875€            96,0                  6.888€              2.281€              
franse schors m2 n.v.t. 10                     50€                   10,8 15,20€                                   142                   7.029€              20,4                  1.727€              722€                 
rubbertegels gelijmd m2 n.v.t. 13                     143€                 6,0 3,61€                                     2.094                299.459€          167,5                6.044€              23.657€            
in-situ / rubber gietvloer (playtop/ecoscape/tigermulch)m2 n.v.t. 18                     185€                 4,8 4,60€                                     3.364                622.340€          215,3                12.380€            35.508€            
kunstgras m2 n.v.t. 17                     84€                   11,1 8,63€                                     1.163                97.227€            172,1                8.031€              5.874€              

                                          
totalen                      
speeltoestel stuk 374                   1.033.698€       266                   10.182€            63.810€            365                   
sporttoestellen stuk 134                   507.184€          77                     6.214€              28.737€            179                   
speelprikkels stuk                      33                     10.968€            0                       20€                   534€                 4                       
meubilair ed stuk andere beheerder                                           -€                  -                    -€                  -€                  -                    
afscheidingen stuk 1                       198€                 0                       25€                   12€                   0                       
verhardingen stuk 4.763                288.162€          9                       2.858€              7.046€              102                   
veiligheidsondergrond stuk 7.513                1.054.930€       671                   35.070€            68.042€            372                   
totaal toestellen en ondergronden 508                  2.895.139€      1.024               54.370€           168.181€         1.022               

 onderhoud 100% onderhoud op huidig niveau 80%

gemeente
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normen normen

eenheid leeftijds- levensduur aanschaf-

speeltoestel categorie incl.10% plkst tijd (min) materiaal

wipveer stuk 0 t/m 5 jaar 13                     803€                 45 24€                   
wip stuk 0 t/m 11 jaar 13                     2.090€              55 36€                   
enkel duikelrek stuk 6 t/m 11 jaar 20                     385€                 16 8€                     
meerdelig duikelrek stuk 6 t/m 11 jaar 20                     825€                 20 18€                   
schommel stuk 0 t/m 11 jaar 13                     2.475€              60 48€                   
evenwichtstoestel/balk stuk 0 t/m 11 jaar 18                     1.232€              12 2€                     
bokspringpaal stuk 0 t/m 11 jaar 18                     633€                 16 16€                   
glijbaan laag stuk 0 t/m 5 jaar 18                     2.552€              45 35€                   
glijbaan hoog stuk 0 t/m 11 jaar 18                     3.784€              45 40€                   
zandbak stuk 0 t/m 5 jaar 22                     3.080€              120 30€                   
draaitoestel klein stuk 0 t/m 11 jaar 13                     2.464€              35 42€                   
draaitoestel groot stuk 0 t/m 11 jaar 13                     5.610€              90 20€                   
klimtoestel/klimelement stuk 0 t/m 11 jaar 18                     5.434€              85 28€                   
ruimtenet stuk 0 t/m 11 jaar 13                     19.800€            120 90€                   
speelhuisje laag stuk 0 t/m 5 jaar 18                     3.080€              65 105€                 
combinatie klein stuk 0 t/m 11 jaar 18                     5.885€              150 80€                   
combinatie groot stuk 0 t/m 11 jaar 20                     16.500€            150 115€                 
kabelbaan stuk 6 t/m 11 jaar 13                     7.150€              120 52€                   
sporttoestellen

tafeltennistafel stuk 6 t/m 18 jaar 22                     1.595€              10 28€                   
voetbaldoel stuk 6 t/m 18 jaar 18                     1.870€              25 32€                   
basketbalpaal stuk 6 t/m 18 jaar 18                     2.310€              20 75€                   
pannaveld stuk 6 t/m 18 jaar 17                     10.450€            55 195€                 
voetbalkooi stuk 6 t/m 18 jaar 18                     27.060€            240 320€                 
volleybalset/tennis stuk 6 t/m 18 jaar 18                     1.276€              10 12€                   
jeu de boulesbaan stuk n.v.t. 22                     3.905€              120 10€                   
skateboard groot stuk 6 t/m 18 jaar 17                     35.000€            240 175€                 
skateboard middel stuk 6 t/m 18 jaar 18                     11.550€            180 150€                 
skateboard klein stuk 6 t/m 18 jaar 18                     1.100€              90 125€                 
speelprikkels

speelprikkel divers stuk 0 t/m 11 jaar 22                     275€                 0 -€                  
knikkertegel stuk 0 t/m 11 jaar 22                     63€                   0 -€                  
hinkelbaan stuk 0 t/m 11 jaar 22                     443€                 0 -€                  
poef/betonbuis stuk n.v.t. 22                     319€                 0 -€                  
schaaktafel stuk 6 t/m 18 jaar 15                     1.030€              5 25€                   
meubilair ed

afscheidingen

ballenvanger (# m1) stuk n.v.t. 17                     198€                 2,0 31,50€              
verhardingen

asfaltvloer m2 n.v.t. 42                     121€                 0,2 2,62€                
elementverharding (tegels/klinkers) m2 n.v.t. 42                     61€                   0,1 0,75€                
kunstgrastrapvelden m2 n.v.t. 17                     105€                 3,0 21,13€              
gras(trap)veld  (excl. drainage) m2 n.v.t. 42                     17€                   1,4 0,60€                
veiligheidsondergrond

valdempend zand m2 n.v.t. 13                     39€                   9,6 11,48€              
franse schors m2 n.v.t. 10                     50€                   10,8 15,20€              
rubbertegels gelijmd m2 n.v.t. 13                     143€                 6,0 3,61€                
in-situ / rubber gietvloer (playtop/ecoscape/tigermulch)m2 n.v.t. 18                     185€                 4,8 4,60€                
kunstgras m2 n.v.t. 17                     84€                   11,1 8,63€                

totalen

speeltoestel stuk
sporttoestellen stuk
speelprikkels stuk
meubilair ed stuk andere beheerder
afscheidingen stuk
verhardingen stuk
veiligheidsondergrond stuk
totaal toestellen en ondergronden

 onderhoud 100% aantal omvang aanschaf- afschrijving beheer

toestellen waarde tijd (uren) materiaal per jaar tijd (uren)

10                                          8.030€              6,0                    192€                 634€                 
6                                            12.540€            4,4                    173€                 991€                 
2                                            770€                 0,4                    13€                   40€                   
6                                            4.950€              1,6                    86€                   254€                 
5                                            12.375€            4,0                    192€                 978€                 
2                                            2.464€              0,3                    3€                     141€                 
1                                            633€                 0,2                    13€                   36€                   
5                                            12.760€            3,0                    140€                 728€                 
1                                            3.784€              0,6                    32€                   216€                 
1                                            3.080€              1,6                    24€                   144€                 
3                                            7.392€              1,4                    101€                 584€                 
4                                            22.440€            4,8                    64€                   1.773€              
4                                            21.736€            4,5                    90€                   1.240€              

                                          -€                  -                    -€                  -€                  
5                                            15.400€            4,3                    420€                 879€                 
2                                            11.770€            4,0                    128€                 672€                 
3                                            49.500€            6,0                    276€                 2.542€              

                                          -€                  -                    -€                  -€                  
                     
                                          -€                  -                    -€                  -€                  

3                                            5.610€              1,0                    77€                   320€                 
3                                            6.930€              0,8                    180€                 395€                 
3                                            31.350€            2,2                    468€                 1.894€              

                                          -€                  -                    -€                  -€                  
                                          -€                  -                    -€                  -€                  
                                          -€                  -                    -€                  -€                  
                                          -€                  -                    -€                  -€                  
                                          -€                  -                    -€                  -€                  
                                          -€                  -                    -€                  -€                  
                     
                                          -€                  -                    -€                  -€                  
                                          -€                  -                    -€                  -€                  
                     1                       443€                 -                    -€                  21€                   
                                          -€                  -                    -€                  -€                  
                     2                       2.059€              0,1                    40€                   141€                 
                     
                     
                                          -€                  -                    -€                  -€                  
                     
                                          -€                  -                    -€                  -€                  
                     4                       242€                 0,0                    2€                     6€                     
                     760                   79.420€            30,2                  12.847€            4.798€              
                     4                       66€                   0,1                    2€                     2€                     
                     
                                          -€                  -                    -€                  -€                  
                     8                       396€                 1,2                    97€                   41€                   
                     46                     6.561€              3,7                    132€                 518€                 
                                          -€                  -                    -€                  -€                  
                                          -€                  -                    -€                  -€                  
                     
                     

61                     198.946€          49                     2.030€              12.382€            70                     
9                       43.890€            4                       725€                 2.609€              15                     

                     3                       2.502€              0                       40€                   162€                 1                       
                                          -€                  -                    -€                  -€                  -                    

                     -€                  -                    -€                  -€                  -                    
768                   79.728€            30                     12.851€            4.805€              28                     
54                     6.957€              5                       230€                 559€                 2                       

70                    332.023€         88                    15.876€           20.517€           117                  

onderhoud op huidig niveau 80%

Scholen, speeltuinverenigingen en Poort 6
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BIJLAGE XIV. SPEELPLEKKEN EN MAATREGELEN 

Per plek is weergegeven huidige situatie (bruin): 

• pleknummer (spnr), aangegeven op tekening 
• locatienaam 
• wijknaam 
• huidige beheerder (gemeente, school, speeltuinvereniging of 

Poort 6) 
• huidige inrichting geschikt voor doelgroep (categorie huidig) 

Per plek is weergeven voor het optimale streefbeeld: 

• advies inrichting geschikt voor doelgroep (categorie streef), met 
symbolen aangeven op tekening 

• advies voor maatregelen 
• type plek (naar categorieën beleid) 
• niveau plek (straat- of buurtniveau) 
• aantal nieuwe prikkels en toestellen (klein en groot) 
• raming overige kosten 
• raming totale herinrichtingskosten 

  



spnr locatienaam wijk beheer categorie categorie  nieuw 

 overige 

kosten 

totaal kosten 

buurtniveau

totaal kosten 

straatniveau

spnr locatienaam wijk

huidig huidig streef

advies voor maatregelen type plek niveau plek  prikkel  tst  tst.duur  (100%) tst incl onder tst incl onder

100025 Sportlaan, Cruyff court Stalkaarsen gemeente 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Verbeteren door verwijsplek jongeren. buurtoverstijgend: sport, 
ontmoeten

buurtniveau 2 5.000€           17.800€          

Z 08 Sportlaan zoekgebied Stalkaarsen geen geen 6 t/m 18 jaar Reeds in ontwerp buurtoverstijgend: sport, 
ontmoeten

buurtniveau -€               -€                

100030 Schoyerstrt, Dr. (noordelijk) Stalkaarsen gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Omvormen informeel nadat [100260] 
gereed.

informeel: spelen buurtniveau 1.500€           1.500€            

100040 Schoyerstrt, Dr. (zuidelijk) Stalkaarsen gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Omvormen informeel nadat [100260] 
gereed.

informeel: spelen buurtniveau 3.285€           3.285€            

100050 Stratenweg (Stalkaarsenflat) Stalkaarsen gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Zo mogelijk landschappelijker inrichting. straat: spelen straatniveau 5.000€           5.000€            

100230 Bauerstrt 154156 (openb. ond.) Stalkaarsen gemeente 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Buurt speel-sportplek in combinatie met 
[100230],  [100240], [100250], [100260]

straat: spelen straatniveau -€               -€                

100240 Stalkaarsen (bij scholen ond.) Stalkaarsen gemeente 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Buurt speel-sportplek in combinatie met 
[100230],  [100240], [100250], [100260]

straat: sport straatniveau -€               -€                

100245 Bauerstraat, Dr. Stalkaarsen gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Omvormen informeel nadat [100260] 
gereed.

informeel: spelen buurtniveau 3.780€           3.780€            

100250 Hiemstraln 85  (openb. ond.) Stalkaarsen gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Buurt speel-sportplek in combinatie met 
[100230],  [100240], [100250], [100260]

straat: sport straatniveau -€               -€                

100260 Hiemstraln 7785  (veldje) Stalkaarsen gemeente 6 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Natuurspeelplek realiseren in 
combinatie met [100230],  [100240], 
[100250], [100260]. Tevens verbeteren 
voor jong en oud met creatieve 
zitaanleidingen, ontmoetingsplek

centraal: spelen, sport, 
ontmoeten

buurtniveau 20 4 2 15.000€         52.524€          

100270 Hiemstraln 24, (openb. ond.) Stalkaarsen gemeente 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Functie voornamelijk voor onderwijs onderwijs straatniveau -€               -€                

100280 Hiemstraln 24a  (Chr.ond) Stalkaarsen gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Functie voornamelijk voor onderwijs onderwijs straatniveau -€               -€                

100290 Koningstabelstraat Stalkaarsen schl-stv-prt6 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen. Poort 6 straatniveau -€               -€                
Z 07 Schuttersplein (ond.) Stalkaarsen schl-stv-prt6 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Reeds in uitvoering. centraal: spelen, sport, 

ontmoeten
buurtniveau -€               -€                

100330 Mollenburgsew Boogschutterstrt Stalkaarsen gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Functie nagaan nadat nieuwe plek is 
gerealiseerd. Eventueel potentie voor 
ontmoeting jongeren. Bij vervanging 
functie nagaan en indien blijvend 
moderner inrichten. 

straat: spelen straatniveau -€               -€                

100340 Stalkaarsen 3 (P.C. ond.) Stalkaarsen gemeente 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Functie voornamelijk voor onderwijs onderwijs straatniveau -€               -€                

Z 01 Snijderstraat zoekgebied Gildenwijk geen geen 6 t/m 18 jaar Kunstgrastrapveld voor buurt en de 
diverse scholen inclusief creatieve 
zitaanleidingen, ontmoetingsplek, 
realisatie medio 2017, middelen pm

centraal: spelen, sport, 
ontmoeten

buurtniveau -€               -€                

100060 Goudriaanstraat, van Tets van Gildenwijk gemeente 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Bij eventuele vervanging van 
speeltoestellen zou goed na-gegaan 
moeten worden of niet beter extra in 
het park [100220] geïnvesteerd zou 
kunnen worden.

straat: spelen straatniveau -€               -€                

100070 Goudoeverstraat 82 (P.C. ond.) Gildenwijk schl-stv-prt6 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Functie voornamelijk voor onderwijs onderwijs straatniveau -€               -€                

100090 Lomstraat, Gerard van Gildenwijk gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Omvormen informeel nadat [100260] 
gereed.

informeel: spelen buurtniveau 2.750€           2.750€            

100100 Barbierstraat Gildenwijk gemeente 0 t/m 18 jaar 0 t/m 11 jaar Geen. straat: spelen, sport straatniveau -€               -€                
100110 Tappertstraat 1 (Ref. ond.) Gildenwijk schl-stv-prt6 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Functie voornamelijk voor onderwijs onderwijs straatniveau -€               -€                

100130 Wieldraaierstrt Rietdekkerstrt Gildenwijk gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Toestel jeugd verplaatsbaar? straat: spelen straatniveau 1 2.500€           6.931€            
100135 Weverstraat (trapveldje) Gildenwijk gemeente 6 t/m 11 jaar Informele 

speelruimte
Geen. informeel: spelen buurtniveau 450€              450€               

100220 Andelpark, Gijs van Gildenwijk gemeente 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar In combinatie met kinderboerderij. 
Verbeteren voor kinderen en jeugd 
door landschappelijker speelplek van 
maken. Verbeteren voor jongeren door 
beschutte en sociaal veilige verwijsplek 
en freestyle parcours. 

centraal: spelen, sport, 
ontmoeten

buurtniveau 3 2 12.500€         38.593€          

100140 Brouwerstraat/Snijderstraat Gildenwijk schl-stv-prt6 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Geen. Poort 6 straatniveau -€               -€                
100145 Brouwerstraat/Twijnderstraat Gildenwijk schl-stv-prt6 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen. Poort 6 straatniveau -€               -€                
100150 Schoutstraat/Schepenenstraat Gildenwijk schl-stv-prt6 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Geen. Poort 6 straatniveau -€               -€                

100155 Drossaartstraat/Schoutstraat Gildenwijk schl-stv-prt6 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen. Poort 6 straatniveau -€               -€                
100160 Drossaartstraat/Kasteleinstraat Gildenwijk schl-stv-prt6 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. Poort 6 straatniveau -€               -€                
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spnr locatienaam wijk beheer categorie categorie  nieuw 

 overige 

kosten 

totaal kosten 

buurtniveau

totaal kosten 

straatniveau

spnr locatienaam wijk

huidig huidig streef

advies voor maatregelen type plek niveau plek  prikkel  tst  tst.duur  (100%) tst incl onder tst incl onder

Z 02 Koningin Julianalaan zoekgebied Haarwijk geen geen 0 t/m 5 jaar Aantrekkelijke speelplek voor kinderen 
realiseren.

centraal: spelen buurtniveau 5 3 5.000€           20.043€          

100005 Gr Haarsekd 120 (buurthuis) Haarwijk gemeente 0 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Verbeteren voor jong en oud met 
creatieve zitaanleidingen, 
ontmoetingsplek

buurtoverstijgend: ontmoeten buurtniveau 5 500€              2.250€            

100010 Tiende Penninglaan (park) Haarwijk gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Landschappelijker speelplek van 
maken.

buurtoverstijgend: spelen, sport, 
ontmoeten

buurtniveau 7.500€           7.500€            

100345 Mollenb.w Egmondstrt (trapv) Haarwijk gemeente 6 t/m 11 jaar Informele 
speelruimte

Doeltjes verplaatsen naar plek waar ze 
gebruikt worden.

informeel: spelen buurtniveau 450€              450€               

100350 Egmondstraat, Johan van Haarwijk gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [100390]. informeel: spelen buurtniveau 4.425€           4.425€            

100360 Pr Marijkestr Pr Margrietstrt Haarwijk gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [Z 02]. informeel: spelen buurtniveau 5.100€           5.100€            

100365 Pr. Margrietstr. Pr. Irenestrt Haarwijk gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [Z 02]. informeel: spelen buurtniveau 1.140€           1.140€            

100370 Pr. Irenestr. Pr. Beatrixstrt Haarwijk gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [Z 02]. informeel: spelen buurtniveau 1.555€           1.555€            

100375 Pr Beatrixstr Pr Bernhardstrt Haarwijk gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [Z 02]. informeel: spelen buurtniveau 1.650€           1.650€            

100390 Heer Ottostraat (trapveldje) Haarwijk gemeente 6 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Voornamelijk voor kinderen, betrekken 
stoep en groen, eenvoudig 
(gras)trapveldje behouden.

centraal: spelen buurtniveau 5 2 7.500€           18.112€          

100400 Goedestraat, Philips de Haarwijk gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [100390]. informeel: spelen buurtniveau 2.100€           2.100€            

100410 Neercasselst Pieckstrt (schl 
ond.)

Haarwijk gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Combinatie [100415]. straat: sport straatniveau -€                

100415 V Neercasselstrt (voetbalpln) 
(schl ond.)

Haarwijk gemeente 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Omvormen tot centrale buurtspeel- en 
sportplek. Zo mogelijk omliggende 
groen en straat zoveel mogelijk 
betrekken. Verbeteren voor jong en 
oud met creatieve beschutte 
zitaanleidingen, ontmoetingsplek

centraal: spelen, sport, 
ontmoeten

buurtniveau 20 4 2 15.000€         52.524€          

100420 Zomerenln, van H.P. de Biestrt Haarwijk gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar centrale 
buurtplek [100460].

informeel: spelen buurtniveau 2.300€           2.300€            

100430 Zomerenln, van - Gochstrt van Haarwijk gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar centrale 
buurtplek [100460].

informeel: spelen buurtniveau 4.800€           4.800€            

100450 Havikskorf Haarwijk gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar centrale 
buurtplek [100460].

informeel: spelen buurtniveau 6.250€           6.250€            

100460 Ganzenwei 10 (openb. ond.) Haarwijk gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Omvormen tot centrale buurtspeel- en 
sportplek. Intergraal ontwerp waarbij 
omliggende groen en straat zoveel 
mogelijk betrekken.

centraal: spelen, sport buurtniveau 10 2 2 7.500€           32.662€          

100465 Ganzenwei (trapveldje) Haarwijk gemeente 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Combinatie [100460]. Verbeteren voor 
jong en oud met creatieve 
zitaanleidingen, ontmoetingsplek

straat: sport, ontmoeting straatniveau 5 500€              2.250€            

100467 Hazenleger Haarwijk gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar centrale 
buurtplek [100460].

informeel: spelen buurtniveau 2.000€           2.000€            

100468 Snippengat Haarwijk gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar centrale 
buurtplek [100460].

informeel: spelen buurtniveau 2.600€           2.600€            

100470 Roedelweg Haarwijk gemeente 6 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Verbeteren voor kinderen met name 
aantrekkelijker maken informeel spelen. 
Verbeteren voor jong en oud met 
creatieve zitaanleidingen, 
ontmoetingsplek

centraal: spelen, sport, 
ontmoeten

buurtniveau 10 7.500€           11.000€          

100475 Kennelwg 8 (openb. spec. 
ond.)

Haarwijk gemeente 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Functie voornamelijk voor onderwijs onderwijs straatniveau -€               -€                

100471 Brakkenpad/Valkeniersweg Haarwijk schl-stv-prt6 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Geen. Poort 6 straatniveau -€               -€                
100500 Hoefslag 9a (voetbalkooi) Schotdeuren gemeente 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Functie voornamelijk voor onderwijs straat: sport, ontmoeting straatniveau -€               -€                

100510 Voetbalkooi Hoefslag Schotdeuren gemeente 12 t/m 18 jaar 12 t/m 18 jaar Functie voornamelijk voor onderwijs onderwijs straatniveau -€               -€                

200010 Langebaan / Kortebaan Lingewijk gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [200011] informeel: spelen buurtniveau 1.100€           1.100€            

200011 Aert van Neerstraat Lingewijk gemeente 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. straat: spelen straatniveau -€               -€                
200020 Ruiterstrt 34, H de (ond.) Lingewijk gemeente 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Verbeteren openbaarheid en trapveld. centraal: spelen, sport buurtniveau 10 2 1 2.500€           21.262€          

200021 Ruijterst 30, H de (RMPI schl 
ond.)

Lingewijk gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar In combinatie met [200020] verbeteren 
kinderen en jeugd.

straat: spelen straatniveau 5 1 1 7.500€           20.081€          

200022 Elsje van Houweningestraat Lingewijk gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [200021] informeel: spelen buurtniveau 1.350€           1.350€            

200023 Hoorneplein, Van Lingewijk gemeente 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. straat: spelen straatniveau -€               -€                
200030 Concordiaweg Lingewijk gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 

speelruimte
Omvormen naar informeel informeel: spelen buurtniveau 1.300€           1.300€            

200024 Arnoldus Geesteranusstraat Lingewijk schl-stv-prt6 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. Poort 6 straatniveau -€               -€                
Z 03 Jan van der Heijdenstraat zoekgebied Lingewijk geen geen 6 t/m 18 jaar In overleg met speeltuin trapveld 

openbaar maken voor jeugd en 
jongeren uit wijk. Verbeteren met 
afscheiding en zitaanleidingen, 
ontmoetingsplek

straat: sport straatniveau 2 1 2.000€           7.131€            
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spnr locatienaam wijk beheer categorie categorie  nieuw 

 overige 

kosten 

totaal kosten 

buurtniveau

totaal kosten 

straatniveau

spnr locatienaam wijk

huidig huidig streef

advies voor maatregelen type plek niveau plek  prikkel  tst  tst.duur  (100%) tst incl onder tst incl onder

200040 Oude Lombardstraat Binnenstad gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Verbetering kinderen gerealiseerd mei 
2017, middelen pm

centraal: spelen, sport buurtniveau -€               -€                

200050 Oude Lombardstrt 21 (ond.) Binnenstad gemeente 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Verbetering jeugd in combinatie met 
[200040] gerealiseerd mei 2017, 
middelen pm

straat: spelen straatniveau -€               -€                

200060 Wilhelminaplein Binnenstad gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [200070] informeel: spelen buurtniveau 750€              750€               

200065 Verl. Pompstrt / Westerstrt Binnenstad gemeente 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. straat: spelen straatniveau -€               -€                
200070 Westerstrt (basketbalpleintje) Binnenstad gemeente 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Geen. straat: sport straatniveau -€               -€                
200110 Buiten de waterpoort Binnenstad gemeente 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Landschappelijker ontwerp en 

verbeteren voor kinderen en jeugd. 
Verbeteren voor jongeren met 
beschutte verwijsplek

buurtoverstijgend: spelen, sport, 
ontmoeten

buurtniveau 5 1 2 12.000€         30.981€          

200120 Dalembolwerk / Paddemoes Binnenstad gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [200150] informeel: spelen buurtniveau 1.400€           1.400€            

200130 Dalemwal Binnenstad gemeente 0 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Verbeteren voor sporten, aanbrengen 
ballenvangende haag en mini-doeltjes. 
ontmoetingsplek aanwezig. 

straat: spelen, sport, ontmoeten straatniveau 5 1 10.000€         16.181€          

200150 Kalkhaven Binnenstad gemeente 6 t/m 18 jaar 0 t/m 11 jaar Verbeteren voor kinderen en 
aantrekkelijker maken informeel spelen, 
basketbalpalen te verplaatsen richting  
[200130]

centraal: spelen, sport buurtniveau 5 1 1 1.000€           13.581€          

200160 Rond de Watertoren Binnenstad gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [200130], 
bespeelbaar achterlaten bv met kunst

informeel: spelen buurtniveau 350€              350€               

200180 Vissersdijk / Anna's Hofje Binnenstad gemeente 0 t/m 11 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [200130] informeel: spelen buurtniveau 4.700€           4.700€            

200190 Vijfde uitgang Binnenstad gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [200130] informeel: spelen buurtniveau 1.250€           1.250€            

200045 Hoveniersstraat Binnenstad schl-stv-prt6 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. Poort 6 straatniveau -€               -€                
Z 09 Zwaanswal zoekgebied Binnenstad geen geen 0 t/m 5 jaar Kleine voorziening kinderen realiseren. 

In overleg met afdeling REO plek 
bepalen. 

straat: spelen straatniveau 3 2 4.000€           13.912€          

300010 Sprokkelenburg Wijdschild gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verp nr [300075]/[300130] informeel: spelen buurtniveau 1.900€           1.900€            

300020 Remise Wijdschild gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verp nr [300075]/[300130] informeel: spelen buurtniveau 760€              760€               

300030 Ravelijn / Hoornwerk Wijdschild gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verp nr [300075]/[300130] informeel: spelen buurtniveau 1.150€           1.150€            

300040 Courtine Papenmuts 
Steenenbeer

Wijdschild gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verp nr [300075]/[300130] informeel: spelen buurtniveau 1.110€           1.110€            

300050 Barbette Wijdschild gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verp nr [300075]/[300130] informeel: spelen buurtniveau 1.110€           1.110€            

300055 Kroonwerk Wijdschild gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verp nr [300075]/[300130] informeel: spelen buurtniveau 1.825€           1.825€            

300060 Retranchement 3 (P.C. ond.) Wijdschild gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Verbeteren in combinatie met [300075]. straat: spelen, sport straatniveau -€               -€                

300070 Redoute Wijdschild gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verp nr [300075]/[300130] informeel: spelen buurtniveau 1.110€           1.110€            

300075 Schans Wijdschild gemeente 12 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Verbeteren voor kinderen en jeugdigen 
tot een aantrekkkelijke plek. 
Verbeteren voor jongeren met 
kunstgrasveld en zitaanleidingen voor 
jong en oud, ontmoetingsplek

centraal: spelen, sport, 
ontmoeten

buurtniveau 20 4 2 45.000€         82.524€          

300080 Coupure Wijdschild gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verp nr [300075]/[300130] informeel: spelen buurtniveau 1.110€           1.110€            

300090 Talud Wijdschild gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verp nr [300075]/[300130]. 
Mogelijk naar voren halen weghalen 
draaitoestel.

informeel: spelen buurtniveau 2.900€           2.900€            

300110 Poterne Wijdschild gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verp nr [300075]/[300130] informeel: spelen buurtniveau 3.600€           3.600€            

300120 Rondeel / Bastion Wijdschild gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verp nr [300075]/[300130] informeel: spelen buurtniveau 1.160€           1.160€            

300130 Traverse 18 (JENAPLAN ond.) Wijdschild gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Verbeteren in combinatie met [300075]. straat: spelen, sport straatniveau -€               -€                

300140 Wijdschildplein Wijdschild gemeente 0 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Functie verp nr [300075]/[300130], Veld 
en asfalt niet opruimen maar 
eenvoudig met doelen (basket) en 
lijnen ingericht houden als steunplek 
sport jeugd en jongeren (geen spelen, 
geen ontmoeting)

straat: sport straatniveau 3.200€           3.200€            

300150 Vest / Lingsesdijk Wijdschild gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verp nr [300075]/[300130] informeel: spelen buurtniveau 2.650€           2.650€            

300160 Wijdschildpln (veldje) Wijdschild gemeente 6 t/m 18 jaar Informele 
speelruimte

Functie verp nr [300075]/[300130] informeel: spelen buurtniveau 450€              450€               
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300180 Verdistrt / Beethovenstrt, van Laag Dalem gemeente 0 t/m 18 jaar 0 t/m 11 jaar Verbeteren voor jong en oud met 
zitaanleidingen, ontmoetingsplek

straat: spelen, sport, ontmoeten straatniveau 5 500€              2.250€            

300190 Verdist Beethovenstrt (trapv) Laag Dalem gemeente 6 t/m 11 jaar Informele 
speelruimte

Doeltjes verplaatsen naar plek waar ze 
gebruikt worden.

informeel: spelen buurtniveau 450€              450€               

300200 Swarthstraat, Helene Laag Dalem gemeente 0 t/m 11 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [300180]. 
Tafeltennis verplaatsen naar waar deze 
gebruikt worden.

informeel: spelen buurtniveau 2.250€           2.250€            

300205 Heijermanstraat, Ida Laag Dalem gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Verbeteren met speelprikkels, groen bij 
spelen betrekken. Bij vervanging 
toestellen specifiek op kinderen. 

straat: spelen straatniveau 500€              500€               

300210 Wehlstraat, Nannie van Laag Dalem gemeente 0 t/m 11 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [300180]. 
Toestellen hergebruiken

informeel: spelen buurtniveau 5.250€           5.250€            

300220 Romeijn-Verschoorstraat, Annie Laag Dalem gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [300240]. informeel: spelen buurtniveau 1.800€           1.800€            

300230 Bruggenln, C v Witpad, A de Laag Dalem gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Verbeteren met speelprikkels, groen bij 
spelen betrekken. Bij vervanging 
toestellen specifiek op kinderen. 

straat: spelen straatniveau 500€              500€               

300240 Frensel Wegenerstrt 
Appeld.pad

Laag Dalem gemeente 0 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Verbeteren voor jong en oud met 
zitaanleidingen, ontmoetingsplek. Bij 
voorkeur ivm ouderdom toestellen snel 
vervangen en aanvullen met 
verschillende uitdagende toestellen. 

centraal: spelen, sport, 
ontmoeten

buurtniveau 5 2 1 500€              17.512€          

300245 Savornin Lohmanstrt, A de Laag Dalem gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [300240]. 
Tafeltennis verplaatsen naar waar deze 
gebruikt worden.

informeel: spelen buurtniveau 2.350€           2.350€            

300250 Knapstraat, Henri (S.V.) Laag Dalem schl-stv-prt6 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. centraal: spelen buurtniveau -€               -€                
300255 Knapstraat, Henri trapveld Laag Dalem gemeente 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Minidoeltjes plaatsen op grasveldje. straat: sport straatniveau 2 1 1.000€           6.131€            
300260 Oudstraat, Prof. Mr. P.J. Laag Dalem gemeente 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Bij eventuele vervanging van 

speeltoestellen zou goed na-gegaan 
moeten worden of nog steeds 
voldoende kinderen wonen.

straat: spelen straatniveau 2.250€           2.250€            

300270 Uylstraat, Drs. J.M. den Laag Dalem gemeente 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Bij eventuele vervanging van 
speeltoestellen zou goed na-gegaan 
moeten worden of nog steeds 
voldoende kinderen wonen.

straat: spelen straatniveau -€               -€                

300280 Lieftinckstraat, Prof. Mr. P. Laag Dalem gemeente 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Bij eventuele vervanging van 
speeltoestellen zou goed na-gegaan 
moeten worden of nog steeds 
voldoende kinderen wonen.

straat: spelen straatniveau -€               -€                

300285 Kehrerstrt 7, A (Chr. ond.) Laag Dalem gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Functie voornamelijk voor onderwijs onderwijs straatniveau -€               -€                

300290 Top Naeffstrt 28 (openb. ond.) Laag Dalem gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Functie voornamelijk voor onderwijs onderwijs straatniveau -€               -€                

300300 Top Naeffstrt 26 (openb. ond.) Laag Dalem gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Functie voornamelijk voor onderwijs onderwijs straatniveau -€               -€                

300310 A v Spruytln  (wijkp t Haagje) Laag Dalem gemeente 6 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Landschappelijke krachtige speelplek 
kinderen, jeugd, jongeren realiseren. 
Inclusief verwijsplek. 

centraal: spelen, sport, 
ontmoeten

buurtniveau 15 4 3 45.000€         87.174€          

300320 Tollensplantsoen, Hendrik Laag Dalem gemeente 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Groen bij speelplek betrekken. straat: spelen straatniveau 500€              500€               
300330 Leeuwstraat, Aart van Laag Dalem gemeente 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Verbeteren met speelprikkels. straat: spelen straatniveau 5 500€              2.250€            
300335 Multatulistraat Laag Dalem gemeente 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Landschappelijker inrichten straat: spelen, sport straatniveau 5 1 2.500€           8.681€            
300340 Retoricahof Laag Dalem gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 

speelruimte
Functie verplaatsen naar [Z 04] informeel: spelen buurtniveau -€               -€                

300345 Poezieplantsoen Laag Dalem gemeente 6 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Tafeltennistafel naar sportpplek 
verplaatsen.

straat: spelen straatniveau -€               -€                

300350 Eposhof Laag Dalem gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [Z 04] informeel: spelen buurtniveau -€               -€                

300360 Theatherhof Laag Dalem gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 5 jaar Goed alternatief zou kunnen zijn om 
–zoals tijdens de inspraakavond 

geopperd- met de buurt te kijken of de 
Muzenlaan tot speelstraat omgevormd 
kan worden.

straat: spelen buurtniveau 2 1.500€           2.200€            

300370 Jip en Janneke Laag Dalem gemeente 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Groen bij spelen betrekken. Functie 
verplaatsen naar [300390]

straat: spelen straatniveau 500€              500€               

300380 Pippeloentje Laag Dalem gemeente 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Groen bij spelen betrekken. Functie 
verplaatsen naar [300390]

straat: spelen straatniveau 500€              500€               

300390 Dikkertje Dap Laag Dalem gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Groen bij speelplek betrekken. straat: spelen straatniveau 2.500€           2.500€            
300435 Merwedonk (Brede schl ond.) Laag Dalem gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Functie voornamelijk voor onderwijs? onderwijs straatniveau -€               -€                

300440 Merwedonk Laag Dalem gemeente 0 t/m 11 jaar Informele 
speelruimte

Functie verplaatsen naar [300445] informeel: spelen buurtniveau 5.150€           5.150€            

300445 Merwedonk (sportveld + JOP) Laag Dalem gemeente 6 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Landschappelijke speelplek kinderen, 
jeugd, jongeren realiseren. Verwijsplek 
aanwezig.

buurtoverstijgend: spelen, sport, 
ontmoeten

buurtniveau 15 4 3 15.000€         57.174€          

300450 Woelsedonk Laag Dalem gemeente 0 t/m 11 jaar Informele 
speelruimte

Omvormen naar informeel. Uitvoering 
kan na 2020.

informeel: spelen buurtniveau 5.650€           5.650€            

Z 09 Geldersepad zoekgebied Laag Dalem geen geen 0 t/m 11 jaar Verbeteren voor kinderen, jeugd, 
ouders met prikkels en toestellen tot 
centrale plek om te spelen, sporten en 
ontmoeten

centraal: spelen, sport, 
ontmoeten

buurtniveau 10 3 1 7.000€           30.193€          
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300455 Dalemdonk Laag Dalem gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Omvormen naar informeel informeel: spelen buurtniveau 500€              500€               

300460 Dalemdonk (ruige speelplek) Laag Dalem gemeente 6 t/m 11 jaar 6 t/m 11 jaar Bij eventuele vervanging van 
speeltoestellen zou goed na-gegaan 
moeten worden of nog steeds jeugd 
woont.

straat: spelen straatniveau -€               -€                

300355 Balletstraat/Muzenlaan Laag Dalem schl-stv-prt6 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Geen. Poort 6 straatniveau -€               -€                
300395 Lg Dalemseweg 14b (spec. 

ond.)
Hoog Dalem gemeente 6 t/m 18 jaar 0 t/m 18 jaar Bespeelbaarheid en 

ontmoetingsfunctie verhogen, 
ontmoetingsplek

centraal: spelen, sport, 
ontmoeten

buurtniveau 2.500€           2.500€            

300465 Ruigenhoek Hoog Dalem gemeente 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Groen bij speelplek betrekken. straat: spelen straatniveau 500€              500€               
300470 Steurgat Hoog Dalem gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Groen bij speelplek betrekken. straat: spelen straatniveau 500€              500€               

Z 04 Buurtje Blauwkapel Hoog Dalem gemeente 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Vanuit project nieuwbouw 
gerealiseerd.

straat: spelen straatniveau -€               -€                

Z 05 Buurtje Rijnauwen Hoog Dalem gemeente 0 t/m 5 jaar 0 t/m 5 jaar Vanuit project nieuwbouw 
gerealiseerd.

straat: spelen straatniveau -€               -€                

Z 06 Buurtje nieuwbouw zoekgebied Hoog Dalem geen geen 0 t/m 5 jaar Vanuit project nieuwbouw. straat: spelen straatniveau -€               -€                
Z 10 Zoekgebied nieuwbouw Hoog 

Dalem
zoekgebied Laag Dalem geen geen 0 t/m 11 jaar Verbeteren voor kinderen, jeugd, 

ouders met prikkels en toestellen tot 
centrale plek om te spelen, sporten en 
ontmoeten, middelen vanuit 
nieuwbouw

centraal: spelen, sport, 
ontmoeten

buurtniveau -€               -€                

300400 Bongerd, De Dalem gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Omvormen naar informeel informeel: spelen buurtniveau 1.700€           1.700€            

300405 Bongerd, De / Het Wiel Dalem gemeente 6 t/m 11 jaar Informele 
speelruimte

Omvormen naar informeel informeel: spelen buurtniveau 950€              950€               

300410 Wiel, Het Dalem gemeente 0 t/m 5 jaar Informele 
speelruimte

Omvormen naar informeel, naar 
struinruimte met doorgang naar het 
groen om het Wiel

informeel: spelen buurtniveau 1.350€           1.350€            

300425 Irenelaan GJS P-terrein Dalem gemeente 6 t/m 18 jaar 6 t/m 18 jaar Verbeteren voor jong en oud met 
zitaanleidingen, ontmoetingsplek

buurtoverstijgend: sport, 
ontmoeten

buurtniveau 5 500€              2.250€            

300430 Beatrixlaan (veldje) Dalem Dalem gemeente 0 t/m 11 jaar 0 t/m 11 jaar Groen bij speelplek betrekken en 
verbeteren met speelprikkels.

centraal: spelen, sport buurtniveau 5 500€              2.250€            

M 01 Gorinchem maatregel Laag Dalem n.v.t. n.v.t. 12 t/m 18 jaar Minimaal 60 kletsplekken voor jong en 
oud aanwijzen en / of  realiseren

buurtoverstijgend: ontmoeten buurtniveau -€               p.m.

Totaal 709.178€       102.247€       
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