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VOORWOORD 

“Kris, ga je mee naar huis? Het is tijd. Kom jij ook, Daan? Genoeg buiten gespeeld, ook voor 

jou is het tijd. Ah papa, mogen we nog even blijven? Iedereen is er nog! Toe, nog eventjes, 

we willen even dit spelletje afmaken. Papa, ik wil ook nog even blijven, we hebben onze 

hut net af.” 

Wie wil dit niet horen? Kinderen en buiten spelen, het hoort bij elkaar. Lekker buiten bezig 

zijn en samen met vriendjes de wereld ontdekken. Hutten bouwen, klimmen, ravotten en 

met elkaar nieuwe spelletjes bedenken. Buitenspelen is niet alleen ontzettend leuk voor kin-

deren, het is onmisbaar voor hun ontwikkeling, want van buitenspelen worden kinderen vro-

lijker, gezonder, slimmer en socialer.  

Het is aangetoond dat kinderen die veel buitenspelen beter zijn toegerust om gezond en 

evenwichtig op te groeien. Buitenspelen draagt ook bij aan voldoende bewegen. Licha-

melijke vaardigheden zoals rennen, klimmen, springen, glijden, gooien, vangen, schoppen, 

schommelen en buigen worden gestimuleerd en daardoor beter ontwikkeld. Hierdoor is er 

relatief minder kans op ongevallen en botbreuken en herstellen kinderen sneller bij ziekte. 

Op de langere termijn zorgt bewegen ervoor dat er minder ziektes, zoals osteoporose, hart- 

en vaatziektes en diabetes, ontstaan.  

Buitenspelen heeft ook een positief effect op het concentratievermogen en de leerpresta-

ties op school. De hersenen ontwikkelen zich beter; zo ook het leervermogen. 

Samen buitenspelen bevordert de creativiteit en fantasie. Daarnaast leren de kinderen om-

gaan met winnen, verliezen en ontwikkelen ze vaardigheden zoals empathie, flexibiliteit en 

zelfbewustzijn. 

Dit speelplan gaat ervan uit dat de openbare ruimte ook een ruimte van en voor kinderen 

is. Wat is dan ons ideale beeld? Er is ruimte voor ontmoeting op straat, er zijn plekken waar 

je in de buurt gezellig samen buiten kunt zitten en kinderen onder toezicht met eigen fietsjes, 

glijbaantjes, doeltjes en zwembadjes spelen. Voor de jeugd zijn er spannende en uitda-

gende centrale speel- en sportplekken op een paar minuutjes van huis met speel- en sport-

toestellen waar ze leren ontdekken dat ze fysiek meer kunnen dan ze zelf denken en de 

fantasie wordt geprikkeld. De jeugd kan overal de natuur ontdekken en daar bijvoorbeeld 

(boom)hutten bouwen die niet gelijk opgeruimd hoeven te worden. Jongeren hebben plek-

ken waar ze overdag en ook iets later op de avond elkaar kunnen ontmoeten en bewoners 

ervaren hier geen overlast van. Inwoners van elke leeftijd vinden hun weg door de stad met 

herkenbare en laagdrempelige routes met aanleidingen om in beweging te komen en te 

gaan fietsen, fitnessen, skeeleren, hardlopen, enzovoorts.  

We kunnen er niet omheen dat de digitale wereld steeds belangrijker wordt, ook voor kin-

deren, maar om gezonde en fitte volwassenen te worden, moeten kinderen elke dag toch 

minimaal 1 uur bewegen. Door de buurt van de kinderen uitdagender en aantrekkelijker te 

maken, dragen we als gemeenschap bij aan een gezondere toekomst voor onze kinderen. 

We gaan samen met de buurtbewoners de komende 10 jaar ons best doen om dit beeld 

te realiseren.  

Arjen Rijsdijk, wethouder 

Kees Meuzelaar, BOR 

Ans Verkerk, Wijkbeheer 

Arie Diephout, REO 

Yvonne Kromhout, Welzijn 
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1. SAMENVATTING 

1.1. Visie en beleidsuitgangspunten 

De visie van gemeente Gorinchem is dat alle inwoners levenslang plezier kunnen vinden in 

spelen en bewegen in de openbare ruimte. Daarvoor moet de openbare ruimte in de 

breedste zin van het woord weer van kinderen zijn.  

We maken ruimte voor ontmoeting, plekken waar gezellig door jong en oud buiten gezeten 

kan worden en ruimte waar kinderen onder toezicht met eigen speelgoed kunnen spelen. 

We vormen uitdagende speel- en sportplekken voor de jeugd op een paar minuutjes lopen 

van huis. We creëren plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. We zorgen dat in-

woners van elke leeftijd aanleiding vinden om in beweging te komen op herkenbare en 

laagdrempelige routes. Bij de planvorming en realisatie staat nauwe samenspraak met ge-

bruikers en ouders / verzorgers voorop.  

1.2. Basisprincipes achter uitgangspunten  

Uit de praktijk blijkt dat met name kinderen spelen binnen een gebied waar ze kunnen en 

mogen komen. Het gebied waar een kind speelt (zijn of haar speelbuurt) verschilt per kind 

en is afhankelijk van wat wordt toegestaan door de ouders en van de ruimtelijke opbouw 

van een wijk. Daarom kijken we naar speelruimten op het niveau van speelbuurten1.  

Iedere speelbuurt heeft zijn eigen kenmerken. Zo zijn er gebieden met een hoge kinder-

dichtheid en weinig informeel bespeelbare openbare ruimte. Hier zijn veel formele speel-

plekken nodig. Andersom heeft een gebied minder formele speelplekken nodig. Binnen ie-

dere speelbuurt willen we minimaal één centrale sport- en speel- en ontmoetingsplek aan-

bieden, zo groot mogelijk, zo bereikbaar mogelijk en met een uitdagende en gevarieerde 

inrichting, bij voorkeur gekoppeld aan een bestaande voorziening. Daarnaast zoeken we 

binnen een speelbuurt naar de mogelijkheden voor minimaal één struinplek voor het ont-

dekken van de natuur.  

 

Figuur 1 Kinderdichtheid en centrale buurtplekken per speelbuurt 

                                                      

1 Zie voor het onderscheid in wijken en speelbuurten bijlage IX Indeling wijken en speelbuurten 
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Aanvullend zijn er afhankelijk van de ruimtelijke opbouw en kinderdichtheid kleine straat-

plekken nodig met bijvoorbeeld speeltoestellen voor de kinderen (0- t/m 5-jarigen), een 

trapveldje voor de jeugd (6- t/m 11-jarigen) en eventueel zitplekken voor de jongeren (12- 

t/m 18-jarigen) en niet te vergeten, de oudere inwoners.  

Maatwerk voor sporten en ontmoeten voor de jongeren wordt gemaakt door buurtoverstij-

gende plekken aan te bieden, die wat verder van de bebouwing afliggen en die een meer 

multifunctionele inrichting krijgen met ruimten voor specifieke sporten als skaten, voetbal, 

freerunning enzovoorts. 

1.3. Analyse huidige situatie en de ontwikkelingsrichting 

Ieder kind heeft evenveel recht op speelruimte in de gemeente. Per wijk  is daarom bekeken 

of de speelruimte eerlijk en evenredig verdeeld is.  

In de huidige situatie is de formele speelruimte niet evenredig en eerlijk verdeeld over Go-

rinchem. Niet over de wijken en niet over de leeftijdsgroepen. Over het algemeen zijn er te 

weinig plekken met uitdagende inrichting voor de doelgroepen jeugd en jongeren en te 

veel plekken met slechts een eenvoudige inrichting voor de doelgroep kinderen. Voor een 

gezonde geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen, jeugd en jongeren is juist die 

uitdagende maar ook veilige inrichting van speelplekken van belang, zie ook Bijlage I.  

In de rondgangen vertelt de jeugd struinplekken te missen en te weinig echt uitdagende 

speelplekken te kennen voor vrij en creatief spel. Jongeren, bewoners en jongerenwerkers 

geven in gesprekken en enquêtes aan dat ze afwisseling in sportvoorzieningen en vol-

doende ontmoetingsruimte missen.  

Het streven is om een aantal grotere locaties met een centrale ligging meer uitdagende 

inrichting toe te voegen en hier sport- en ontmoetingsvoorzieningen te realiseren voor jong 

en oud. Concreet houdt dit in dat op 8 locaties in de stad grote buurtoverstijgende plekken 

worden voorzien, op 20 locaties verspreid over de stad uitdagende centrale plekken en op 

44 locaties kleinere straatplekken. Daarnaast zijn en blijven er nog 11  schoolpleinen beschik-

baar en 10 speelplekken van woningbouw Poort 6. Gezien de spreiding worden er  8 nieuwe 

locaties aangewezen, waarvan 1 buurtoverstijgende-,  4 centrale buurt- en 3 kleine straat-

plekken. Dit zijn de nog niet-gerealiseerde plekken. Tevens wordt voorgesteld om van een 

aantal kleine plekken waar nu de kinderdichtheid erg laag is, de ruimte als informele speel-

ruimte in te richten.  

 Huidig Huidig inventarisatie Streefbeeld 

 Aantal 

kinderen 

Plekken to-

taal 

Plekken 

gemeente 

Plekken 

ond/stv2 

Aantal 

toestellen 

Plekken 

totaal 

Verschil 

plekken 

Gorinchem  7.404    135    121    14     578     92   43- 

0 t/m 5 jaar  2.259   101    91   10   368   66   35- 

6 t/m 11 jaar  2.455    72   62   10   398   61    11- 

12 t/m 18 jaar  2.690    23   23   -     140   22    1- 

Tabel 1 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep (aantal plekken en toestellen telt niet op 

vanwege soms dubbele functies) 

Zie voor meer informatie Bijlage X en XI.   

  

                                                      

2 Plekken in onderhoud bij onderwijs, speeltuinverenigingen en Poort 6. 
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1.4. Strategische keuzes  

De realisatie van het streefbeeld wordt in samenspraak met gebruikers en omwonenden 

gepland en uitgevoerd. Dit houdt in dat bij plekken op speelbuurtniveau en buurtoverstij-

gend niveau de gemeente het initiatief zal nemen - gezien het belang van uitdagende en 

aantrekkelijke speel-, sport- en ontmoetingsruimte voor een brede doelgroep. Bij kleine 

straatplekken prevaleert het initiatief vanuit burgers, zodat hier zoveel mogelijk tegemoet 

wordt gekomen aan de wensen van de direct omwonenden. Bij alle nieuwe ontwerpen 

staan de wensen van de gebruikers voorop! Ook bij een verwijdering van toestellen en de 

herinrichting tot informele speelruimte zonder speelvoorzieningen zullen bewoners worden 

betrokken. 
 

a) huidige situatie  b) streefbeeld  

speelplekken aantal formeel ingerichte speel-

plekken  135   

aantal formeel ingerichte speel-

plekken 92 , 8 nieuwe noodzake-

lijke plekken, omvorming  51  infor-

mele plekken zonder speeltoestel-

len maar met speelaanleidingen  
speelplekken liggen niet goed ge-

spreid over wijken en kinderen  

speelplekken liggen goed ge-

spreid over wijken en kinderen   
speelplekken sluiten niet goed 

aan op doelgroepen en zijn ge-

richt op speeltoestellen 

speelplekken sluiten wel goed 

aan op doelgroepen en zijn meer 

gericht op spelen in het land-

schap 

 beperkt overleg met omwonen-

den over inrichting 

planvorming en realisatie in over-

leg met omwonenden 

speel- 

toestellen 

aantal speeltoestellen 578 aantal speeltoestellen 478  

 
speeltoestellen bieden minder uit-

daging en voornamelijk gericht 

op 0-8-jarigen  

speeltoestellen bieden meer uit-

daging en zijn meer gericht op 8-

18-jarigen  

ontwikkeling 

financiën 

vervangingskosten periode 2018-

2027 € 2.150.000, regulier onder-

houd materiaal 2018-2027  

€ 598.100, eenmalige investering 

realisatie streefbeeld 2018-2027  

€ 0, vervangingskosten periode 

2028-2037 € 1.118.400 

vervangingskosten periode 2018-

2027 € 1.651.800, regulier onder-

houd materiaal 2018-2027  

€ 526.500, eenmalige investering 

realisatie streefbeeld 2018-2027  

€ 811.400, vervangingskosten peri-

ode 2028-2037 € 839.400 
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2. INLEIDING 

2.1. Aanleiding  

Aanleiding voor het opstellen van dit speelruimteplan is de behoefte aan actualisatie van 

het speelruimtebeleid. Het huidige beleidsplan dateert uit 2001. In de praktijk blijkt dat een 

duidelijker visie nodig is om goed te kunnen omgaan met wensen en klachten en een opti-

male besteding van beheergelden. Er is behoefte aan een praktisch advies over het aantal 

en het type plekken en de inrichting van die plekken als uitgangspunt voor gesprekken met 

bewoners. Tevens vraagt de tijd om een duidelijker visie over de mate van participatie door 

bewoners en de wijze waarop de gemeente wil communiceren over spelen. Het is van be-

lang dat de visie in samenspraak met gebruikers, bewoners, professionals en relevante ex-

terne partijen is opgesteld.  

2.2. Doelstelling 

Doel van dit plan is om: 

• een visie met bijbehorende ambities vast te stellen, die de koers aangeeft voor speel-

ruimte voor de gemeente, bewoners en overige betrokken partijen; 

• een analyse te maken tot op plekniveau, op basis waarvan acties uitgezet kunnen wor-

den door de gemeente om speelruimte te verbeteren; 

• praktische handvatten te bieden bij uitvoering en communicatie over van speelvoor-

zieningen binnen de fysieke, sociale, veiligheidstechnische en financiële mogelijkhe-

den van de gemeente. 

2.3. Samenhang met andere beleidsvelden 

Met het raadsvoorstel ‘Visie op de stad’ wil Gorinchem een stip op de horizon zetten voor 

de lange termijn, tot 2035. Hiervoor worden ‘de stad’ uitgenodigd om mee te denken om 

zo tot een breed draagvlak te komen. Het speelruimtebeleidsplan past hierin doordat de 

visie op speelruimte samen met gebruikers, bewoners en professionals tot stand gaat ko-

men. Speelplekken bieden een concrete aanleiding om met elkaar in gesprek te komen. 

Verder past het speelruimteplan in het coalitieakkoord 2014-2018 ´Verbindend, levendig, 

zorgzaam´. De coalitie streeft naar 'fitte jeugd, vitale volwassenen en actieve senioren'. Hier-

voor worden diverse acties en doelen uitgewerkt in onder andere de beleidsvisie ‘De kracht 

van sport 2017 – 2021’. De coalitie acht het bij het tot stand komen van nieuw beleid be-

langrijk dat er een hoge mate is van burgerparticipatie. In bijvoorbeeld de beleidsregel bur-

gerinitiatieven wordt daarom voor initiatieven in de openbare ruimte een subsidie ter be-

schikking gesteld. De coalitie wil beleid versterken door dit in samenwerking ook met andere 

partijen vorm te geven. In het beleid brede scholen wordt bijvoorbeeld nadrukkelijk aange-

geven dat indien schoolterreinen openbaar zijn, deze deel uitmaken van de openbare 

speelruimte.  

2.4. Samenspraak voor visie en ambities 

Het beleid is in samenspraak met gebruikers, bewoners en professionals opgesteld. Basis-

schoolkinderen hebben ons een indruk gegeven van de bespeelbaarheid van hun wijk tij-

dens rondwandelingen. Daarnaast hebben zij enquêtes ingevuld (zie voor resultaten en-

quêtes Bijlage VI, Bijlage VII en Bijlage VIII). Bewoners hebben in een bijeenkomst hun visie 

op het spelende kind, de normen voor kwantiteit en kwaliteit en veiligheid en betaalbaar-

heid gegeven. Een brede ambtelijke projectgroep heeft uitgangspunten voor een uitvoer-

baar beleid meegegeven. Jongerenwerkers hebben in een gesprek laten weten welke uit-

gangspunten zij willen hanteren voor het sporten en ontmoeten van jongeren.  
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2.5. Begripsbepaling 

2.5.1. Ruimte 

Het is belangrijk om te realiseren dat ruimte de bepalende factor is bij het spelen en niet 

zozeer de aanwezigheid van speeltoestellen. Speelruimte betreft in de eerste plaats de 

ruimte die fysiek aanwezig is om te spelen, zowel in de openbare ruimte als op ingerichte 

speelplekken. Daarnaast gaat speelruimte over de spreekwoordelijke ruimte die de doel-

groep gegund wordt, met andere woorden: waar mag hij of zij spelen? 

Grote fysieke barrières zoals 50 kilometerwegen, kanalen en spoorlijnen beperken de bewe-

gingsvrijheid van kinderen en jeugdigen. Naarmate ze ouder worden mogen en kunnen ze 

verder weg van huis. Ze gaan eerst alleen de straat op, zwermen daarna uit over de speel-

buurt en later door heel de stad. Ook sociale barrières zoals plekken waar weinig sociale 

controle is, beperken de bewegingsvrijheid die kinderen en jeugdigen krijgen van hun ou-

ders.  

Informele speelruimte is de ruimte waar geen specifieke speeltoestellen staan, maar waar 

je wel veilig kunt spelen. Denk aan de stoep, plein, bosjes en grasveld. Formele speelruimte 

is de ruimte die exclusief is ingericht voor de speel-, sport- of ontmoetingsfunctie (de speel-

plekken). 

2.5.2. Inrichting 

Bij de inrichting van speelruimte kan onderscheid gemaakt worden tussen speelaanleidin-

gen en speeltoestellen. In Bijlage III wordt nader ingegaan op het begrip speelprikkel. 

• Speelaanleidingen zijn objecten die een scala aan speelmogelijkheden bieden in de 

informele en formele speelruimte maar geen speeltoestel conform het Attractiebesluit 

zijn (zie ook Bijlage V). 

• Speeltoestellen zijn die voorzieningen in de formele speelruimte die specifiek voor het 

spelen geplaatst, gemaakt en gekeurd zijn conform het Attractiebesluit.  

Voor de speeltoestellen geldt veiligheidswetgeving, genoemd het Warenwetbesluit Attrac-

tie- en Speeltoestellen (WAS). Bij een inrichting van speelruimte zonder speeltoestellen is dit 

besluit niet van toepassing, maar geldt - zoals voor de gehele openbare ruimte - de alge-

hele zorgplicht. 

2.5.3. Voorzieningenniveau 

In de analyses wordt gesproken over een streefbeeld van speelvoorzieningen. Het streef-

beeld is de spreiding en inrichting van informele en formele speelruimte die recht doet aan 

een eerlijke verdeling over de wijken en leeftijdscategorieën.  
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2.6. Doelgroepen 

In het speelruimteplan wordt een indeling gemaakt tussen kinderen (0- t/m 5-jarigen), jeugd 

(6- t/m 11-jarigen) en jongeren (12- t/m 18-jarigen). In totaal wonen er circa 7.4003 0- t/m 18-

jarigen in Gorinchem, waarvan circa 2.250 kinderen, circa 2.450 jeugdigen en 2.700 jonge-

ren. Gezien de huidige verdeling tussen kinderen en jeugdigen is te verwachten dat het 

aantal jeugdigen nog zal dalen naar circa 2.200 over circa 5 tot 10 jaar. De komende 5 jaar 

wordt verwacht dat het aantal jongeren nog iets gaat toenemen naar circa 2.900. Met 

deze ontwikkelingen wordt rekening gehouden in de analyse.  

Hoewel de snelheid waarmee kinderen zich ontwikkelen onderling sterk kan verschillen, zijn 

er duidelijke overeenkomsten in het proces: de wensen van de kinderen veranderen naar-

mate ze ouder worden. Ze gaan dan steeds meer hun eigen weg. In onderstaande tabel 

wordt een kort overzicht gegeven van de leeftijdscategorieën, hun actieradius en spelpa-

troon. Voor meer informatie hierover zie bijlage II.  

Doelgroep Kinderen: 0 t/m 5 jaar Jeugd: 6 t/m 11 jaar Jongeren: 12 t/m 18 jaar   

Actieradius 
blok tot max 2 min. lo-

pen, altijd begeleid 

speelbuurt tot max 5 

min. lopen, soms be-

geleid 

wijk/stad, onbegeleid 

Spelpatroon 

spelen vaak alleen en 

leren basisvaardighe-

den grove en fijne mo-

toriek  

spelen en kletsen sa-

men en leren zelfstan-

digheid en verbete-

ring van motoriek en 

vanaf ca. 8 jaar 

drang om met elkaar 

te meten 

ontmoeten en sporten 

samen, laten aan elkaar 

zien wat ze kunnen, be-

palen hun sociale plek; 

zoeken sociale grenzen 

op 

 

                                                      

3 Per oktober 2015 
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3. BELEID SPEELRUIMTE 2018 - 2027 

3.1. Gezamenlijke visie  

Gorinchem wil een aantrekkelijke gemeente zijn. Maar … tijdens de rondgangen gaf de 

jeugd aan dat ze de speelplekken saai vinden, de jongerenwerkers ervaren dat er te weinig 

passende sport- en ontmoetingsplekken zijn, tijdens de inspraakavond bleek dat van de 

bewoners de speelplekken wel een stuk natuurlijker mogen en kinderen meer in het groen 

en op de straat willen spelen, de huidige speelplekken zijn erg steriel ingericht. Samen zijn 

we tot de volgende visie gekomen: 

Een leven lang plezier in spelen en bewegen!  

De gemeente Gorinchem heeft een openbare ruimte die in de breedste zin weer van 

kinderen is. Er is ruimte voor ontmoeting op straat, er zijn plekken waar je gezellig samen 

buiten kunt zitten en kinderen onder toezicht met eigen fietsjes, glijbaantjes, doeltjes en 

zwembadjes kunnen spelen. Voor de jeugd zijn er spannende en uitdagende speel- en 

sportplekken op een paar minuutjes van huis met speel- en sporttoestellen. Iedere speel-

buurt heeft een struinplek voor natuurlijk/avontuurlijk spelen. Jongeren hebben plekken 

waar ze overdag en ook iets later op de avond elkaar kunnen ontmoeten. Inwoners van 

elke leeftijd vinden hun weg door de stad met herkenbare en laagdrempelige routes 

met aanleidingen om in beweging te komen. 

 

De visie op spelen is verder uitgewerkt in 4 ambities in §3.2 tot en met §3.5. Deze ambities 

willen we de komende 10 jaar realiseren. De ambities bieden handvatten bij de formulering 

van maatregelen. De ambities worden, voor zover mogelijk, uitgedrukt in kwantitatieve en 

kwalitatieve richtlijnen, zodat per wijk vast te stellen is of hieraan wordt voldaan. De ambities 

worden soms beperkt door de randvoorwaarden, zoals uitgewerkt in §3.6. In Bijlage X en 

Bijlage XI is deze analyse en de formulering van maatregelen nauwkeurig uitgevoerd. 

1) Openbare ruimte voor informeel spel verbeteren in elke speelbuurt, samen met de doel-

groep en andere partijen. 

Gorinchem wil kinderen, jeugd en jongeren, maar ook volwassen inwoners, zoveel mogelijk 

beweegaanleidingen geven. De gemeente vergroot die mogelijkheden door de beschik-

bare ruimte in overleg met de bewoners  in te richten. 

2) Op centrale punten in elke speelbuurt aantrekkelijke speel-, sport- en ontmoetingsvoorzie-

ningen realiseren, samen met de doelgroep en andere partijen. 

Ieder kind heeft evenveel recht op speelruimte. Door het aantal speellocaties af te stem-

men op het aantal kinderen en de ruimtelijke opbouw van de speelbuurt ontstaat een 

evenredige en eerlijke spreiding. Door op ruime centrale locaties een aantrekkelijke in-

richting te bieden wordt hier optimaal kans voor geboden. Indien nodig wordt deze ruimte 

aangevuld met kleinere straatplekken voor één doelgroep of één bepaalde functie. Bij 

speelplekken is ook altijd aandacht voor de verblijffunctie voor volwassenen en senioren.  

3) Jongeren hebben plekken waar ze overdag en ook iets later op de avond elkaar kunnen 

ontmoeten.  

Jongeren moeten kunnen kiezen wat ze willen doen in de groepssamenstelling van dat mo-

ment. Het is van belang dat zij in hun eigen wijk een voorziening hebben. Door voldoende 

en goed gespreide sport- en ontmoetingsvoorzieningen te bieden is er meer te kiezen, zo-

dat iedere groep zijn eigen plek heeft. Ook wordt verdringing voorkomen. Jongeren kunnen 

worden doorverwezen als de groep te groot wordt of op een tijdstip niet past. Jongeren en 

jongerenwerkers kunnen regels afspreken over wat er wel of niet kan op een bepaalde plek.  
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4) Ontwikkeling in samenspraak met gebruikers, ouders / verzorgers en professionals uitvoe-

ren. 

Gorinchem wil een hechte en sterke samenleving. Door de ruimtes samen met bewoners te 

kiezen, te ontwerpen en te onderhouden is gegarandeerd dat deze goed gebruikt worden. 

De gemeente biedt ruimte voor initiatief en eigen verantwoordelijkheid en zorgt voor een 

goede communicatie hierover. Via website, krant, sociale media enzovoorts krijgt iedereen  

alle mogelijke informatie om zelf een bijdrage te kunnen leveren.  

3.1.1. Belang goede speelruimte 

Voldoende en kwalitatief goede speelruimte is belangrijk om een aantal redenen:  

• Spelen is vooral erg leuk!  

• Spelen stimuleert de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen.  

• Spelen draagt voor een heel groot deel bij aan de dagelijkse beweging van kinderen. 

Het is goed voor hun gezondheid.  

• Goede en aantrekkelijke groene speelruimte draagt bij aan het woonplezier.  

In Bijlage I wordt nader ingegaan op het belang van spelen. 

    

Figuur 2 Voorbeelden gebruik veilige openbare ruimte voor spelen, sporten en ontmoeten 
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3.2. Ambitie 1: Spreiding en kwaliteit informele speelruimte 

Openbare ruimte voor informeel spel wordt verbeterd in elke wijk, samen met de doel-

groep en andere partijen.  

Het is goed te beseffen dat de speelruimte begint zo gauw kinderen de deur uit stappen. 

Of de openbare ruimte er nu specifiek voor is ingericht (formele speelruimte) of niet (infor-

mele speelruimte). Uit onderzoek blijkt dat 80 tot 90% van de spelactiviteiten plaatsvindt 

buiten de speelplekken om. Om invulling te geven aan de ambitie worden de onder-

staande uitgangspunten gehanteerd. In de analyse is bekeken of er voldoende informele 

speelruimte is.  

Doelgroep 
Kinderen:  

0 t/m 5 jaar 

Jeugd:  

6 t/m 11 jaar 

Jongeren:  

12 t/m 18 jaar 

Volwassenen  

en senioren 

Omvang  
20 m2 / kind, invulling 

zie §3.2.1 

100 m2 / 5 kind invulling 

zie §3.2.1  

1 plek / 15 jongeren, zie 

invulling § 3.4  

alle centrale plekken, 

zie invulling  

§ 3.3.1 en § 3.3.3 

Ligging 
aangrenzend aan wo-

ning 
eind van de straat in eigen wijk in eigen wijk 

Invulling stoep en gras 
50% stoep/pleintjes, 

50% gras/struik 
zitaanleidingen zitaanleidingen 

Typering informele speelplek 

informele speelplek, 

struinplek, ontmoetings-

plek 

ontmoetingsplek ontmoetingsplek 

tabel 2 Uitgangspunten informele speelruimte 

3.2.1. Informele speelruimte 

De informele speelruimte wordt vergroot als er veel en een gevarieerd aanbod is van groen, 

waterkanten, stoepen en pleinen. De kwaliteit van de informele speelruimte verbetert door 

speel- en zitaanleidingen, variatie in omgeving en vormgeving en zo min mogelijk barrières, 

zie verder Bijlage IV. Bij de inrichting van informele speelruimte gaat het over het kindvrien-

delijker inrichten. Een kindvriendelijke inrichting maakt de ruimte voor alle inwoners aantrek-

kelijker. Bij alle nieuwbouw plannen en herinrichtingen van openbare ruimte worden de mo-

gelijkheden om extra informele speelruimte te vormen meegenomen. 

    

Figuur 3 Kinderen, jeugd en jongeren gebruiken grasveldjes, de stoep, plantsoen en zitaanleidingen als informele 

speel- en ontmoetingsruimte 

3.2.2. Struinplek 

De struinplekken zijn bestaande percelen ruigte, bos of tijdelijke braakliggende terreinen. 

Struinen gaat voor een kind om het zelf ontdekken van processen in de natuur, zoals seizoe-

nen, groeistadia en dierenleven. De kwaliteit van struinplekken verbetert als daar mogelijk-

heden zijn om te graven, (boom)hutten te bouwen en ook door variatie in vormgeving, 

omgeving en materialen die een relatie hebben met de natuur of educatie. Zie verder bij-

lage IV voor de kwaliteitseisen. 

   

Figuur 4 Voorbeelden struinplekken 
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3.2.3. Doelen en indicatoren informele speelruimte 

Doelen Indicator Huidig 2022 2027 

Verbeteren informele  

speelruimte 

Waar mogelijk herinrichting, de  

ruimte kindvriendelijker 

0  

plannen 

+10  

plannen 

+15 

plannen 

Verbeteren struinen  

Aantal m2 struinplek per speelbuurt 

uitbreiden (bosplantsoen, gazon 

groot, ruigte, gazon wadi groot) 

x m2 x+ m2 x++ m2 

3.3. Ambitie 2: Spreiding en kwaliteit formele speelruimte 

Op centrale punten in elke speelbuurt worden aantrekkelijke speel-, sport- en ontmoe-

tingsvoorzieningen gerealiseerd, samen met de doelgroep en andere partijen. 

Uitgangspunt is dat er voldoende speelruimte in relatie tot de leeftijdsopbouw en steden-

bouwkundige opzet van de speelbuurt is. Dit is vastgelegd in de uitgangspunten voor for-

mele speelruimte4. Deze gaan uit van het aantal kinderen dat minimaal in een actieradius 

van een speelplek zou moeten wonen voordat het aanleggen of handhaven van een 

speelplek noodzakelijk is. 

Doelgroep 
Kinderen:  

0 t/m 5 jaar 

Jeugd:  

6 t/m 11 jaar 

Jongeren:  

12 t/m 18 jaar 

Volwassenen  

en senioren 

Actieradius  2 minuten lopen 5 minuten lopen 5 minuten fietsen 5 minuten lopen 

Opper-

vlakte 
500m2 2000m2 1000-3000m2 n.v.t. 

Ligging waar kinderen wonen 
centraal in de speel-

buurt 
verspreid over wijk centraal in de wijk 

Aantal  
1 plek per 15 - 30 kin-

deren 

1 plek per 55 - 70 

jeugdigen 

1 plek per 85 - 100 jon-

geren 
n.v.t. 

Invulling  
speeltoestellen en 

speelprikkels 

speel- en sporttoestel-

len en 

speelprikkels 

sporttoestellen en ont-

moetingsaanleidin-

gen 

sporttoestellen en ont-

moetingsaanleidin-

gen 

Voorzie-

ning 
n.v.t. Bankje en afvalbak Bankje en afvalbak Bankje en afvalbak 

Typering 

straatplek, centrale 

plek, informele speel-

plek 

Informele speelplek, 

straatplek, centrale 

plek, buurtoverstij-

gende plek, ontmoe-

tingsplek 

straatplek, centrale 

plek, buurtoverstij-

gende plek, ontmoe-

tingsplek 

straatplek, centrale 

plek, buurtoverstij-

gende plek, ontmoe-

tingsplek 

Tabel 3 Uitgangspunten formele speelruimte 

Bij uitwerking van de uitgangspunten voor formele speelruimte wordt onderscheid gemaakt 

tussen centrale plekken, straatplekken, buurtoverstijgende plekken en formele ontmoetings-

plekken. Deze uitgangspunten geven ook invulling aan de 3%-norm5, met een verfijning 

naar de aanwezigheid van de verschillende leeftijdscategorieën. De kwaliteit van de plek-

ken verbetert als er voldoende variatie is in spelvormen, samenspelen, omgeving, materia-

len, vormgeving, belevingswaarde en speelmogelijkheden. Hierbij wordt in de voorzienin-

gen rekening gehouden met (mede-) gebruik en verblijf door volwassenen en senioren. Zie 

bijlage IV voor de kwaliteitseisen per type plek.  

                                                      

4 Opgesteld door OBB en landelijke toegepast bij meer dan 100 gemeentes. 

5 Uit brief staatssecretaris, 3% oppervlakte van nieuwbouw moet speelruimte zijn, geen relatie met aan/afwezig-

heid doelgroep(en) en bestaande gebieden. 
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3.3.1. Centrale plekken 

Centrale plekken moeten ingericht zijn voor een brede doelgroep, bij voorkeur voor alle 

leeftijdscategorieën inclusief volwassenen en senioren. Daarbij moet goed gelet worden op 

de zonering van groepen en veilige bereikbaarheid. Centrale plekken moeten op een af-

stand liggen die voor jeugdigen en senioren zelfstandig te overbruggen is. Kiest men voor 

een plek die niet in de openbare ruimte ligt, zoals een speeltuinvereniging, dan is het be-

langrijk dat deze plek toch een openbaar karakter heeft. Centrale speelplekken worden in 

overleg met gebruikers en omwonenden en zoveel mogelijk rolstoelvriendelijk ingericht. Dit 

zijn uitgelezen plekken voor specifieke inrichting voor doelgroepen, zoals fitness of jeu des 

boulesbanen voor senioren, als er voldoende vraag naar is. De speelplekken hebben zo 

veel mogelijk speelwaarde: de combinatie van omgeving en toestellen maakt dat er veel 

mogelijke sport- en spelactiviteiten kunnen plaatsvinden. De voorzieningen sluiten aan op 

een langer en intensief verblijf: er zijn meerdere afvalbakken, bankjes en één picknicktafel.  

 

Figuur 5 Centrale plekken Gorinchem en verbeelding van centrale speelplek waarin omgeving is betrokken 

3.3.2. Kleine straatplekken 

Straatplekken zijn plekken met een lager voorzieningenniveau. Ze geven invulling aan wen-

sen op straat- en blokniveau of maken een route aantrekkelijk. Een straatplek heeft daarom 

vaak een inrichting voor een enkele leeftijdscategorie. Ze liggen daar waar ze zelfstandig 

te bereiken zijn voor kinderen. De bewoners kunnen ook hier een actieve rol spelen bij ont-

werp, realisatie en instandhouding van de plek. De voorzieningen sluiten aan op een verblijf 

waarbij kinderen met (groot-)ouders elkaar kort kunnen treffen: er staat minimaal één 

bankje en er is één afvalbak.   

 

Figuur 6 Straatplekken Gorinchem en verbeelding van straatplek waar spelen en ontmoeten samenkomen 
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3.3.3. Buurtoverstijgende plekken 

Buurtoverstijgende plekken  betreffen veelal de plekken in parken met een unieke inrichting 

zoals skate- en calisthenicstoestellen, draadpiramides, kunstgrasvoetbal- of pannakooi of 

grote natuurlijke spelaanleidingen. Buurtoverstijgende plekken hebben een hoog voorzie-

ningenniveau. Hierbij het belangrijk om ook rekening te houden met gebruik door volwas-

senen en senioren, al dan niet in georganiseerde vorm. Omdat er veel belangen samenko-

men en er vaak hoge technische eisen worden gesteld moeten deze plekken vormgege-

ven worden door een (ervaren) landschappelijk speelruimteontwerper. De voorzieningen 

sluiten aan op een langer en intensief verblijf: er zijn meerdere afvalbakken, meerdere bank-

jes en minimaal twee picknicktafels.  

   

Figuur 7 Voorbeelden buurtoverstijgende plekken  

3.3.4. Informele speelplekken 

Indien een speelplek geen toestellen meer bevat conform het Attractiebesluit biedt dit 

ruimte voor eigen speelgoed en activiteiten. Informele plekken bevatten eventueel speel-

prikkels die de ruimte 'reserveren voor spel'. De locatie dient beschikbaar te zijn voor de 

situatie dat de kinderaantallen toenemen.       

3.3.5. Gebruik van overige beschikbare ruimtes 

Naast de openbare speel- en sportruimtes in Gorinchem zijn ook andere terreinen beschik-

baar als speel-, sport- of ontmoetingsruimte, zoals schoolterreinen, terreinen van speeltuin-

verenigingen, sportverenigingen en woningbouwcoöperaties. Hieronder worden de uit-

gangspunten voor het gebruik of overleg met deze partijen besproken.  

Bij de scholen liggen speelruimten die goed bekend zijn bij de jeugd. Zij spelen er vaak voor 

schooltijd even en blijven soms na schooltijd ook hangen. Schoolterreinen maken in principe 

onderdeel uit van de openbare speelruimte tenzij het schoolbestuur geen openbaarstelling 

wil en het schoolplein na schooltijd afsluit. Schoolpleinen worden indien mogelijk aangewe-

zen als centrale plekken of straatplekken van de speelbuurt6. Onderwijs en openbare ruimte 

gaan er zo beide op vooruit.  

Gorinchem kent twee speeltuinverenigingen die een speeltuin beheren: in de Lingewijk 

(speeltuin Lingewijk) en aan de Henri Knapstraat (Speeltuin- en Buurtvereniging West). Deze 

verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid (WAS), het beheer en onderhoud 

van de speeltuin. Samen met hen kan worden nagedacht hoe en onder welke voorwaar-

den de speeltuinen ook buiten openingstijden gebruikt zouden kunnen worden. 

De speelplekken op terreinen van sportverenigingen zijn alleen met toestemming en onder 

toezicht van de verenigingen toegankelijk.  De sportverenigingen dienen verder met de 

door hen aangeboden sportactiviteiten op de sportvelden een maatschappelijke functie. 

In samenspraak met hen kan nagedacht worden over hoe en onder welke voorwaarden 

de sportvelden ook op tijden buiten de aangeboden sportactiviteiten gebruikt kunnen wor-

den.  

Op het terrein van Natuurcentrum Gorinchem en in het daaromheen gelegen stadspark 

met avonturenbos, kinderboerderij en speelplek is speelruimte aanwezig. Hier wordt ook ge-

zorgd voor natuur- en milieueducatie. Gemeente Gorinchem hecht hier veel belang aan.  

                                                      

6 De gemeente subsidieert maximaal 50% van de vervangingswaarde van een aantoonbaar afgekeurd toestel als 

het budget het toelaat. 
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Figuur 8 Voorbeelden semiopenbare centrale plekken Gorinchem 

De gemeente zoekt samenwerking met Woningbouwcoöperatie Poort6 om de leefbaar-

heid te verbeteren. In overleg met Poort6 kunnen mogelijk terreinen van de woningbouw-

coöperatie worden gebruikt als informele of formele speelruimte.  

3.3.6. Doelen en indicatoren formele speelruimte 

Doelen Indicator Huidig 2022 2027 

Verbeteren inrichting 21 

centrale plekken 

Aantal speel- en ontmoetingsaan-

leidingen 
 +71 +142 

 Aantal speel- en sporttoestellen  +25 +51 

Verbeteren inrichting 43 

straatplekken 

Aantal speel- en ontmoetingsaan-

leidingen 
 +19 +37 

 Aantal speel- en sporttoestellen  +5 +9 

Verbeteren inrichting 8 

buurtoverstijgende plek-

ken 

Aantal speel- en ontmoetingsaan-

leidingen 

 +15 +30 

 Aantal speel- en sporttoestellen  +6 +12 

Omvorming formele plek-

ken naar informele speel-

plekken 

Aantal plekken omgevormd  +25 +51 

 

3.4. Ambitie 3: Spreiding en kwaliteit jongerenvoorzieningen 

Jongeren hebben plekken waar ze overdag en ook iets later op de avond elkaar kun-

nen ontmoeten. 

Uitgangspunt is dat er voldoende en goed gespreide sport- en ontmoetingsplekken zijn voor 

jongeren. Dit is gerelateerd aan het aantal jongeren en aan waar ze wonen. Uit onderzoek 

blijkt dat overlast afneemt en tevredenheid toeneemt als er voor jongeren voldoende mo-

gelijkheid is om samen te komen. Zo is er meer te kiezen en kan iedere groep zijn eigen plek 

krijgen. Verdringing wordt voorkomen. Jongeren kunnen worden doorverwezen als de 

groep te groot wordt of op een tijdstip niet past. Jongeren en jongerenwerkers kunnen re-

gels afspreken over wat er wel of niet kan op een bepaalde plek. 

Voor de jongeren vanaf 12 jaar is niet zozeer spelen maar meer het elkaar kunnen ontmoe-

ten van belang. Ontmoeten gebeurt meestal op een plek waar wat te zien of te doen is, 

zoals een skatebaan, een supermarkt en kruisingen. Uitgangspunt voor ontmoeting is 1 plek 

voor elke groep van 15 jongeren.  

Globaal worden vijf soorten voorzieningen onderscheiden voor jongeren in twee catego-

rieën. Dicht bij woningen worden andere voorzieningen gezocht dan verder weg. Als infor-

mele ontmoetingsvoorzieningen kunnen de groetplek en de kletsplek worden onderschei-

den. Als formele sport- en ontmoetingsvoorzieningen kunnen de ontmoetingsplek, verwijs-

plek en de sportplek worden onderscheiden. Zie Tabel 4 voor uitgangspunten aantal plek-

ken naar type. 



Speelruimteplan Gorinchem versie april-17 17 

Voor elke groep jongeren een plek onderverdeeld naar… 

1. Informeel ontmoeten: 

a. Groetplek 1 per 30 jongeren 

b. Kletsplek 1 per 50 jongeren – voor alle leeftijdscategorieën geschikt 

2. Formeel sporten en ontmoeten: 

a. Ontmoetingsplek 1 per 80 jongeren – voor alle leeftijdscategorieën geschikt 

b. Verwijsplek 1 plek 500 jongeren 

c. Sportplek 1 plek per 100 jongeren 

Tabel 4 Uitgangspunten ontmoetings- en sportvoorzieningen jongeren 

In de hierna volgende alinea's staat beschreven hoe de informele en formele ontmoetings-

ruimte voor jongeren is te faciliteren. Voor de kwaliteitseisen zie tevens bijlage IV.  

1a) Groetplek (1 per 30 jongeren) 

Bekend is dat jongeren voor een groot deel zelf hun plek kiezen om elkaar te ontmoeten. 

Dit kan gezien worden als groetplek. Een specifieke inrichting is hiervoor niet nodig. Voor 

Gorinchem betekenen de uitgangspunten dat er minimaal 90 (2.690 jongeren/ 30) groet-

plekken te vinden moeten zijn.  

1b) Kletsplek (1 per 50 jongeren) – voor alle leeftijdscategorieën geschikt 

Soms willen jongeren wat langer bij elkaar zijn en even zitten. Dan moeten ze hun fiets of 

scooter kwijt kunnen. Kletsplekken zijn gemakkelijk bereikbare zitplekken langs een veel ge-

bruikte route. Deze plekken zijn ook bedoelt voor volwassenen en senioren.  Voor Gorin-

chem betekenen de uitgangspunten dat er minimaal 54 (2.690 jongeren/ 50) kletsplekken 

te vinden moeten zijn. Voor de kwaliteitseisen wordt verwezen naar Bijlage IV. 

    

Figuur 9 Voorbeelden informele groetplek en kletsplek 

2a) Ontmoetingsplek (1 per 80 jongeren) – voor alle leeftijdscategorieën geschikt 

Dit zijn plekken waar jongeren afspreken om langere tijd samen zijn om bij te praten. Deze 

plekken werken het beste in combinatie met een sportvoorziening of langs drukke routes, 

zodat er ook iets te doen of te zien is. Hoe beter gelegen, hoe beter het gebruik is. Liefst niet 

te ver van huis en in het zicht zodat je snel kunt zien wie er is. Een overkapping hoeft niet 

altijd, maar in het regenachtige Nederland is hier wel vaak vraag naar. Deze plekken zijn 

ook bedoelt voor volwassenen en senioren.  Voor het uitgangspunt voor het aantal ge-

wenste plekken zie Tabel 4. In bijlage XI staan de uitgangspunten voor ontmoetingsplekken. 

   

Figuur 10 Voorbeelden van ontmoetingsplekken 
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2b) Verwijsplek (1 per 500 jongeren) 

Dit zijn de plekken verder van de woningen af in verband met het voorkomen van over-

last. Als er veel jongeren wonen is een enkele plek nodig. Een overkapping of beschutting 

tegen de regen is hier echt een must. Iets te doen of te zien maakt de plek extra aantrek-

kelijk. Voor het uitgangspunt voor het aantal gewenste plekken zie Tabel 4. In bijlage XI zijn 

de uitgangspunten voor verwijsplekken toegepast. 

2c) Sportplek (1 per 100 jongeren) 

Dit zijn de plekken met een (sport)voorziening waar jongeren kunnen sporten. Sportplek-

ken kunnen variëren van een paar eenvoudige doeltjes op een grasveld tot uitgebreid in-

gerichte multifunctionele sportvoorzieningen. Een multifunctionele sportplek wordt bij voor-

keur gecombineerd met een ontmoetingsplek of kletsplek op een buurtoverstijgende plek. 

Het ontmoeten is daar aantrekkelijk omdat de plekken gunstig liggen en er ruimte is. Daar 

maakt ook Gorinchem Beweegt gebruik van door op die locaties activiteiten voor jonge-

ren en andere doelgroepen aan te bieden. Voor het uitgangspunt van het aantal ge-

wenste sportplekken zie Tabel 4. In bijlage XI zijn de uitgangspunten voor verwijsplekken 

toegepast. 

   

Figuur 11 Voorbeelden van verwijs- en sportplekken in Gorinchem 

3.4.1. Doelen en indicatoren jongerenvoorzieningen 

Doelen Indicator Huidig 2022 2027 

Verbeteren informele  

Ontmoeting 

Aantal kletsplekken met een 

bankje, afvalbak en verharding  

20  

plekken 

37 

plekken 

54 

 plekken 

Verbeteren inrichting 8 

buurtoverstijgende plek-

ken met sport- en ontmoe-

ting 

Aantal verwijsplekken 1 +3 +5 

Verbeteren inrichting en 

aantal formele ontmoe-

tingsplekken 

Aantal ontmoetingsplekken 2 +8 +13 

3.5. Ambitie 4: Samenspraak en samenwerking 

Uitvoering vindt plaats in samenspraak met gebruikers, ouders / verzorgers en professio-

nals. 

Uitgangspunt is dat er ruimte is voor eigen invulling van speelruimte. Bewoners voelen zich 

dan meer betrokken bij spelen in de openbare ruimte. Speelruimte wordt dan ook beter 

gebruikt. Bij samenspraak is niet alleen aandacht voor ontwerp en inrichting, maar ook voor 

keuzes in plekken en onderhoud. Om invulling te geven aan de ambitie worden de onder-

staande uitgangspunten gehanteerd.  
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CLEAR7 Omschrijving 
Achterliggende vraag aan gebruikers, omwo-

nenden en overige partijen 

Can do  Voldoende kennis  Kunnen zij participeren? 

Like to Voldoende motivatie Willen zij participeren ? 

Enabled to  Voldoende gelegenheid  Worden zij in staat gesteld? 

Asked to Voldoende uitnodiging Worden zij gevraagd om te participeren? 

Responded to Voldoende feedback geven Zien zij dat er naar hen wordt geluisterd? 

Tabel 5 Uitgangspunten samenspraak en samenwerking 

3.5.1. Kennis en motivatie voor samenspraak 

De aanwezigheid plus de bekendheid van voldoende speel- en sportplekken maken ge-

zonde beweegkeuzes makkelijker. Hiervoor zou gebruikt kunnen worden gemaakt van de 

website van 'Gorinchem Beweegt' met een digitale ´speel- & beweegkaart'8. De website 

van de gemeente Gorinchem wordt gebruikt om de mogelijkheden voor samenspraak on-

der de aandacht te brengen.  

Van bewoners wordt een hoge mate van motivatie verwacht om deel te nemen aan de 

samenspraak. Deze motivatie is noodzakelijk omdat van bewoners het nodige werk in de 

planfase en in het beheer wordt gevraagd. 

3.5.2. Gelegenheid tot samenspraak en samenwerking 

Gebruikers, omwonden en overige partijen hebben en krijgen bij de volgende fasen gele-

genheid tot samenspraak: 

• planfase: informeren en behoeftepeiling,  zie ook voor uitwerking §0. Doel: samen met 

bewoners besluiten over de definitieve plekkeuzes. De gemeente neemt vanwege het 

belang van uitdagende speelruimte het initiatief op buurtoverstijgende en centrale 

buurtplekken. Het initiatief bij kleine straatplekken ligt bij bewoners.  

• ontwerpfase: bewoners krijgen een beslissende rol bij het ontwerp. Doel: samen het 

best passende ontwerp binnen het gestelde budget krijgen.  

• inrichtingsfase: bewoners kunnen hier een rol in nemen. 

• onderhoudsfase: bewoners kunnen meehelpen bij het onderhoud, onder de voor-

waarde dat de eisen voortvloeiend uit het WAS niet in geding komen. Hiervoor worden 

afspraken vastgelegd in een adoptie-protocol. Er wordt gezocht naar één aanspreek-

punt per plek. 

3.5.3. Uitnodigen en feedback voor samenspraak 

In alle ontwikkelingsfases van een in te richten speelplek worden bewoners uitgenodigd om 

mee te denken, mee te werken en werkbare afspraken te maken. De gemeente zorgt voor 

een regelmatige feedback over wat er met de ideeën is gedaan.  

3.6. Randvoorwaarden bij speel-, beweeg- en ontmoetingsruimte 

Het beleid, het beheer en onderhoud en de financiering moeten op elkaar afgestemd zijn 

om voldoende schone, hele en veilige speelruimte over langere tijd te kunnen aanbieden.  

3.6.1. Veilige speelruimte 

Kinderen, jeugdigen en jongeren moeten erop kunnen rekenen dat de speelvoorzieningen 

veilig zijn. Daarmee wordt niet bedoeld dat alle risico’s vermeden worden. Risico’s zijn nooit 

volledig uit te sluiten en zijn een wezenlijk onderdeel van het leerproces.  

De gemeente heeft een wettelijke plicht om speelconstructies goed te onderhouden en 

regelmatig te controleren. De speeltoestellen moeten voldoen aan het Warenwetbesluit 

Attractie- en Speeltoestellen (WAS). De gemeente moet altijd kunnen aantonen dat zij alles 

in het werk heeft gesteld om de toestellen veilig te plaatsen en in stand te houden.  

                                                      

7 CLEAR-model uit Noties voor participatienota’s, Ministerie BZK, 2010. 

8 Zie bijvoorbeeld de speelkaart van Zoetermeer: http://www.zoetermeer.nl/vrije-tijd/buiten-spelen_46911/ 
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Speelruimten moeten goed en veilig bereikbaar zijn zodat deze optimaal gebruikt worden. 

De centrale plekken moeten rolstoeltoegankelijk zijn. Aanvullend moet de ruimte veilig af-

gebakend zijn of voor kinderen een duidelijk herkenbare grens hebben met de straat. Dit 

gebeurt bij voorkeur zo min mogelijk met hekwerken.   

Gorinchem wil ook dat de speelruimten sociaal veilig zijn; ze zijn schoon, heel, overzichtelijk 

en worden goed gebruikt. Bij speelplekken wordt gestreefd naar goede zichtbaarheid 

vanaf de openbare weg waardoor sociale controle mogelijk is. Om het gebruik te bevor-

deren stimuleert de gemeente georganiseerde activiteiten via Gorinchem Beweegt, zie te-

vens §3.4.  

3.6.2. Monitoring van speelruimte 

Het speelruimteplan geeft voor de komende 10 jaar een richtlijn voor het omgaan met en 

realiseren van wensen en behoeften van gebruikers en omwonenden van speelruimte. De 

kinderaantallen en het gebruik zijn telkens aan verandering onderhevig. Iedere vier jaar is 

een voortgangsrapportage gewenst om de uitvoering in kaart te brengen en om actuele 

kinderaantallen af te zetten tegen de richtlijnen. Na het aflopen van de termijn van het 

speelruimteplan is een complete actualisatie en evaluatie gewenst.  

3.6.3. Budget voor speelruimte 

Schone en goed onderhouden speelplekken zijn het meest succesvol. Het is dus belangrijk 

om bij het vaststellen van budgetten voldoende budget te houden voor onderhoud en 

vervanging, zie ook § 5.2 en § 5.3.  

Als bij aanleg van nieuwe speelvoorzieningen het budget voor onderhoud en vervanging 

niet stijgt, daalt het onderhoudsniveau. Bij het plaatsen van speel- of sportvoorzieningen 

wordt altijd bekeken of er nog voldoende budget is voor onderhoud en vervanging. In een 

beheerplan wordt nader invulling gegeven aan materiaalkeuze, onderhoudsniveau en be-

nodigde vervangingsbudgetten.  

3.6.4. Organisatie en werkwijze voor speelruimte 

Om de ambities binnen de gestelde randvoorwaarden goed te kunnen uitvoeren is regel-

matige afstemming tussen de verschillende afdelingen (REO, Welzijn, Wijkbeheer en BOR) 

nodig. Hiertoe bestaat de werkgroep speelplaatsen waarin een vaste medewerker per af-

deling zitting heeft. In het beheerplan worden de werkwijze inzake veiligheidsinspecties, on-

derhoudswerkzaamheden en vervangingen verder uitgewerkt.  
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4. ANALYSE EN CONCLUSIES PER WIJK 

De analyse van de huidige situatie en de conclusies die daaraan verbonden zijn geven 

invulling aan de eerste twee ambities: waar en hoe moet de (in)formele speelruimte verbe-

terd worden? Hieronder volgt per wijk een korte samenvatting. Zie voor  uitgebreide ana-

lyse, conclusies en voorstellen voor het streefbeeld op kaart bijlagen X, XI, XIII, XIV en XV.  

4.1.1. 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 6 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep Stalkaarsen (aantal plekken en toestellen 

telt niet op vanwege soms dubbele functie van plek en toestel), verkorte weergave van Bijlage XII.  

Bevindingen:  • voldoende informele speelruimte  

• formele speelruimte niet aantrekkelijk genoeg ingericht  

• te weinig (in)formele ontmoetingsplekken voor jongeren 

Voorstellen: • formele speelplekken aantrekkelijker inrichten  

• gezien de spreiding van het aantal kinderen en jeugdigen de speel-

toestellen concentreren en overige ruimte als informele speelplek in-

richten  

• ontmoetingsvoorzieningen verbeteren op bestaande sportplekken 

voor jongeren 

4.1.2. 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 7 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep Gildenwijk (aantal plekken en toestellen telt 

niet op vanwege soms dubbele functie van plek en toestel) 

Bevindingen:  • voldoende informele speelruimte en struinplek in Gijsbert van Andel-

park  

• ontbreken formele sportruimte voor jeugd en jongeren, te weinig 

(in)formele ontmoetingsplekken voor jongeren 

• lage kinderdichtheid 

• formele speelruimte niet aantrekkelijk genoeg ingericht  

Voorstellen: • bestaande speelplekken aantrekkelijker inrichten  

• op korte termijn een formeel (kunstgras) sportveld aan de Snijderstraat 

realiseren  

• gezien de spreiding van het aantal kinderen en jeugdigen het aantal 

plekken verminderen  

• ontmoetingsvoorzieningen verbeteren op bestaande sportplekken 

voor jongeren 
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4.1.3. 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 8 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep Haarwijk (aantal plekken en toestellen telt 

niet op vanwege soms dubbele functie van plek en toestel) 

Bevindingen:  • voldoende informele speelruimte voor kinderen ontbreken ruime 

struinplekken jeugd 

• formele speelplekken jeugd te klein of niet afwisselend ingericht  

• te weinig sportplekken voor jongeren 

Voorstellen: • grote centrale plekken aantrekkelijk inrichten met uitdagende toestel-

len en met groen om in te struinen  

• gezien de spreiding van het aantal kinderen en jeugdigen het aantal 

plekken verminderen  

• bestaande sportlocaties voor jongeren uitgebreider inrichten 

4.1.4. 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 9 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep Lingewijk (aantal plekken en toestellen telt 

niet op vanwege soms dubbele functie van plek en toestel) 

Bevindingen:  • voldoende informele speelruimte voor kinderen en jeugd 

• speeltuinvereniging is niet openbaar als speel- en sportplek  

• geen sport- en ontmoetingsplek jongeren in wijk 

Voorstellen: • gezien de spreiding van het aantal kinderen en jeugdigen het aantal 

plekken verminderen  

• kwaliteit formele speelruimte verbeteren in overleg met scholen 

• overleg met speeltuinvereniging of gedeelte openbaar ingericht kan 

worden voor sport- en ontmoeting jeugd en jongeren 
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4.1.5. 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 10 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep Binnenstad (aantal plekken en toestellen 

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

Bevindingen:  • onvoldoende informele speelruimte voor kinderen, voldoende infor-

mele speelruimte voor jeugd buiten de vestingwerken   

• hoge kinderaantallen, maar kinderen wonen zeer verspreid (lage kin-

derdichtheid) 

• ontbreken van struingroen op formele speelplekken en sportvoorzie-

ningen voor jeugd en jongeren   

Voorstellen: • realiseren meer informele speelruimte in Oosterstraat  

• verbeteren centrale speelplekken met struingroen voor jeugd  

• gezien de spreiding van het aantal kinderen en jeugdigen het aantal 

plekken verminderen  

• bestaande sportlocaties voor jongeren uitgebreider inrichten 

4.1.6. 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 11 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep Wijdschild (aantal plekken en toestellen 

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

Bevindingen:  • veel informele speelruimte voor kinderen en jeugd  

• lage kinderdichtheid  

• ontbreken van centrale aantrekkelijke speel- en sportplek jeugd, ge-

bruik schoolpleinen als centrale buurtplek  

Voorstellen: • verbeteren centrale buurtplek(ken) bij schoolpleinen in het midden 

van de wijk  

• gezien de spreiding van het aantal kinderen en jeugdigen het aantal 

plekken verminderen 
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4.1.7. 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 12 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep Laag Dalem (aantal plekken en toestellen 

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

Bevindingen:  • uiteenvallen Laag Dalem in noordelijke, midden en zuidelijke speel-

buurt door grotere fysieke barrières 

• voldoende informele speelruimte voor kinderen en jeugd. ontbreken 

struingroen voor de jeugd in noordelijk deel  

• aantal, inrichting en ruimte voor formele speelplekken zeer beperkt 

• aantal en  ruimte voor sport- en ontmoetingsplekken voor jongeren 

zeer beperkt 

Voorstellen: • in noordelijke speelbuurt meer struingroen realiseren en trapveld 

jeugd  

• in middelste speelbuurt in buurtpark 't Haagje buurtoverstijgende 

speel-, sport- en ontmoetingsplek realiseren ter compensatie voor het 

lage aantal plekken voor jeugd en jongeren, overige speelplekken 

met meer struingroen inrichten, weinig gebruikte plekken met struin-

groen inrichten in plaats van toestellen  

• in zuidelijke speelbuurt centrale plek realiseren, ook voor jeugd uit 

Hoog Dalem en Dalem  

4.1.8. 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 13 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep Hoog Dalem (aantal plekken en toestellen 

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

Bevindingen:  • voldoende informele speelruimte voor kinderen en jeugd  

• voldoende formele speelruimte voor kinderen, ruim aanbod aan 

speelplekken jeugd maar niet uitdagend genoeg, mist een struinplek 

voor de jeugd  

Voorstellen: • centrale buurtplek aan de Laag Dalemseweg mede inrichten als  

struinplek voor de jeugd, Voorgesteld hierin te investeren en het als 

park geschikt te laten zijn voor spelen, sporten en ontmoeten van kin-

deren, jeugd, jongeren, ouders en ouderen 
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4.1.9. 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 14 Analyse en voorstellen aantal speelplekken per leeftijdsgroep Dalem (aantal plekken en toestellen telt 

niet op vanwege soms dubbele functie van plek en toestel)) 

Bevindingen:  • voldoende informele speelruimte kinderen en jeugd  

• lage kinderdichtheid  

Voorstellen: • speelruimte concentreren aan de Beatrixlaan en de overige kleinere 

plekken als informele speelruimte inrichten  

• struingroen verbeteren op centrale buurtplek en aan de randen  

• ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren verbeteren op centrale 

buurtplek 
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5. FINANCIËN EN UITVOERING 

5.1. Inventariswaarde voorzieningen 

Nadat er speelvoorzieningen gerealiseerd zijn, moeten speeltoestellen en inrichting be-

heerd, onderhouden en op termijn vervangen worden. Het huidig beeld en het uitvoeren 

van het scenario streefbeeld leidt tot navolgende indeling van speelplekken en –toestellen 

en investeringswaarden van de gemeente: 

Inventaris aantal Huidig beeld Streefbeeld 

Speelplekken 121  78  

Speel- en sporttoestellen 508  408  

Speelprikkels 33  242  

   

Inventariswaarde   

Speel- en sporttoestellen € 1.540.000 € 1.440.000 

Speelprikkels € 10.000 € 80.000 

Overige inrichting € 0 € 0 

Verhardingen en veiligheidsondergronden € 1.340.000 € 1.030.000 

Totaal € 2.890.000 € 2.550.000 

Tabel 15 Inventariswaarde in huidige situatie en in scenario streefbeeld (na uitvoeren maatregelen analyse) 

5.2. Vervanging van speelvoorzieningen 

Op basis van de plaatsingsjaren en de gehanteerde normen voor levensduur per type toe-

stel kan de theoretische vervangingsbehoefte worden berekend. In onderstaande figuur 

staat aangegeven in welk jaartal welke aantallen toestellen zijn aangeschaft.  

 

Figuur 12 Grafiek toestellen naar aanschafjaar 

Bij de bepaling van de theoretische vervangingsbehoefte is uitgegaan van een lange le-

vensduur, circa 17 jaar. Per type toestel zijn normen gehanteerd voor de levensduur, zie ook 

bijlage XIII aantal en kosten speeltoestellen. Een toestel met bewegende onderdelen gaat 

minder lang mee dan een statisch toestel. In Figuur 13 staat aangegeven welke theoreti-

sche vervangingsbehoefte er is voor de huidige situatie en het scenario als het streefbeeld 

wordt uitgevoerd voor de jaren 2018 tot en met 2027. 
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Figuur 13 Grafiek toestellen naar theoretisch vervangingsjaar in huidige situatie en scenario streefbeeld 

Zoals in de grafiek te lezen valt daalt het aantal te vervangen toestellen in het scenario 

streefbeeld waardoor de theoretische vervangingsbehoefte per jaar terugloopt. Zo kan het 

aantal toestellen dat theoretisch voor 2018 vervangen had moeten zijn, teruglopen naar 82 

in het streefbeeld in plaats van 143 in het huidige beeld. In het huidige beeld is er voor 

vervanging in de jaren 2018-2027 gemiddeld per jaar circa € 153.000 nodig, in het scenario 

streefbeeld gemiddeld € 122.000. Zie §5.5 voor een meer precieze indicatie van de vervan-

gingsbehoefte voor de huidige situatie en §5.6 voor het streefbeeld.  

5.3. Onderhoud van speelvoorzieningen 

Toestellen en ondergronden hebben ook regulier jaarlijks onderhoud nodig voor het veilig 

in stand houden, zie voor de gehanteerde normen bijlage XIII. Daarbij zijn grotere toestellen 

of toestellen met bewegende delen, zoals draaitoestellen en schommels, duurder in onder-

houd dan een duikelrek of speelhuisje. Vaste veiligheidsondergronden hebben een duur-

dere aanschafwaarde dan losse veiligheidsondergronden maar vragen minder aan regu-

lier jaarlijks onderhoud.  

De onderhoudskosten zijn gekoppeld aan de inventariswaarde. Bij de uitvoering van het 

scenario streefbeeld daalt de inventariswaarde. In de huidige situatie is er per jaar circa € 

59.000 nodig voor regulier onderhoud (plus vandalisme). In het streefbeeld kan dit dalen 

naar circa € 53.000 per jaar, zie tevens §5.5 en §5.6. 

5.4. De eenmalige kosten omvormen 

Om te komen tot het uiteindelijke streefbeeld zullen er speelplekken verplaatst, vernieuwd 

en informeel ingericht moeten worden. Ervan uitgaand dat de speelplekken in de komende 

10 jaar op het voorgestelde niveau worden getrokken is een raming van kosten gemaakt. 

Eenmalige kosten realiseren Streefbeeld 
 

Het realiseren van 5 nieuwe plekken buurtniveau  € 50.200 

Het verbeteren van 20 plekken op buurtniveau € 552.400 

Het omvormen van 51 plekken naar informele speelruimte € 106.600 

Subtotaal plekken buurtniveau € 709.200   

Het realiseren van 3 nieuwe plekken straatniveau € 21.000 

Het verbeteren van 19 plekken op straatniveau € 81.200 

Subtotaal plekken straatniveau € 102.200   

Totaal € 811.400 
Tabel 16 Eenmalige omvormingskosten van huidig naar streefbeeld 

voor

2018
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

aantal totaal gemeente 143 15 48 25 41 21 27 31 24 36 26 25 16 8 9 115 14 16 11 3 73 21

aantal tst  informeel aangwz streefbeeld 61 3 19 9 15 9 15 5 5 8 8 3 5 1 1 60 6 7 3 1 19 6

aantal tst  vervangen aangwz streefbeeld 82 12 29 16 26 12 12 26 19 28 18 22 11 7 8 55 8 9 8 2 54 15
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Op buurtniveau neemt de gemeente het initiatief - gezien het belang van uitdagende en 

aantrekkelijke speel-, sport- en ontmoetingsruimte voor een brede doelgroep. Op straatni-

veau prevaleert het initiatief vanuit burgers, zodat hier zoveel mogelijk tegemoet wordt 

gekomen aan de wensen van omwonenden. Realisatie in samenspraak met burgers levert 

enerzijds veel meerwaarde op in (onderlinge) betrokkenheid en beter gebruik, anderzijds 

vraagt dit van de organisatie meer (uren)inzet.  

5.5. Financieel overzicht huidig situatie 

De totale geraamde kosten voor het veilig in stand houden van het huidige areaal zijn naast 

de huidig beschikbare budgetten gezet, zodat het verschil inzichtelijk wordt. De totaal be-

nodigde budgetten bestaan uit vervanging, onderhoud en het inhalen van de vervangings-

achterstand. 

Jaar Vervanging Onderhoud 
Achterstand 

<2018/10 jr. 

Totaal be-

nodigd 

Totaal be-

schikbaar 
Verschil 

2018 € 138.142 € 59.807 € 62.270 € 260.219 € 84.364 -€ 175.854 

2019 € 84.207 € 59.807 € 62.270 € 206.283 € 84.364 -€ 121.919 

2020 € 168.589 € 59.807 € 62.270 € 290.666 € 84.364 -€ 206.301 

2021 € 70.703 € 59.807 € 62.270 € 192.780 € 84.364 -€ 108.415 

2022 € 193.663 € 59.807 € 62.270 € 315.739 € 84.364 -€ 231.375 

2023 € 171.173 € 59.807 € 62.270 € 293.250 € 84.364 -€ 208.885 

2024 € 138.901 € 59.807 € 62.270 € 260.978 € 84.364 -€ 176.613 

2025 € 219.085 € 59.807 € 62.270 € 341.161 € 84.364 -€ 256.797 

2026 € 188.599 € 59.807 € 62.270 € 310.675 € 84.364 -€ 226.311 

2027 € 154.717 € 59.807 € 62.270 € 276.793 € 84.364 -€ 192.429 
Tabel 17 Vergelijking raming benodigd budget voor vervanging, onderhoud, weg werken achterstand en totaal 

benodigd met beschikbare budgetten in de jaren 2018-2027 

In de komende 10 jaar (2018-2027) is er een tekort van gemiddeld circa € 190.000 per jaar. 

Dit kan opgelost worden door het budget te verhogen of door het verwijderen van circa 39 

toestellen per jaar. Het tekort in de jaren daarna (2028-2037) bedraagt totaal circa €870.000.  

Met de huidige begroting is het onmogelijk de huidige voorzieningen functioneel en veilig 

in stand te houden, nu en in de verdere toekomst. Er zijn allerlei gevolgen denkbaar: 

• Onveilige toestellen of toestellen met te grote onderhoudsinvestering verdwijnen voor-

goed. 

• Speelplekken lopen leeg, ook op plekken die je eigenlijk in stand wilt houden. 

• Speelplekken lopen langzaam leeg, en zien er onverzorgd en karig uit. 

• Plekken sluiten steeds minder aan op de behoefte. 

• Er is een afname van veiligheid en beeldkwaliteit. 

• Er is een toename van klachten en wensen. 

• Er komen geen nieuwe speelplekken meer! 
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5.6. Financieel overzicht streefbeeld 

In onderstaande tabel staat de kostenraming voor veilige instandhouding van het streefbeeld weergegeven, 

bestaande uit vervanging, onderhoud, omvorming en inhalen van de vervangingsachterstand.  

Jaar Vervanging Onderhoud 
Achterstand 

<2018/10 jr. 

Totaal 

benodigd 

Totaal 

beschik-

baar 

Verschil 

Benodigd 

omvorming 

/ 10 jr. 

Totaal 

verschil 

2018 € 79.916 € 52.650 € 43.509 € 176.075 € 84.364 -€ 91.711 € 81.140 -€ 172.851 

2019 € 60.595 € 52.650 € 43.509 € 156.754 € 84.364 -€ 72.390 € 81.140 -€ 153.530 

2020 € 126.104 € 52.650 € 43.509 € 222.263 € 84.364 -€ 137.899 € 81.140 -€ 219.039 

2021 € 45.907 € 52.650 € 43.509 € 142.066 € 84.364 -€ 57.702 € 81.140 -€ 138.842 

2022 € 154.108 € 52.650 € 43.509 € 250.267 € 84.364 -€ 165.903 € 81.140 -€ 247.043 

2023 € 157.854 € 52.650 € 43.509 € 254.013 € 84.364 -€ 169.648 € 81.140 -€ 250.788 

2024 € 113.350 € 52.650 € 43.509 € 209.510 € 84.364 -€ 125.145 € 81.140 -€ 206.285 

2025 € 202.010 € 52.650 € 43.509 € 298.169 € 84.364 -€ 213.805 € 81.140 -€ 294.945 

2026 € 152.361 € 52.650 € 43.509 € 248.520 € 84.364 -€ 164.156 € 81.140 -€ 245.296 

2027 € 124.533 € 52.650 € 43.509 € 220.692 € 84.364 -€ 136.328 € 81.140 -€ 217.468 
Tabel 18 Vergelijking raming benodigd budget voor vervanging, onderhoud, weg werken achterstand, omvor-

ming en totaal benodigd met beschikbare budgetten in de jaren 2016-2025 

In de komende 10 jaar (2018-2027) is gemiddeld circa extra € 215.000 per jaar nodig. Deze 

investering zorgt er echter voor dat het tekort daarna (2028 – 2037) kan dalen. Het tekort is 

dan in het streefbeeld verlaagd naar in totaal circa € 520.000 ten opzichte van € 870.000 in 

het huidige beeld. 

Door de begroting op te hogen is het mogelijk de voorzieningen functioneel en veilig in 

stand te houden nu en in de verdere toekomst. De voordelen worden als volgt ingeschat: 

• Er ontstaat een eerlijke spreiding van speelruimte over het aantal kinderen en de buur-

ten. 

• De doelgroep kan blijvend terecht op goed ingerichte en gevarieerde speelplekken, 

speelplekken zien er verzorgd en netjes uit. 

• De doelgroep en andere bewoners worden gestimuleerd om te gaan bewegen in de 

openbare ruimte. 

• Er ontstaat ruimte om aan wensen van gebruikers en bewoners tegemoet te komen, 

speelruimte blijft aansluiten op de behoeften. 

• Voor iedere groep jongeren is er een eigen plek en jongeren kunnen worden doorver-

wezen naar een meer geschikte plek voor dat moment. 

• De benodigde budgetten voor vervanging en onderhoud kunnen dalen ten opzichte 

van de instandhouding van het huidig beeld. 

5.7. Organisatie uitvoering 

De interne werkgroep speelplaatsen zal uitvoering gaan geven aan de uitvoering van het 

speelruimteplan. Hierbij zijn de afdelingen Welzijn, Wijkbeheer, BOR en REO betrokken. Ook 

zal er organisatiebreed aandacht worden besteed aan het verbeteren van de (informele) 

speelruimte bij alle projecten (inrichting en beheer) in de buitenruimte.  

Na vaststelling van dit speelruimteplan zal separaat een uitvoeringsplan (Plan van aanpak) 

worden opgesteld. In het uitvoeringsplan wordt een overzicht gemaakt van de fasering van 

de werkzaamheden per buurt per jaar over de jaren 2018 – 2027.  Per jaar zal een detail-

planning- en raming worden gemaakt. Criteria voor de fasering zijn kinderdichtheid en hui-

dig tekort aan speelruimte (behoefte aan speelruimte) en noodzakelijke vervangingen 

(combinatie van theoretische vervangingsjaren en veiligheidsinspectieresultaten).  

Via de beschikbare media worden alle bewoners betrokken in de visie achter het plan en 

de vertaling in ambities. Een gedeelte van de gemeentelijke website kan worden ingericht 

met alle vaste informatie (het speelruimteplan, een digitale kaart met de plekken) en dy-

namische informatie (jaarplan, data gesprekken per buurt en plek, ontwerpen en uitvoe-

ringsdata).  
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Invulling van de speelruimte komt altijd tot stand in samenspraak en samenwerking met de 

gebruikers en bewoners. Zoals in ambitie 4 is voorgesteld gebeuren de aanpassingen en het 

aanleggen van speelplekken vanaf de planfase in overleg met de buurt, zie voor werkwijze 

op hoofdlijnen §3.5. In het op te stellen uitvoeringsplan zal nauwkeurig worden omschreven 

hoe burgerparticipatie plaatsvindt. 


