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Dit plan voor betere speel- en sportruimte
in Westervoort is voor een belangrijk deel te
danken aan de inzet, het enthousiasme en
de zinvolle input van de kinderen en andere
ŝŶǁŽŶĞƌƐ ĚŝĞ ƟũĚĞŶƐ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŚĞďďĞŶ
meegewerkt. Daarom een speciaal dankwoord
voor alle Westervoorders die de moeite
namen om de enquête in te vullen en in het
bijzonder de kinderen die ons rond hebben
ŐĞůĞŝĚ ŝŶ tĞƐƚĞƌǀŽŽƌƚ ƟũĚĞŶƐ ĞĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ǀŝũĨ
wijkwandelingen.
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1.1 Aanleiding

In de gemeente Westervoort is sinds het
speelruimteplan uit 2009 veel veranderd in
ĚĞŽƉĞŶďĂƌĞƐƉĞĞůƌƵŝŵƚĞ͘ŽŽƌƌĞŶŽǀĂƟĞĞŶ
ǀĞƌŐƌŽĞŶŝŶŐǀĂŶƐƉĞĞůƚĞƌĞŝŶĞŶĞŶƉĂƌƟĐŝƉĂƟĞ
ŵĞƚďĞǁŽŶĞƌƐŝƐĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶĞĞŶƉŽƐŝƟĞǀĞ
inhaalslag gemaakt in de kwaliteit van de
openbare speelruimte
Inmiddels voldoet het plan uit 2009 niet
ŵĞĞƌ͘ 'ĞŵĞĞŶƚĞ tĞƐƚĞƌǀŽŽƌƚ ŚĞĞŌ ďƵƌĞĂƵ
Speelplan daarom de opdracht gegeven om
een nieuw speelruimteplan te ontwikkelen en
bewoners nadrukkelijk hierbij te betrekken.
Zo moet een plan ontstaan dat aansluit bij de
jeugd van nu en andere gebruikers van speelen sportvoorzieningen. Het doel is immers
dat de speelruimte uitdaagt om vooral lekker
buiten te gaan spelen en bewegen.

1.2 Doel en scope

Het onderzoek bestond uit een rondgang
ĞŶ ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟĞƚƌĂũĞĐƚ͘ dŝũĚĞŶƐ ĚĞ
Dit speelruimteplan is een leidraad voor de rondgang zijn door bureau Speelplan alle
ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ǀĂŶ ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ ƐƉĞĞůƚĞƌƌĞŝŶĞŶ speelterreinen bezocht en beoordeeld in
en sportplekken in de periode 2019-2033. ƌĞůĂƟĞƚŽƚĚĞǁŝũŬǁĂĂƌŝŶĚĞǌĞůŝŐŐĞŶ͘
/Ŷ ĚĞǌĞ ƉĞƌŝŽĚĞ ŬŽŵĞŶ ĂůůĞ ůŽĐĂƟĞƐ ŝŶ
ĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐǀŽŽƌŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘
Het belangrijkste onderdeel van het onderzoek
ŝƐ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟĞ ŵĞƚ ďĞǁŽŶĞƌƐ͕ ǀŽŽƌĂů
Een belangrijke basis voor dit plan is het met kinderen en jongeren. Hierbij kregen
speelruimte-onderzoek dat in het voorjaar we medewerking van alle basisscholen in
ǀĂŶ ϮϬϭϴ ŝƐ ƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚ ;ŚŽŽĨĚƐƚƵŬ ϯ͕ ǀĂŶĂĨ tĞƐƚĞƌǀŽŽƌƚ ĞŶ ũŽŶŐĞƌĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ƌĞŽŶ͘
ƉĂŐŝŶĂ ϲͿ͘ ŝƚ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŐĞĞŌ ŝŶǌŝĐŚƚ ŝŶ Er is bij de planvorming gekozen voor een
het openbare speel- en sportaanbod en ƉĂƌƟĐƉĂƟĞŶŝǀĞĂƵǀĂŶƌĂĂĚƉůĞŐĞŶĞŶĂĚǀŝƐĞƌĞŶ͘
het gebruik, waardering en ervaringen van Zodoende hebben bewoners de mogelijkheid
inwoners.
gekregen om ideeën en problemen aan te
dragen en oplssingen voor te stellen.
Niet openbare voorzieningen (schoolpleinen
en sportvelden) vallen buiten de scope van dit WĂƌƟĐŝƉĂƟĞƐƉĞĞůƌƵŝŵƚĞŽŶĚĞƌǌŽĞŬϮϬϭϴ͗
plan. Wel is de aanwezigheid en het gebruik • Kinderwandelingen langs speelterreinen
via de basisscholen (5x)
van deze voorzieningen meegenomen in het
• Pizza-overleg met jongeren via Creon
speelruimte-onderzoek
• Bewonersenquête openbare speelruimte
KŵĚĂƚ ďĞŚŽĞŌĞŶ ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ ĞŶ
daarmee de vraag naar speelvoorzieningen De onderzoeksresultaten en speelruimtekaart
kunnen veranderen, adviseren we om het ǌŝũŶƚĞƌƵŐƚĞǀŝŶĚĞŶŝŶŚŽŽĨĚƐƚƵŬϯ͘KƉďĂƐŝƐ
ƐƉĞĞůƌƵŝŵƚĞƉůĂŶ ƌĞŐĞůŵĂƟŐ ƚĞ ĞǀĂůƵĞƌĞŶ ĞŶ ŚŝĞƌǀĂŶĞŶĚĞŝŶƉƵƚǀĂŶĚĞďĞǁŽŶĞƌƐǌĞůĨǌŝũŶ
ŝŶŚŽŽĨĚƐƚƵŬϰƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶŽƉŐĞƐƚĞůĚŝŶĚĞ
zo nodig te actualiseren.
ǀŽƌŵǀĂŶ͚ƐƉĞůƌĞŐĞůƐǀŽŽƌƐƉĞĞůƌƵŝŵƚĞ͛͘

CE

Ten opzichte van 2009 is het aantal speelƚĞƌƌĞŝŶĞŶŵŝŶŽĨŵĞĞƌŐĞůŝũŬŐĞďůĞǀĞŶ͕ƚĞƌǁŝũů
het aantal kinderen in Westervoort is gedaald
ĞŶŬŽŵĞŶĚĞũĂƌĞŶďůŝũŌĚĂůĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚǌŝũŶ
de verwachte investeringen voor én de vraag
naar speelvoorzieningen vanuit bewoners
niet in lijn met het huidige budget. Dit nieuwe
ƐƉĞĞůƌƵŝŵƚĞƉůĂŶ ŐĞĞŌ ĂŶƚǁŽŽƌĚ ŽƉ ĚĞǌĞ 1.3 Werkwijze en participatie
vraagstukken.
dƵƐƐĞŶĨĞďƌƵĂƌŝĞŶĂƉƌŝůϮϬϭϴŝƐĚŽŽƌďƵƌĞĂƵ
Ğ ǁĞŐ ĚŝĞ ĚĞ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ũĂƌĞŶ ŝƐ ŝŶŐĞƐůĂŐĞŶ Speelplan de openbare speel- en sportruimte
ŵĞƚ ĚĞ ŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ĞŶ ǀĞƌŐƌŽĞŶŝŶŐ ǀĂŶ in Westervoort onderzocht. Het huidige
ƐƉĞĞůƚĞƌƌĞŝŶĞŶ ĞŶ ďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟĞ aanbod is hierbij in kaart gebracht en het
van bewoners is wel succesvol gebleken en zal gebruik en de waardering ervan bij bewoners
onderzocht.
de komende jaren worden voortgezet.
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ĞƐƉĞůƌĞŐĞůƐĞŶƐƉĞĐŝĮĞŬĞĂĂŶĚĂĐŚƚƐƉƵŶƚĞŶ
ƵŝƚŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬǌŝũŶŝŶŚŽŽĨĚƐƚƵŬϱǀĞƌƚĂĂůĚ
ŶĂĂƌ ĐŽŶĐƌĞƚĞ ĂĐƟĞƐ ǀŽŽƌ ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ͘ ,ŝĞƌďŝũ
ŚŽŽƌƚ ĞĞŶ ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐŬĂĂƌƚ ĞŶ ;ĮŶĂŶĐŝĞĞůͿ
ŽǀĞƌǌŝĐŚƚ ǀĂŶ ĚĞ ƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞ ŝŶŐƌĞƉĞŶ ŽƉ
speelterreinen. Tips voor uitvoering zijn
ŽƉŐĞŶŽŵĞŶŝŶŚŽŽĨĚƐƚƵŬϲ͘
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Relevante ontwikkelingen
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2.1 Speelruimteplan 2009

•

/Ŷ ϮϬϬϵ ŚĂĚ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ϲϮ ƐƉĞĞůƚĞƌƌĞŝŶĞŶ
in beheer͘KŵĚĂƚŚĞƚĂĂŶƚĂůŬŝŶĚĞƌĂĨŶĂŵǁĂƐ
het wenselijk om het aantal speelterreinen
ƚĞ ŚĞƌǌŝĞŶ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ĞĞŶ ŬǁĂůŝƚĂƟĞǀĞ
verbeterslag te maken. Dit is in 2009 de
reden geweest voor een eerder onderzoek
naar de de speelruimte in Westervoort. Op •
basis van dit onderzoek is vervolgens het plan
͚^ƉĞůĞŶŝŶtĞƐƚĞƌǀŽŽƌƚ͛ŽƉŐĞƐƚĞůĚ͘,ŝĞƌŝŶǌŝũŶ
ŐĞŵĞĞŶƚĞďƌĞĞĚ ƌŝĐŚƚůŝũŶĞŶ ĞŶ ǁŝũŬƐƉĞĐŝĮĞŬĞ •
ĂĚǀŝĞǌĞŶŽƉŐĞŶŽŵĞŶŵ͘ď͘ƚ͘ĚĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶ
de openbare speelruimte voor een periode
van 5 tot 10 jaar.
In de periode 2009-2017 is het aantal
speelterreinen teruggebracht naar 58 en •
ŚĞĞŌŝŶĞĞŶĂĂŶƚĂůǁŝũŬĞŶĚĞƐƉĞĞůƌƵŝŵƚĞĞĞŶ
kwaliteitsimpuls gekregen (o.a. Park Emmerik,
Wijkpark Steenderens). In 2017 is het plan
uit 2009 geëvalueerd. Hieruit bleek dat de •
ƌĂƉƉŽƌƚĂŐĞ ƚĞ ǁĞŝŶŝŐ ĐŽŶĐƌĞƚĞ ŚĂŶĚǀĂƩĞŶ
voor uitvoering bood en dat adviezen niet
volledig zijn gerealiseerd.

2.2 Coalitieakkoord 2018-2022

Het college stelt zicht ten doel om de
ůĞĞĨŽŵŐĞǀŝŶŐ ĚĞ ŬŽŵĞŶĚĞ ũĂƌĞŶ ĞĞŶ
ŇŝŶŬĞ ŬǁĂůŝƚĂƟĞǀĞ ŝŵƉƵůƐ ƚĞ ŐĞǀĞŶ͘ ŝƚ
ĚŽŽƌ ŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŶ ŚĞƚ ǀĞƌĨƌĂĂŝĞŶ ǀĂŶ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬŐƌŽĞŶĞŶŚĞƚŵĞĞƌůĞĞĩĂĂƌ
maken van de dorpsparken waarbij het
ƐƟŵƵůĞƌĞŶǀĂŶǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶŽŶƚŵŽĞƟŶŐ
tussen inwoners centraal staat.
Inwoners worden betrokken bij zaken
ŵ͘ď͘ƚ͘ ĚĞ ůĞĞĩĂĂƌŚĞŝĚ ǀĂŶ ŚĞƚ ĚŽƌƉ͕ ŝŶ
ƉůĂŶĨĂƐĞĞŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ͘
Bewoners hebben de mogelijkheid om
ĞĞŶ ďƵƌŐĞƌŝŶŝƟĂƟĞĨ ŝŶ ƚĞ ĚŝĞŶĞŶ͘ ,ŝĞƌvoor wil het college jaarlijks een bedrag
ƌĞƐĞƌǀĞƌĞŶ ŝŶ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞďĞŐƌŽƟŶŐ ŝŶ
ĚĞǀŽƌŵǀĂŶĞĞŶĨŽŶĚƐǀŽŽƌŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶͬ
ůĞĞĩĂĂƌŚĞŝĚƐĨŽŶĚƐ͘
tŝũŬƌĂĚĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ĂĐƟĞĨ ďĞƚƌŽŬŬĞŶ ďŝũ
ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ ƉůĂŶŶĞŶ͕ ǁĂĂƌďŝũ ǌŝũ ǌĞůĨ
ook een verantwoordelijkheid hebben
ǀŽŽƌĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶŚƵŶǁŝũŬ͘
De huidige wijze waarop jeugd- en
jongerenwerk wordt uitgevoerd gaat erg
goed, dit wordt komende jaren op deze
manier voortgezet.

2.3 Demografische ontwikkeling Ğ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ũĂƌĞŶ ŝƐ ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŽƵĚĞƌĞ
In de gemeente Westervoort wonen, spelen en
sporten iets meer dan 15.000 inwoners (CBS,
ϮϬϭϴͿ͕ǁĂĂƌǀĂŶϮϭй;ϯϭϰϲͿƚƵƐƐĞŶĚĞϬĞŶϭϵ
ũĂĂƌŽƵĚŝƐ͘/ŶϮϬϬϴǁĂƐϮϲйǀĂŶĚĞŝŶǁŽŶĞƌƐ
ŬŝŶĚ͘ sĂŶĂĨ ϮϬϬϴ ŝƐ ŚĞƚ ĂĂŶƚĂů ŬŝŶĚĞƌĞŶ ŵĞƚ
ϱйŐĞĚĂĂůĚ;ͲϴϴϲͿŶĂĂƌϮϭй͘ĞǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐ
is dat de bevolking in Westervoort daalt tot
13.000 inwoners in 2040. In de periode 20172040 betekent dat een daling van 3,4% (-900)
van het aantal 0 tot 19 jarigen naar 17,7%
(2300), zie tabel 1.
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Projecten die het college in de bestuursperiode wil realiseren en welke relevant
/ŶŚĞƚĐŽĂůŝƟĞĂŬŬŽŽƌĚ;ĂƉƌŝůϮϬϭϴͿŝƐĞĞŶĂĂŶƚĂů zijn voor de openbare (speel)ruimte zijn de
speerpunten opgenomen die betrekking ƌĞǀŝƚĂůŝƐĂƟĞǀĂŶŚĞƚǁŝŶŬĞůŐĞďŝĞĚĚĞtǇďŽƌŐŚ
ĞŶ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ŶĂĂƌ ĚĞ ůĞĞĩĂĂƌŚĞŝĚ ŝŶ
hebben op de openbare ruimte.
DŽƐƚĞƌĚŚŽĨ͘

Figuur 1 laat de daling van het aantal kinderen
ǌŝĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ϭϬ ũĂĂƌ͘ ,ŝĞƌŝŶ ŝƐ ƚĞ
ǌŝĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ĚĞ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ũĂƌĞŶ
structureel minder jonge kinderen (0-9 jaar)
telde dan oudere kinderen (10-19 jaar).

kinderen echter hard teruggelopen (-28,2%).
Dit is ruim twee keer zo snel is gegaan dan bij
ĚĞũŽŶŐĞƌĞůĞĞŌŝũĚƐŐƌŽĞƉ;Ͳϭϯ͕ϱйͿ͘
Het aantal jongere kinderen is inmiddels
ŐĞƐƚĂďŝůŝƐĞĞƌĚĞŶƚƵƐƐĞŶϮϬϭϱĞŶϮϬϭϴŚĞĞŌ
een lichte groei (+2,1%) plaatsgevonden.
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Tabel 1: Bevolkingsprognose Westervoort
(CSB, 2017)

Aantal kinderen in Westervoort
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Figuur 1: De ontwikkeling van het aantal kinderen in de periode 2008-2018
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2.4 Het belang van spelen

Spelen is voor de ontwikkeling van kinderen
belangrijk. Door spel ontwikkelen kinderen
ƐŽĐŝĂůĞ͕ ŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞ͕ ĐŽŐŶŝƟĞǀĞ͕ ĐƌĞĂƟĞǀĞ
ĞŶ ĞŵŽƟŽŶĞůĞ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ ĚŝĞ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ
zijn om deel te nemen aan de samenleving.
Buitenspelen is gezond, draagt bij aan
de sociale contacten in de wijk en biedt
spelmogelijkheden die binnen niet mogelijk
zijn. Het is niet voor niets dat de overheid
zich al decennia lang inzet voor voldoende,
aantrekkelijke en veilige speelplaatsen.

2.5 Avontuurlijk spelen

ĞĞŶ ďĞƚĞƌĞ ůĞĞƌŚŽƵĚŝŶŐ ĞŶ ƐŽĐŝĂůĞ ŝŶƚĞƌĂĐƟĞ
ĞŶ ĞĞŶ ǀĞƌŐƌŽŽƩĞ ďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚ ǀĂŶ ĚĞ
ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ;ϯͿ͘ĞůĨďŽƵǁĞŶ͕ƟůůĞŶ͕ƐũŽƵǁĞŶ͕
ǀĞƌƐƚŽƉƉĞŶ͕ƌŝƐŝĐŽ͛ƐŶĞŵĞŶĞŶƚŽƚƌƵƐƚŬŽŵĞŶ͘
Avontuurlijk spelen in de natuur vormt een
tegenhanger van alle plekken waar kinderen
zich dagelijks aan regels moeten houden (4).
Gezondheidsproblemen (overgewicht, ADHD,
suikerziekte, depressie en botbreuken) hangen
samen met gebrek aan beweging en worden
in verband gebracht met het gebrek aan
ĂǀŽŶƚƵƵƌůŝũŬƐƉĞůĞŶĞŶŶĂƚƵƵƌďĞůĞǀŝŶŐ;ϱ͕ϲͿ͘

Meer info?

Natuurspeelterreinen, speelbossen en groene
schoolpleinen zijn een trend. De samenleving
is bewuster van het belang van avontuurlijker
spel en de vraag naar natuurlijke speelruimte
ŶĞĞŵƚĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂƌĞŶƚŽĞ͘/ŶŐĞŵĞĞŶƚĞŶ
ŵĂŬĞŶƐƚĞĞĚƐŵĞĞƌƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞƐƉĞĞůƚƵŝŶƚũĞƐ
plaats voor robuuste houten toestellen,
parcours van stammen en keien, ravotgroen
ĞŶ ǁĂƚĞƌƐƉĞů͘ ^ƟŵƵůĞƌŝŶŐƐƉƌŽũĞĐƚĞŶ ƉŽƉƉĞŶ
als paddenstoelen uit de grond. Zo hebben het
/sEĞŶ:ĂŶƚũĞĞƚŽŶĂůůĞĞŶĂůŵĞƚŚĞƚƉƌŽũĞĐƚ
Gezonde Buurten, Nederland 200 avontuurlijke In 2005 is door de Raad voor het Landelijk
Buitenspelen is niet alleen goed voor de buitenspeelterreinen opgeleverd (1).
Gebied (RLG) het beleidsadvies ‘Recht op
ontwikkeling van kinderen en jongeren.
'ƌŽĞŶ͛ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ Žŵ ĚĞ ǌŽƌŐĞŶ ŽǀĞƌ ĚĞ
Aantrekkelijke speelruimte is tevens goed Onderzoek en literatuur onderschrijven de groene kwaliteit van de openbare ruimte uit
ǀŽŽƌ ĚĞ ƉŽƐŝƟĞǀĞ ďĞůĞǀŝŶŐ ĞŶ ůĞĞĩĂĂƌŚĞŝĚ ƉŽƐŝƟĞǀĞŝŶǀůŽĞĚǀĂŶƐƉĞůĞŶŝŶĚĞŶĂƚƵƵƌŽƉ ƚĞƐƉƌĞŬĞŶ͘sŽůŐĞŶƐĚĞƌĂĂĚǁŽƌĚƚĚĞƌĞůĂƟĞ
van een wijk. Speel en - sportplekken kunnen ĚĞ ŵŽƚŽƌŝƐĐŚĞ ĞŶ ĐŽŐŶŝƟĞǀĞ ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ ƚƵƐƐĞŶŐƌŽĞŶĞŶůĞĞĩĂĂƌŚĞŝĚ͕ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚĞŶ
ĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞŽŶƚŵŽĞƟŶŐƐĨƵŶĐƟĞǀĞƌǀƵůůĞŶ van het kind (2). Een onderzoek naar economie onvoldoende (h)erkend.
en bijdragen aan de sociale cohesie in de wijk. vergroende schoolpleinen in Engeland laten In dit beleidsadvies wordt groene kwaliteit
verbetering in gedrag zien, minder gevechten, ďĞŶŽĞŵĚ ĂůƐ ĞƐƐĞŶƟĞĞů ĂƐƉĞĐƚ ǀŽŽƌ ĚĞ

ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
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openbare ruimte. De raad roept gemeenten
op het recht op groen op te nemen in hun
ďĞůĞŝĚƐƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͛ƐŽŵǌŽĞǆƉůŝĐŝĞƚĂĂŶĚĂĐŚƚ
te geven aan het vergroten van de groene
kwaliteit in de openbare ruimte (7).
ĞĐĂŵƉĂŐŶĞƌŝƐŝĐŽǀŽůƐƉĞůĞŶǀĂŶsĞŝůŝŐŚĞŝĚE>
pleit voor minder gestructureerde speelruimte en het geven van meer vrijheid door
ŽƵĚĞƌƐ ;ϲͿ͘ Ğ ďĂƐŝƐ ǀŽŽƌ ĚĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ ŝƐ
wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat
ƌŝƐŝĐŽǀŽů ƐƉĞůĞŶ ĞĞŶ ƉŽƐŝƟĞĨ ĞīĞĐƚ ŚĞĞŌ ŽƉ
ĚĞ ĨǇƐŝĞŬĞ ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ͕ ƐŽĐŝĂůĞ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ
ĞŶ ŚĞƚ ǌĞůĨǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶ͕ ǌĞůĨƌĞĚǌĂĂŵŚĞŝĚ ĞŶ
ĚŽŽƌǌĞƫŶŐƐǀĞƌŵŽŐĞŶǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶǀĞƌŐƌŽŽƚ͘

PT

'ĞŵĞĞŶƚĞ tĞƐƚĞƌǀŽŽƌƚ ŚĞĞŌ ĚĞ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ
jaren geïnvesteerd in groene en avontuurlijke
speelruimte en voorzieningen voor de jeugd.
sŽŽƌďĞĞůĚĞŶŚŝĞƌǀĂŶǌŝũŶĚĞŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶ
Park Emmerik en Park Steenderens, maar ook
een aantal speelterreinen in de woonwijken.

WƌŽũĞĐƚ'ĞǌŽŶĚĞďƵƵƌƚĞŶͲǁǁǁ͘ũĂŶƚũĞďĞƚŽŶ͘Ŷůͬǁǁǁ͘ŝǀŶ͘Ŷů
E͘sƌĞĞŬĞŶ͖EĂƚƵƵƌƐƉĞĞůƚƵŝŶĞŶŽŶĚĞƌĚĞůŽĞƉʹKŶĚĞƌǌŽĞŬŶĂĂƌĚĞĞīĞĐƟǀŝƚĞŝƚǀĂŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞƐƉĞĞůƚƵŝŶĞŶŽƉĚĞŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶ͕ϮϬϭϱ͘
>ƚ>͖EĂƟŽŶĂů^ĐŚŽŽů'ƌŽƵŶĚƐ^ƵƌǀĞǇϮϬϬϯ͕ϮϬϬϯ͘sŝĂŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůƚů͘ŽƌŐ͘ƵŬͬƉĚĨͬ>d>Ͳ^ƵƌǀĞǇͲϮϬϬϯϭϮϴϴϱϴϱϭϯϵ͘ƉĚĨͿ͘
t͘>ĞƵĨŐĞŶ͕D͘ǀĂŶ>ŝĞƌ͖sƌŝũ^ƉĞůǀŽŽƌEĂƚƵƵƌĞŶ<ŝŶĚĞƌĞŶ͘hŝƚŐĞǀĞƌŝũ:ĂŶǀĂŶƌŬĞů͕hƚƌĞĐŚƚ͕ϮϬϬϳ͕Ɖ͘ϭϱϮ͘
Z͘>ŽƵǀ͖,ĞƚůĂĂƚƐƚĞŬŝŶĚŝŶŚĞƚďŽƐʹ,ŽĞǁĞŽŶǌĞŬŝŶĚĞƌĞŶǁĞĞƌŝŶĐŽŶƚĂĐƚďƌĞŶŐĞŶŵĞƚĚĞŶĂƚƵƵƌ͘hŝƚŐĞǀĞƌŝũ:ĂŶǀĂŶƌŬĞů͕hƚƌĞĐŚƚ͕ϮϬϬϳ͘
ĂŵƉĂŐŶĞƌŝƐŝĐŽǀŽůƐƉĞůĞŶʹǁǁǁ͘sĞŝůŝŐŚĞŝĚ͘Ŷů
www.rli.nl- Recht op Groen
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ĞŐŝŶ ϮϬϭϴ ŚĞĞŌ ďƵƌĞĂƵ ^ƉĞĞůƉůĂŶ͕
samen met de gemeente, basisscholen en
jongerenwerk een uitgebreid onderzoek
uitgevoerd naar de huidige openbare speelen sportvoorzieningen. Om een zo volledig
mogelijk beeld te krijgen zijn alle speelplaatsen
bezocht en zijn bewoners, waaronder
kinderen en jongeren, geraadpleegd. In dit
ŚŽŽĨĚƐƚƵŬ ƐƚĂĂŶ ĚĞ ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ ƵŝƚŬŽŵƐƚĞŶ
van het onderzoek beschreven.

3.1 Huidige situatie speelruimte •

ƐƉĞĞůƚĞƌƌĞŝŶĞŶ ;ϳϬйͿ ǌŝũŶ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞĞů
ingericht en de diversiteit in speelvormen
op en tussen speelterreinen onderling
ŝƐ ŵŝŶŝŵĂĂů͘ dŽĐŚ ŚĞĞŌ ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ũĂƌĞŶ
;ŵĞĚĞ ĚŽŽƌ ďĞǁŽŶĞƌƐƉĂƌƟĐŝƉĂƟĞͿ ĞĞŶ
kwaliteitsimpuls plaatsgevonden waarbij
ϱ ůŽĐĂƟĞƐ ŵĞĞƌ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ ǌŝũŶ ŝŶŐĞƌŝĐŚƚ͘
Ook is een aantal kleine speeltuintjes
ŽŵŐĞǀŽƌŵĚ ƚŽƚ ƐƉŽƌƚͬͲ ĮĞƚƐƉůĞŝŶƚũĞ
ŽĨ ƉŝĐŬŶŝĐŬƉůĞŬ ŵĞƚ ŵŝŶĚĞƌ ŽĨ ŐĞĞŶ
toestellen.
>ŝŐŐŝŶŐ ĞŶ ƐƉƌĞŝĚŝŶŐ͗ in het noorden
van Westervoort liggen naar verhouding
minder speelterreinen met een minder
divers aanbod dan in de zuidelijke wijken,
ruimtegebrek is hiervan de voornaamste
oorzaak. In de zuidelijke wijken is een
overdaad van kleinere speeltuintjes.
Het aanbod van de noordelijk gelegen
speelvoorzieningen is sober vergeleken
ŵĞƚůŽĐĂƟĞƐĞůĚĞƌƐŝŶtĞƐƚĞƌǀŽŽƌƚ͘/ŶŚĞƚ
zuiden en midden van het dorp is een
ŐƵŶƐƟŐĞ ƐƉƌĞŝĚŝŶŐ ǀĂŶ ĐĞŶƚƌĂůĞ͕ ŐƌŽƚĞƌĞ
speelterreinen.
^ƉĞĞůƌƵŝŵƚĞ͗ De meeste speelterreinen
hebben een ruime opzet. In het noorden en
ǁĞƐƚĞŶǀĂŶtĞƐƚĞƌǀŽŽƌƚǌŝũŶůŽĐĂƟĞƐǀĂĂŬ
compacter ingericht i.v.m. beperkte ruimte.

CE

De gemeente Westervoort beheert 58
ŽƉĞŶďĂƌĞ ƐƉĞĞůͬͲ ƐƉŽƌƩĞƌƌĞŝŶĞŶ ŵĞƚ ŝŶ
totaal 250 toestellen (zie speelruimtekaart
pag. 11). Om een goed beeld te krijgen van
ŚĞƚ ŚƵŝĚŝŐĞ ĂĂŶďŽĚ ŚĞĞŌ ďƵƌĞĂƵ ^ƉĞĞůƉůĂŶ
begin 2018 alle openbare speel- en
sportvoorzieningen bezocht (veldonderzoek).
Tijdens deze rondgang is gekeken naar o.a.
ligging en spreiding, doelgroep, diversiteit,
speeluitdaging, onderhoud en technische
ƐƚĂĂƚ͘ĞŝŶƐƉĞĐƟĞŐĞŐĞǀĞŶƐ;ũĂĂƌůŝũŬƐĞĐŽŶƚƌŽůĞ
van de speeltoestellen) van 2017 zijn hiervoor •
benut. Daarnaast is naar speelmogelijkheden
in de hele openbare ruimte gekeken. In de
ŽŶĚĞƌƐƚĂĂŶĚĞ ĂŶĂůǇƐĞ ǌŝũŶ ĚĞ ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ
bevindingen opgenomen.
Sportaanbod:
Speelaanbod:
• ĂŶƚĂů ůŽĐĂƟĞƐ͗ ǀĂŶ ĚĞ ϱϴ ůŽĐĂƟĞƐ ǌŝũŶ
• Doelgroep: 33 van de 58 speelterreinen
ŽƉ ϭϵ ƐƉŽƌƚǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ ŐĞƉůĂĂƚƐƚ ;ϭϲǆ
zijn ingericht voor de 0-9 jarigen (57%).
voetbal, 4x basketbal, 1x skatebaan, 1x
• /ŶƌŝĐŚƟŶŐ ĞŶ ĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ͗ De meeste
ďĞǁĞĞŐƉĂƌĐŽƵƌƐͿ͕ŽƉϭϮůŽĐĂƟĞƐǌŝũŶƐƉĞĞůͲ
en sportvoorzieningen gecombineerd.
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Skaten op een baan of op een pleintje,
diversiteit in speelruimte is belangrijk

CO
N

•

•

Doelgroep:
ϴ
ůŽĐĂƟĞƐ
ŚĞďďĞŶ
voorzieningen voor de doelgroep 15-19
jaar (bijvoorbeeld: de JOP en voetbal
in park Emmerik en de sportplek bij
jongerencentrum Creon). Op de meeste
ůŽĐĂƟĞƐŝƐŚĞƚƐƉŽƌƚĂĂŶďŽĚŐĞĐŽŵďŝŶĞĞƌĚ
met speelvoorzieningen voor een jongere
doelgroep.
>ŝŐŐŝŶŐ ĞŶ ƐƉƌĞŝĚŝŶŐ͗ Openbare sportvoorzieningen , met name voetbal, zijn
goed verdeeld over de gemeente.

•

•

,Ğƚ ŶĂƚƵƵƌͲ ĞŶ ƌĞĐƌĞĂƟĞŐĞďŝĞĚ ĂĂŶ ĚĞ
Nederrijn biedt ruim mogelijkheden voor
sport en avontuur (doelgroep 10+).
Ğ ǁŝũŬ DŽƐƚĞƌĚŚŽĨ ŝƐ ĞĞŶ ŐŽĞĚ
voorbeeld van een wijk met veel
autoluwe tussenruimtes. Dit komt het
gebruik van de openbare ruimte van de
wijk, zeker voor kinderen, ten goede.

CE

Technische staat
Speeltoestellen worden jaarlijks geïnspecteerd
en zijn in redelijk tot goede technische staat.
Openbare speelruimte
Wel oogt een aanzienlijk aantal speeltoestellen
Tijdens de rondgang door alle wijken van ǀĞƌŽƵĚĞƌĚ;ǀĞƌŐƌŝũƐĚ͕ĂĩůĂĚĚĞƌĞŶǀĞƌĨ͕ƐůŝũƚĂŐĞͿ͘
Westervoort is gelet op hoe goed in de sĂŶĂůůĞƐƉĞĞůƚŽĞƐƚĞůůĞŶŝƐϭϴйŐĞƉůĂĂƚƐƚǀſſƌ
openbare ruimte gespeeld kan worden. ŚĞƚũĂĂƌϮϬϬϬĞŶϰϴйǀſſƌϮϬϬϵ͘
Hierbij is gelet op o.a. vrije speelruimtes
zoals grasvelden, pleintjes, brede stoepen 3.2 De kinderen van Westervoort
en barrières als wegen en watergangen. De
In samenwerking met alle basisscholen (5x) in
belangrijkste bevindingen zijn:
Westervoort zijn begin 2018 wijkwandelingen
• sĞĞů ǁŝũŬĞŶ ǌŝũŶ ďĞŐƌĞŶƐĚ ĚŽŽƌ ͚ŚĂƌĚĞ͛ langs speelplaatsen georganiseerd. Per school
barrières, met name drukke wegen zoals ůŝĞƉĞĞŶĂĨǀĂĂƌĚŝŐŝŶŐǀĂŶнͬͲϭϬŬŝŶĚĞƌĞŶƚƵƐƐĞŶ
de Klapstraat en Rivierweg. In de meeste ĚĞ ϲ ĞŶ ϭϮ ũĂĂƌ ŵĞĞ ĚŝĞ ĚĞ tĞƐƚĞƌǀŽŽƌƚƐĞ
ǁŝũŬĞŶ ǌĞůĨ ǌŝũŶ ƐƚƌĂƚĞŶ ĞŶ ƐƚŽĞƉĞŶ ŽǀĞƌ wijken op hun duimpje kennen.
het algemeen goed te bespelen en
overzichtelijk. In de oude kern en het Tijdens de wandelingen zijn de speelterreinen,
centrum is door de verkeersdruk minder grasveldjes, bosjes, pleintjes en andere
plekken bezocht waar kinderen vaak spelen.
ruimte voor spelen op straat.
• ZƵŝŵ ŽƉŐĞǌĞƩĞ ǁŝũŬĞŶ ĂůƐ ƌŽĞŬůĂŶĚĞŶ Kinderen hebben verteld en laten zien waar
en het bovenste deel van Lange Maat en hoe zij graag spelen, wat zij goed vinden
beschikken over veel vrij bespeelbare en wat beter kan. De meeste speelterreinen
grasvelden. Overlast door hondenpoep is ǌŝũŶƟũĚĞŶƐĚĞǁĂŶĚĞůŝŶŐĞŶďĞǌŽĐŚƚ͘
hier wel een probleem.

PT

͚>ĞƵŬĞƐƉƌŝŶŐƐƚĞŶĞŶ͛Ͳ>ŽƩĞ
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Uitdaging is voor elk kind anders

De belangrijkste uitkomsten uit de gesprekken
ƟũĚĞŶƐĚĞǁŝũŬǁĂŶĚĞůŝŶŐĞŶǌŝũŶ͗
•

CE
•

•
•

•

8

ƵŝƚĞŶƐƉĞůĞŶ͗Doen de meeste kinderen
dagelijks op school en ook buiten school.
Met slecht weer haken een hoop kinderen
ǁĞů ĂĨ͘ Ğ ƚĂďůĞƚͬƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞ ŝƐ ǀŽŽƌ ĚĞ
ĚŽĞůŐƌŽĞƉϭϬнĂůƐŶĞůĞĞŶĂůƚĞƌŶĂƟĞĨďŝũ
een gebrek aan uitdaging buiten.
hŝƚĚĂŐŝŶŐ͗ Kinderen van 8 jaar en ouder
missen uitdaging in speeltuintjes; klimmen
en schommelen kan maar op een paar
plekken. Kinderen vinden veel kleine
speeltuintjes saai. Grotere speelterreinen,
ŝŶĐŽŵďŝŶĂƟĞŵĞƚƐƉŽƌƚǀŝŶĚĞŶŬŝŶĚĞƌĞŶ
langer leuk. De wijkparken worden erg
gewaardeerd als speelruimte.
^ƉĞůĞŶ ŽƉ ƐƚƌĂĂƚ͗In veel wijken kunnen
kinderen veilig op straat spelen.
^ƉĞůĞŶŝŶŚĞƚŐƌŽĞŶ͗Spelen in de natuur
doen kinderen graag! Dit kan goed
in de wijkparken en in het westelijke
buitengebied, alleen mogen veel kinderen
niet zo ver van huis. Binnen de woonwijken
willen kinderen graag meer speelgroen
zien zoals bosjes en klimbomen, nu is
ŚĞƚǀĂĂŬĂůůĞĞŶ͚ŵŽŽŝŽŵŶĂĂƌƚĞŬŝũŬĞŶ͛͘
Daarbij hebben kinderen in groenstroken
en op grasvelden last van hondenpoep.
Bereik en ďĂƌƌŝğƌĞƐ͗In de meeste wijken
ŵŽŐĞŶ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ǀĂŶĂĨ ϴ ũĂĂƌ ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ
op pad en ook naar grotere speelplaatsen
die verder weg liggen van huis. In het
ĐĞŶƚƌƵŵ ĞŶ DŽƐƚĞƌĚŚŽĨ ŝƐ ǀĞĞů ǀĞƌŬĞĞƌ

•

•

waardoor de bewegingsvrijheid kleiner is.
Kinderen mogen hier over het algemeen
ƉĂƐǀĂŶĂĨĞĞŶũĂĂƌŽĨϵǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĚƌƵŬŬĞ
wegen oversteken.
EŝĞƵǁĞ ƐƟũů ƐƉĞĞůƚĞƌƌĞŝŶĞŶ͗ Kinderen
ǀŝŶĚĞŶ ĚĞ ŶŝĞƵǁĞ ͚ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ͛ ŝŶŐĞƌŝĐŚƚĞ
plekken erg leuk en mooi. De meeste
ŬŝŶĚĞƌĞŶǌŝĞŶŚĞƚǁĞůǌŝƩĞŶĂůƐŵĞĞƌǀĂŶ
dit soort plekken worden aangelegd.
&ĂǀŽƌŝĞƚĞƉůĞŬŬĞŶ͗ de Bult (#28), bij het
ƌĞŽŶ;ηϰϲͿ͕ǁŝũŬƉĂƌŬ^ƚĞĞŶĚĞƌĞŶƐ;ηϱϰͿ
ĞŶ͚ĚĞ<ŽŽŝ͛;ηϰϭͿǌŝũŶƐƉĞĞůƉůĂĂƚƐĞŶĚŝĞ
kinderen uit heel Westervoort trekken
en kennen (zie kaart pagina 11) . Dit zijn
vooral belangrijke plekken voor kinderen
van 8+. Kinderen vinden de grote plekken
ůĞƵŬŽŵĂĨƚĞƐƉƌĞŬĞŶĞŶƐĂŵĞŶƚĞƐƉĞůĞŶ͘
Schoolpleinen: hoewel niet openbaar,
ǌŝũŶ ĚĞ ƐĐŚŽŽůƉůĞŝŶĞŶ ŽŽŬ ŶĂ ƐĐŚŽŽůƟũĚ
ĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƉůĞŬŽŵĂĨƚĞƐƉƌĞŬĞŶĞŶ
buiten te spelen. Hier is lekker de ruimte
en kan vaak prima gespeeld worden.
De meeste scholen staan dit toe voor
ŬŝŶĚĞƌĞŶĚŝĞŽƉĚĞƐĐŚŽŽůǌŝƩĞŶ͘
ĞŶƚƌĂĂů ǀƐ͘ ŬůĞŝŶĞ ƉůĞŬŬĞŶ͗ als een
keuze moet worden gemaakt tussen veel
kleine speeltuintjes met enkele toestellen
ŽĨĐĞŶƚƌĂůĞƐƉĞĞůƚĞƌƌĞŝŶĞŶŵĞƚĞĞŶƌƵŝŵ
aanbod voor een brede doelgroep kiezen
de meeste kinderen voor het laatste. Toch
wordt door de kinderen wel aangegeven
dat de kleine speeltuintjes wel belangrijk
zijn voor de allerjongste kinderen.

PT
•

•

/Ŷ ŚĞƚ ͚&ŽƚŽďŽĞŬ ƐƉĞĞůƉůĂĂƚƐĞŶ ϮϬϭϴ͛ ŝƐ ĚĞ
beoordeling van de kinderen per speelplaats
terug te vinden.
ĐƚƵĂůŝƐĂƟĞďĞůĞŝĚƐƉůĂŶ^ƉĞůĞŶ

3

Onderzoek buitenspelen in Westervoort 2018

CO
N

3.3 De jongeren van Westervoort

Om van jongeren te horen wat zij belangrijk
vinĚĞŶ ĂůƐ ŚĞƚ ŐĂĂƚ Žŵ ĚĞ ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ǀĂŶ
openbare (speel) ruimte, is een pizzaoverleg georganiseerd in samenwerking met
jongerenwerk Creon. Hieraan hebben 15
jongeren tussen de 12 en 19 jaar deelgenomen.
dƵƐƐĞŶ ĚĞ ƉŝǌǌĂ͛Ɛ ĚŽŽƌ ǁĞƌĚ ŐĞďƌĂŝŶƐƚŽƌŵĚ
over hoe jongeren nu gebruikmaken van
speel- en sportplekken en wat er nodig is
Žŵ ĚĞ ŽƉĞŶďĂƌĞ ƌƵŝŵƚĞ ďĞƚĞƌ ŽƉ ŚĞŶ ĂĨ ƚĞ
ƐƚĞŵŵĞŶ͘ ĂŶƐůƵŝƚĞŶĚ ŽƉ Ěŝƚ ŽǀĞƌůĞŐ ŚĞĞŌ
ƌĞŽŶ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǁĞƌƉ ŽŽŬ ďĞƐƉƌŽŬĞŶ ƟũĚĞŶƐ
de eerstvolgende jongerenvergadering met
jongeren tussen de 12 en 17 jaar.

•

is geen geschikte openbare plek voor. Ook
ƟũĚĞŶƐĚĞũŽŶŐĞƌĞŶǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐǁŽƌĚƚĚĞ
ǁĞŶƐǀŽŽƌĞĞŶŚŽĐŬĞǇǀĞůĚũĞͬĐŽŵďŝǀĞůĚũĞ
geuit.
Waar iedereen het meest van uit zijn dak
ging met brainstormen (jongerenraad):
ĚĞǁĞŶƐǀŽŽƌĞĞŶƉƵŵƉƚƌĂĐŬǀĂŶĂƐĨĂůƚ͘

3.4 Bewonersenquête

CE

ŽŽƌ ŵŝĚĚĞů ǀĂŶ ĞĞŶ ŽŶůŝŶĞ ĞŶƋƵġƚĞ ;ĨĞď͘
2018- april 2018) zijn de ervaringen en ideeën
van bewoners geïnventariseerd. De enquête
is via de digitale kanalen van de gemeente en
ůŽŬĂůĞŵĞĚŝĂǀĞƌƐƉƌĞŝĚ͘ĞĞŶƋƵġƚĞŝƐϮϲϰŬĞĞƌ
ŝŶŐĞǀƵůĚ͖ϮϰϴǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶĞŶϭϲŬŝŶĚĞƌĞŶ͘Ğ
enquête is met name ingevuld door ouders,
grootouders en verzorgers (85%).

De uitkomsten van het pizza-overleg en
Resultaten enquête ouders/verzorgers:
jongerenvergadering zijn als volgt:
• ƵŝƚĞŶƐƉĞůĞŶ͗ ϴϯй ǀĂŶ ĚĞ ŽƵĚĞƌƐͬ
verzorgers geven aan dat hun kind(eren)
• Jongeren zijn over het algemeen
ĚĂŐĞůŝũŬƐ ŽĨ ŵĞĞƌĚĞƌĞ ŬĞƌĞŶ ƉĞƌ ǁĞĞŬ
tevreden over de voorzieningen (vooral
buitenspelen. 57% van de kinderen mag
ƐƉŽƌƚͿ͘ sŽŽƌĂů ǀĂŶƵŝƚ ŚĞƚ ƌĞŽŶ ǁŽƌĚƚ
ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ďƵŝƚĞŶƐƉĞůĞŶ͘ <ŝŶĚĞƌĞŶ ƚŽƚ
veel georganiseerd voor deze doelgroep.
ĞĞŶũĂĂƌŽĨϲͲϳƐƉĞůĞŶŽǀĞƌǁĞŐĞŶĚŽŶĚĞƌ
• Ğ ƐƉŽƌƚƉůĞŬ ďŝũ ŚĞƚ ƌĞŽŶ ǌĞůĨ ŝƐ ĚĞ
begeleiding.
ĨĂǀŽƌŝĞƚĞďƵŝƚĞŶƉůĞŬǀĂŶĚĞũŽŶŐĞƌĞŶ͘Ğ
willen hier graag nog een overkapping • tĂĂƌĚĞƌŝŶŐ ƐƉĞĞůƉůĂĂƚƐĞŶ͗ 55% van
ĚĞ ŽƵĚĞƌƐͬǀĞƌǌŽƌŐĞƌƐ ǀŝŶĚĞŶ ĚĂƚ Ğƌ
ŽĨƉŝĐŬŶŝĐŬďĂŶŬďƵŝƚĞŶǀŽŽƌǁĂŶŶĞĞƌĚĞ
ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ƐƉĞĞůƉůĂĂƚƐĞŶ ǌŝũŶ͕ ϲϵй
ƐŽŽƐĚŝĐŚƚŝƐ͘ĞŶĂŶĚĞƌĞůŽĐĂƟĞŵĂŐŽŽŬ͘
ŐĞĞŌ ĂĂŶ ĚĂƚ ĚĞ ĂĂŶǁĞǌŝŐĞ ƐƉĞĞůͲ ĞŶ
• Jongeren geven aan graag te voetballen,
sportplekken niet aantrekkelijk zijn voor
maar vinden veel voetbalvelden niet
ĚĞůĞĞŌŝũĚǀĂŶŚƵŶŬŝŶĚ;ĞƌĞŶͿ͘ZĞĚĞŶĞŶ͗
ƌĞůĂǆĞĚ ǀĂŶǁĞŐĞ ŚĞƚ ŚĂƌĚĞ ĂƐĨĂůƚ ŽĨ ĚĞ
verouderde toestellen, weinig uitdagend
hobbels in het gras. Ook de open doelen
aanbod, speelplaatsen vaak zijn ingericht
dragen niet bij aan de aantrekkelijkheid.
ǀŽŽƌ ŽĨ ĚĞ ũŽŶŐƐƚĞ ĚŽĞůŐƌŽĞƉ ŽĨ ũƵŝƐƚ
• DĞŝĚĞŶǁŝůůĞŶŐƌĂĂŐŚŽĐŬĞǇĞŶ͕ŵĂĂƌŚŝĞƌ
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oudere kinderen, voetbalvelden vaak
hobbelig zijn en als hondenuitlaatplek
worden gebruikt.
^ƉĞůĞŶ ŽƉ ƐƚƌĂĂƚ͗ ϱϵй ǀĂŶ ĚĞ ŽƵĚĞƌƐͬ
ǀĞƌǌŽƌŐĞƌƐ ŐĞĞŌ ĂĂŶ ĚĂƚ ŚƵŶ ŬŝŶĚĞƌĞŶ
ǀĞŝůŝŐŽƉƐƚƌĂĂƚŽĨĚĞƐƚŽĞƉŬƵŶŶĞŶƐƉĞůĞŶ͘
^ƉĞůĞŶŝŶĚĞŶĂƚƵƵƌͬŚĞƚŐƌŽĞŶ͗ 24% van
ĚĞ ŽƵĚĞƌƐͬǀĞƌǌŽƌŐĞƌƐ ŐĞǀĞŶ ĂĂŶ ĚĂƚ ŚƵŶ
ŬŝŶĚĞƌĞŶŝŶŚĞƚŐƌŽĞŶƐƉĞůĞŶ͕ϱϮйŐĞĞŌĂĂŶ
dat kinderen niet in het groen spelen omdat
hiervan te weinig in de wijk is, de overige
Ϯϰй ǀĂŶ ĚĞ ŽƵĚĞƌƐͬǀĞƌǌŽƌŐĞƌƐ ǀŝŶĚĞŶ ĚĂƚ
er wel voldoende groen is, maar dat door
met name overlast door hondenpoep het
groen niet goed bespeeld kan worden.
ZŽƵƚĞƐŶĂĂƌƐƉĞĞůƉůĂĂƚƐĞŶ͗ϱϲйǀĂŶĚĞ
ŽƵĚĞƌƐͬǀĞƌǌŽƌŐĞƌƐ ǀŝŶĚƚ ĚĂƚ ĚĞ ƌŽƵƚĞƐ
ŶĂĂƌ ƐƉĞĞůƉůĂĂƚƐĞŶ ǀĞŝůŝŐ ǌŝũŶ͕ Ϯϲй ǀŝŶĚƚ
dat wegen en verkeer een barrière
vormen. Andere redenen die worden
gegeven hebben meestal ook betrekking
op verkeer en water.
ĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ ďĂƌƌŝğƌĞƐ͗ de grootste
barrières voor kinderen tot c.a. 8-10
jaar zijn: Klapstraat, Rivierweg, Het
Hoge Eind, Dorpsstraat en Dorpsplein,
Hamersestraat,
Heilweg,
Zuidelijke
Parallelweg, Rijndijk.
sĞƌďĞƚĞƌƉƵŶƚĞŶ ƐƉĞĞůƌƵŝŵƚĞ: KƵĚĞƌƐͬ
verzorgers geven aan dat de speelruimte
kan worden verbeterd door: meer
speelplaatsen met toestellen (47%),
meer uitdagende speeltoestellen (54%),
meer speelgroen (24%), sportplek (21%).

ĐƚƵĂůŝƐĂƟĞďĞůĞŝĚƐƉůĂŶ^ƉĞůĞŶ

•

•

ĞǁĞĞŐĂĂŶďŽĚ ǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶ͗ 51% •
van de volwassen respondenten vindt
het belangrijk dat het openbaar sportĞŶ ďĞǁĞĞŐĂĂŶďŽĚ ŽŽŬ ŝƐ ĂĨŐĞƐƚĞŵĚ
op volwassenen, redenen zijn vooral
ĂĐƟĞĨ ďůŝũǀĞŶ ĞŶ ƐŽĐŝĂůĞ ĐŽŶƚĂĐƚĞŶ͘ KŽŬ
ŝƐ Ğƌ ďĞŚŽĞŌĞ ĂĂŶ ǀŽůĚŽĞŶĚĞ ďĂŶŬũĞƐ
bij speelplaatsen. Toch geven veel
respondenten aan al voldoende te
bewegen en hierbij ook gebruik te maken
ǀĂŶĚĞŽƉĞŶďĂƌĞĮĞƚƐĞŶǁĂŶĚĞůƉĂĚĞŶŝŶ
de gemeente.
WĂƌƟĐŝƉĂƟĞ ďŝũ ŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͗ 78% van
de respondenten wil meedenken over de
ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ǁĂŶŶĞĞƌ ƐƉĞĞůƉůĂĂƚƐĞŶ ŝŶ ĚĞ
ǁŝũŬ ǁŽƌĚĞŶ ŚĞƌŝŶŐĞƌŝĐŚƚ ŽĨ ĂĂŶŐĞůĞŐĚ͕
daarbij wil 25% helpen met de aanleg
ĞŶ Ϯϱй ŵĞƚ ŚĞƚ ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͘ϲϴй ǀĂŶ
de volwassen respondenten vindt dat
ďĞǁŽŶĞƌƐ ŶŝĞƚ ǌĞůĨ ƐƉĞĞůƚŽĞƐƚĞůůĞŶ
in de openbare ruimte mogen
plaatsen omwille van de veiligheid.

belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn
weergegeven op de speelruimtekaart van Westervoort

Kinderen vinden dat er weinig schommels
en uitdagende klimtoestellen zijn. Ook zijn
veel speelplaatsen oud. Deze uitkomsten
komen grotendeels overeen met de
wijkwandelingen die met kinderen zijn
georganiseerd.

CE

Resultaten kinderenquête:
• Ğ ϭϲ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ĚŝĞ ĚĞ ĞŶƋƵġƚĞ ŝŶǀƵůĚĞ
ǌŝũŶďŝũŶĂĂůůĞŵĂĂůϭϬũĂĂƌŽĨŽƵĚĞƌ͘
• Zij spelen voornamelijk op straat, voor
ĚĞ ĚĞƵƌ ŽĨ ŽƉ ĞĞŶ ƐƉĞĞůͲͬ ƐƉŽƌƚƉůĞŬ͘
ŚŝůůĞŶͬŽŶƚŵŽĞƚĞŶ͕ ďĂůƐƉĞů ŽĨ ƐƉŽƌƚ ǌŝũŶ
ŚŽŽĨĚǌĂŬĞůŝũŬǁĂƚǌŝũďƵŝƚĞŶĚŽĞŶ͘
• &ĂǀŽƌŝĞƚĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ŽƉ ƐƉĞĞůƉůĂĂƚƐĞŶ
zijn klimmen, waterspel en schommelen.
• De meeste kinderen kunnen prima lopen
naar een speelplaats. Deze zijn te vinden
binnen 1 tot 5 minuten.

De foto’s in dit speelruimteplan
ǌŝũŶŐĞŵĂĂŬƚƟũĚĞŶƐŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ
naar buitenspelen 2018; veldwerk,
wijkwandelingen met kinderen en
pizza-overleg

PT

08

VV

01

beheer

16

buurt

17

TV

13

VV

AWV’66

14

02

15

“h
ob
be
lv
el
d”

nieuw
ingericht

Emmerik
Park

!

speelplek
verouderd

Tennisvereniging
Westervoort

niet openbaar
toegankelijk

JOP

Basisschool de Brug

BS

Sportclub
Westervoort

evenementen
terrein school

12

Montessorischool Westervoort

BS

ɋ

“aangelegd met
bewoners”

07

veel
hondenpoep!

!

10

waterpomp!

06

De Waai

11

09

! 05

prima om te
zwemmen, picknicken
en schaatsen!

“enige kabelbaan
van Westervoort”

picknicken

“raar
kunstwerk”

ɋhonden
weide

hutten!

“voetbalveld loopt
schuin af”

picknicken
én veel
hondenpoep!

Westervoort - Inventarisatie huidig aanbod

03

23

miniplekjes

ɋ “Leuke plek!”

20

19

BS

Basisschool
het Startblok

21

42

heuveltjes

44

Gemeente Westervoort

beweegroute

ɋ

45

43

41

“prima plek om
hutten te bouwen
en te ravotten!”

speelplek
verouderd

!

“De Kooi”

gevaarlijke
oversteek

!

PT
40

35

31

39

33

36

24

38

46

49

27

“prima plekje
voor jonge
kinderen”

open
eld
grasv

47

van Westervoort!”

ɋ “leukste plek

gezellige
picknickplek

schommel!

ɋleuke

37

plek met
potentie

32

“De
Bult”

ɋ

“saai”

“favoriete plek”

28

“saai”

34

“graag ook
hockey”

30

“kan veel
leuker”

29

22

“leuk!”

CE
18

04

25

26

Type:

Legenda

58

50

48

!

51

55

57

52

KV

Korfbalvereniging
Wesstar

speelplek
verouderd

!

ɋ
slingerboom
van Brandon

“sufste plek”

IKC de Hoge Hoeve

veld niet in
goede staat

“het stenenveldje”

BS

natuurlijk schoolplein

53

sportclub
populaire speelplek

VV

Horsterpark

Park Steenderens

BS Basisschool het Ravelijn

54

56

ɋ“superplek!!”

nieuw
ingericht

TV

beperkte barrière

Bespeelbaar groen

Overig:
Park

drukke weg (barrière)

speelterrein voor de wijk

speelterrein voor de buurt

BS schoolplein - niet in beheer
gemeente
Bereik:
kleine speelplek (speeltuintje)

speelpleintje zonder toestellen
nr.

sportplek
nr.

nr.

speelplek

avontuurlijk speelterrein

nr.
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Spelregels voor speelruimte

CO
N

Avontuurlijk spelen in park Emmerik
ƌĞŶŽǀĂƟĞϮϬϭϲ

Om te zorgen dat veranderingen in de ĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚĞŶƉĂƌƟĐŝƉĂƟĞ
speelruimte de komende jaren aansluiten bij 6. Buurtbewoners en gebruikers worden
de jeugd van Westervoort zijn op basis van hetďĞƚƌŽŬŬĞŶ ďŝũ ĚĞ ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ǀĂŶ
onderzoek 2018 een aantal basis-spelregels
ƐƉĞĞůƚĞƌƌĞŝŶĞŶ;ĐŽƉƌŽĚƵĐƟĞͿ͘
ŽƉŐĞƐƚĞůĚ͘ ĞǌĞ ŽŵǀĂƩĞŶ ĚĞ ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ 7. Ğ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ŐĞĞŌ ƌƵŝŵƚĞ ǀŽŽƌ
ƵŝƚŐĂŶŐƐƉƵŶƚĞŶǀŽŽƌĚĞ;ŚĞƌͿŝŶƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶĚĞ
ŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐ ĞŶ
openbare ruimte om te spelen, bewegen en
ĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞ ŝŶƌŝĐŚƟŶŐĞŶ ǀŽŽƌ ŬůĞŝŶĞ
ŽŶƚŵŽĞƚĞŶǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶǀĂŶĂůůĞůĞĞŌŝũĚĞŶ͗
speeltuintjes.
<ǁĂůŝƚĞŝƚďŽǀĞŶŬǁĂŶƟƚĞŝƚ
1. In elke wijk ligt tenminste één uitdagende
centrale speel- en sportplek voor een
ďƌĞĚĞĚŽĞůŐƌŽĞƉ͘ĞǌĞůŝŐƚŽƉůŽŽƉĂĨƐƚĂŶĚ
voor de kinderen uit de wijk waarbij
rekening gehouden wordt met barrières.
2. Op kleine (aanvullende) speelterreinen,
worden speeltoestellen niet vervangen
maar ontstaat ruimte voor een
ĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞ͕ ;ŐƌŽĞŶĞͿ ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ŐĞƌŝĐŚƚ
ŽƉŽŶƚŵŽĞƟŶŐĞŶƐƉĞů͘
ŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ͕ƐĂŵĞŶƐƉĞůĞŶŽŶƚŵŽĞƟŶŐ
3. ĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶƐƉĞĞůͲĞŶƐƉŽƌƚƉůĞŬŬĞŶ
ŵŽĞƚ ƐĂŵĞŶƐƉĞů ĞŶ ŽŶƚŵŽĞƟŶŐ ŝŶ ĚĞ
ǁŝũŬƐƟŵƵůĞƌĞŶ͘
4. ĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶƐƉĞĞůͲŵĂĂƌǀŽŽƌĂůŽŽŬ
sportplekken moet onderling variëren
voor een divers totaalaanbod.
5. Speelruimte en openbaar groen wordt
integraal opgepakt om natuurlijk en
avontuurlijk spel te bevorderen en
de diversiteit van het speelaanbod te
vergroten.
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ĐƚƵĂůŝƐĂƟĞďĞůĞŝĚƐƉůĂŶ^ƉĞůĞŶ

4.1 Kwaliteit boven kwantiteit

CE

Waarom is het belangrijk?
Een groter speelterrein met veel verschillende
ƐƉĞůĨƵŶĐƟĞƐŝŶƚŽĞƐƚĞůůĞŶĠŶƐƉĞĞůĂĂŶůĞŝĚŝŶŐĞŶ
;ǀĂƌŝĂƟĞͿ ŵĂĂŬƚ ĞĞŶ ƉůĞŬ ůĂŶŐĞƌ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ͘
Zeker als hierbij een brede doelgroep wordt
uitgedaagd. Het is belangrijk dat kinderen
steeds worden geprikkeld om hun grenzen te
ǀĞƌůĞŐŐĞŶ ŽĨ ŶŝĞƵǁĞ ƐƉĞůůĞƚũĞƐ ƚĞ ďĞĚĞŶŬĞŶ
zodat een plek zijn aantrekkingskracht
behoudt.

PT

zo in te richten. Dat is ook niet nodig want
het is juist sterker wanneer er minder, maar
leukere plekken zijn. Zo wordt de aanloop
uit de wijk namelijk groter. Hierbij is het wel
belangrijk om te kijken naar barrières en
bereikbaarheid. In elke wijk moet tenminste
ĠĠŶ ŐŽĞĚĞ͕ ƵŝƚĚĂŐĞŶĚĞ ƐƉĞĞůͲͬƐƉŽƌƚƉůĞŬ ǌŝũŶ
Hoe is het nu?
waar een brede doelgroep wordt uitgedaagd
Tijdens het onderzoek gaven de kinderen aan (tenminste 0-14 jaar).
dat zij veel speelterreinen saai vinden. Dit
komt omdat plekken vaak zijn ingericht voor Op kleinere speelterreinen wordt bewust
ĚĞ ũŽŶŐƐƚĞ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ĞŶ Ğƌ ŵĞĞƐƚĂů ŐĞĨŽĐƵƐƚ ŐĞŬŽǌĞŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌĞ ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ǌŽŶĚĞƌ
ǁŽƌĚƚ ŽƉ ŚĞƚ ƉůĂĂƚƐĞŶ ǀĂŶ ƚŽĞƐƚĞůůĞŶ͘ sĂĂŬ ƚŽĞƐƚĞůůĞŶ͘ ,ŝĞƌŵĞĞ ǁŽƌĚƚ ĚĞ ǀĂƌŝĂƟĞ ŽƉ
ďŝĞĚĞŶĚĞǌĞŵĂĂƌĠĠŶŽĨĞŶŬĞůĞƐƉĞůĨƵŶĐƟĞƐ ǁŝũŬŶŝǀĞĂƵǀĞƌŐƌŽŽƚ͘KŽŬĚĂůĞŶĚĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐƐͲ
en vervelen snel.
en onderhoudskosten op deze plekken. Dit
zorgt voor ruimte voor extra uitdaging en
Wat is er nodig?
speelwaarde op de centrale plekken. Omdat
Uitdagende speel- en sportplekken waar de kleinere speelterreinen vaak vooral
veel kinderen tegelijk kunnen spelen. Het is gebruikt worden door direct omwonenden zijn
niet mogelijk om elk bestaand speelterrein ĚŝƚŐŽĞĚĞƉůĞŬŬĞŶǀŽŽƌďĞǁŽŶĞƌƐŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ͘

4.2 Diversiteit, samenspel en
ontmoeting

Waarom is het belangrijk?
ƌ ǌŝũŶ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ĚŝĞ ŚĞƚ ůŝĞĨƐƚ ĚĞ ŚĞůĞ ĚĂŐ
ǀŽĞƚďĂůůĞŶ ƚĞƌǁŝũů ĂŶĚĞƌĞŶ ŚĞƚ ĮũŶ ǀŝŶĚĞŶ
ŽŵƐƚƌŝƉďŽĞŬĞŶƚĞůĞǌĞŶŝŶĞĞŶǌĞůĨŐĞŵĂĂŬƚĞ
hut. Het is niet mogelijk om op elke plek alle
kinderen het naar hun zin te maken. Door
juist te variëren in de wijk ontstaat een rijk
speelaanbod waardoor meer kinderen hun
eigen spel kunnen spelen.
Deze diversiteit in spelvormen is vooral
ook relevant binnen het aanbod van
openbare sportplekken. Door verschillende
beweegvormen aan te bieden binnen
Westervoort (voetbal, basketbal, maar
ŽŽŬ ŚŽĐŬĞǇ ĞŶ ĨƌĞĞƌƵŶͿ ŽŶƚƐƚĂĂƚ ĞĞŶ
rijker sportaanbod waar uiteindelijk meer
gebruikers mee bediend worden.

CO
N

KŽŬŽƉƉůĞŬŬĞŶǌĞůĨŝƐŚĞƚďĞůĂŶŐƌŝũŬǀŽůĚŽĞŶĚĞ
ǀĂƌŝĂƟĞĂĂŶƚĞďŝĞĚĞŶ͘ŽǁŽƌĚƚĚĞĨƵŶĐƟŽŶĞůĞ
ĞŶ ǀĞƌďůŝũĨƐǁĂĂƌĚĞ ǀĂŶ ĞĞŶ ƉůĞŬ ǀĞƌŐƌŽŽƚ ĂůƐ
zowel jonge kinderen als hun grotere broer,
ǌƵƐ ŽĨ ;ŐƌŽŽƚͿŽƵĚĞƌƐ Ğƌ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ ŬƵŶŶĞŶ
ŵĂŬĞŶŽĨǀĞĞůǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐƉĞůůĞƚũĞƐ;ƐĂŵĞŶͿ
gedaan kunnen worden. Een plek met een
ŐƌŽƚĞ ĨƵŶĐƟŽŶĞůĞ ǁĂĂƌĚĞ ŚĞĞŌ ĞĞŶ ƐƚĞƌŬĞƌĞ
ĂĂŶƚƌĞŬŬŝŶŐƐŬƌĂĐŚƚĞŶŚŽŐĞƌĞǀĞƌďůŝũĨƐǁĂĂƌĚĞ
ǁĂĂƌĚŽŽƌĚĞŬĂŶƐŽƉŽŶƚŵŽĞƟŶŐ͕ƐĂŵĞŶƐƉĞů͕
beweging en buiten spelen vergroot wordt.

KƉ ƉůĞŬŬĞŶ ǌĞůĨ ŵŽĞƚ ĞĞŶ ŐŽĞĚĞ ŬĞƵǌĞ ǀŽŽƌ
toestellen en speelaanleidingen, verschillende
spelvormen en vooral samenspel mogelijk
maken. Ook de verdeling van ruimte en
behoud van vrije ruimte op speelterreinen
is belangrijk. Het is niet nodig om op één
plek alles aan te bieden. Bij meer natuurlijke
ƐƉĞĞůƉůĂĂƚƐĞŶ ŵŽĞƚ ĚĞ ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ĞŶ ŚĞƚ
onderhoud integraal worden opgepakt om de
ƐƉĞĞůǁĂĂƌĚĞŽƉƟŵĂĂůƚĞŚŽƵĚĞŶ͘

CE

Hoe is het nu?
Tijdens het onderzoek wordt aangegeven
dat de diversiteit soms beperkt is en dat
speelterreinen zijn ingericht voor een beperkte
doelgroep. De nieuwe natuurlijk ingerichte
speeltuintjes worden wel gewaardeerd, maar
vooral de grotere speelterreinen worden
gebruikt, ook omdat daar de kans groter is om Het is wenselijk om op de centrale speel- en
met andere kinderen samen te spelen.
sportplekken extra aandacht te besteden aan
inwoners met een handicap zodat iedereen
ĚĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ ŚĞĞŌ Žŵ ŐĞďƌƵŝŬ ƚĞ ŵĂŬĞŶ
Leeftijd

Speelkwaliteit

Inrichting formele speelruimte

0 t/m 4 jaar

ontdekken van ruimtes, materialen en
vaardigheden; rollenspel en
fantasiespel

kleine, gemakkelijk toegankelijke speeltoestellen;zand
en water; kleurgebruik; beschutting en
zitmogelijkheden voor ouders/begeleiders

5 t/m 9 jaar

samenspel, regelspel en balspelen
gevarieerder en wilder bewegingsspel
ontdekking en grensverlegging

toestellen die samenspel stimuleren; klimmen,
schommelen; hogere glijbanen; open en besloten,
ruimtes, verhard en onverhard

10 t/m 14 jaar samenspel, ontmoeting, creatie en
competitie, opzoeken risico’s en
onderzoekend spelgedrag, minder
regelspel

trapveldje en andere sportplekken; fysiek uitdagende
toestellen, minder gedefinieerd om zelf spel te
ontwikkelen; natuurlijke, avontuurlijke inrichting om
vorm te geven aan de speelruimte

voetbalveld, skatepark, basketbalveld, fietscross,
chillen; vrijetijdsbesteding met sterke freerunning, bootcamp, al dan niet in combinatie met
sociale waarde; fysieke grensverlegging ontmoetingsplek

15 t/m 19 jaar ontmoeting en sport, uitrusten en

dĂďĞůϮ͗/ŶƌŝĐŚƟŶŐƐǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶƉĞƌĚŽĞůŐƌŽĞƉ

DĞƚĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟĞƚĞŶƚŝŶŐĞƐƉƌĞŬ
met de bewoners

Wat is er nodig?
ŝũ ŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐĞŶ ŵŽĞƚ ŬƌŝƟƐĐŚ ŐĞŬĞŬĞŶ
worden naar het aanbod in de wijk. Hierbij
ŬĂŶ ĚĞ ^ĐŚŝũĨ ǀĂŶ sŝũĨ ǀŽŽƌ ƵŝƚĞŶƐƉĞůĞŶ ;ǌŝĞ
bijlage B2) als hulpmiddel gebruikt worden.
Welke spelvormen worden al aangeboden
binnen de barrières?

ǀĂŶĚĞƐƉĞĞůƌƵŝŵƚĞ͘'ŽĞĚĞƟƉƐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ďĞǁŽŶĞƌƐ͘ĞĞƌǀĂƌŝŶŐĞŶŚŝĞƌŽǀĞƌǌŝũŶƉŽƐŝƟĞĨ͕
hierover is te vinden op de website van de het maakt maatwerk mogelijk.
Speeltuinbende (www.speeltuinbende.nl).
Wat is er nodig?
4.3 Betrokkenheid en participatie Om in de toekomst bewoners nog meer
te betrekken, is het nodig om duidelijke
Waarom is het belangrijk?
ƌŝĐŚƚůŝũŶĞŶ ƚĞ ŚĞďďĞŶ ǀŽŽƌ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟĞ͕
Speelterreinen met een sterke betrokkenheid ŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶǀĂŶďĞǁŽŶĞƌƐĞŶǌĞůĩĞŚĞĞƌ͘ĞǌĞ
van de wijk worden vaak beter en langer ǁŽƌĚĞŶďĞŚĂŶĚĞůĚŝŶŚŽŽĨĚƐƚƵŬϲ;ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐͿ͘
ŐĞďƌƵŝŬƚ͘ŝƚŬŽŵƚĚŽŽƌĚĂƚĚĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐďĞƚĞƌ
ŝƐĂĨŐĞƐƚĞŵĚŽƉĚĞďĞŚŽĞŌĞǀĂŶĚĞŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ Bij het vrijkomen van de kleinere speelplaatsen
en omdat bewoners zich verantwoordelijker waar toestellen niet meer vervangen worden
voelen voor plekken waarbij ze betrokken ;ǌŝĞϰ͘ϭͿŽŶƚƐƚĂĂƚƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶǀĂŶ
zijn. Hier is daardoor minder vaak sprake van ďĞǁŽŶĞƌƐ͘,ŝĞƌŝƐǌŽǁĞůƌŝĐŚƟŶŐďĞǁŽŶĞƌƐĂůƐ
ŽŽŬďŝŶŶĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞǌĞůĨ͕ǀĂĂŬďĞŚŽĞŌĞ
ǌǁĞƌĨĂĨǀĂů͕ǀĞƌŶŝĞůŝŶŐĞŶŽĨǀĞƌǁĂĂƌůŽǌŝŶŐ͘
ĂĂŶĚƵŝĚĞůŝũŬĞƌŝĐŚƚůŝũŶĞŶŽĨƌĂŶĚǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ͘
Dit kan bijvoorbeeld uitgewerkt worden
Hoe is het nu?
Momenteel worden bewoners al nadrukkelijk ŝŶ ĞĞŶ ƐƚĂƉƉĞŶƉůĂŶ ǀŽŽƌ ŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ͘ ,Ğƚ
ďĞƚƌŽŬŬĞŶďŝũĚĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶŽƉĞŶďĂƌĞƐƉĞĞůͲ betrekken van wijkraden en gebiedsteams
en sportruimte. Inmiddels zijn meerdere ďŝũ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ĞŶ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ ǀĂŶ
plekken aangelegd in samenwerking met ƉĂƌƟĐŝƉĂƟĞƚƌĂũĞĐƚĞŶŝƐďĞůĂŶŐƌŝũŬ͘

PT

Handvatten
voor
de
inrichting
van
speelplaatsen voor verschillende doelgroepen
Gemeente Westervoort

13

5

Uitvoeringsplan Speelruimte 2019-2033
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AANTAL SPEELTERREINEN
Figuur 2: Het aantal
Op Ϯ ůŽĐĂƟĞƐ͕ ŝŶ ĚĞ tǇďŽƌŐŚ ;ĐĞŶƚƌƵŵͿ ĞŶ
2019-2033
speelterreinen in 2018
in de straat Santacker wordt voorgesteld
31
28
om een nieuwe speelvoorziening aan te (blauw) en 2033 (groen)
24
23
leggen. Uitgegaan wordt hier van kleinere
speeltuintjes met een duidelijke speel- en
• Kleine
plekken
(4x): doen
€ 10K tot € 20K
5.1
Wat we
gaan
ŽŶƚŵŽĞƟŶŐƐĨƵŶĐƟĞ͕ ŵĂĂƌ ǌŽŶĚĞƌ ĚĂĂƌďŝũ
• plekken (20x): € 20K tot € 30K
toestellen te gebruiken. In totaal zijn er na
4
4
4
Doel
uitvoeringsplan 30K tot € 50K
ͻ tŝũŬƉůĞŬŬĞŶ;ϰǆͿ͗€
ϮϬϯϯ ĚĂŶ Ϯϴ ƐƉĞĞůƚƵŝŶƚũĞƐ ;ϮϲнϮͿ ǌŽŶĚĞƌ
In
uitvoeringsplan€wordt
ͻ het
^ƉŽƌƚƉůĞŬŬĞŶ;ϱǆͿ͗
5K tot €ingezet
15K op het ƐƉĞĞůƚŽĞƐƚĞůůĞŶ;ǌŝĞŽŽŬĮŐƵƵƌϮͿ͘
KLEINE PLEK
BUURTPLEK
WIJKPLEK
PLEK ZONDER
TOESTELLEN
vormen van een goed netwerk van uitdagende
speelterreinen
voor
brede doelgroep
sŽŽƌ ĚĞ ŽǀĞƌŝŐĞ
Ϯϲ een
ƐƉĞĞůƉůĂĂƚƐĞŶ
wordt sĞƌĚĞƌĞƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐǀĂŶŚĞƚĂĂŶƚĂůƐƉĞĞůƚĞƌƌĞŝŶĞŶ ĚĞ ϲϬ ƐƉĞĞůƚĞƌƌĞŝŶĞŶ ĂĂŶŐĞƉĂŬƚ͘ ϵ ůŽĐĂƟĞƐ
(buurten wijkplekken).
Op basis
van van
het (met speeltoestellen) is niet nodig en wenselijk. worden heringericht als centrale buurteen ďĂƐŝƐďƵĚŐĞƚ
beschikbaar
gesteld
ƐƉĞĞůƌƵŝŵƚĞͲŽŶĚĞƌǌŽĞŬϮϬϭϴ;ŚŽŽĨĚƐƚƵŬϯͿĞŶ
Φϳ͕ϱ< ƉĞƌ ůŽĐĂƟĞ ;Φ ϭϵϬ͘ϬϬϬ͕Ͳ ŝŶ ƚŽƚĂĂůͿ͘ Uitzondering hierop is wanneer sprake is van ŽĨ ǁŝũŬƐƉĞĞůƉůĂĂƚƐ ĞŶ ϰ ůŽĐĂƟĞƐ worden
ĚĞƐƉĞůƌĞŐĞůƐ;ŚŽŽĨĚƐƚƵŬϰͿŝƐŐĞŬĞŬĞŶǁĞůŬĞ
Met de gehanteerde richtbedragen wordt uitbreiding door nieuwbouw.
ŚĞƌŝŶŐĞƌŝĐŚƚ ĂůƐ ƐƉĞĞůͲ ĞŶ ŽŶƚŵŽĞƟŶŐƐƉůĞŬ
ůŽĐĂƟĞƐ
ŶŽĚŝŐ ǌŝũŶ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ŐŽĞĚĞ ƐƉƌĞŝĚŝŶŐ
ƌĞŬĞŶŝŶŐŐĞŚŽƵĚĞŶŵĞƚǌŽǁĞůĚĞŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ
zonder speeltoestellen.
en
van speelterreinen
in Westervoort.
ĂůƐdekking
ŽŶƚƌƵŝŵŝŶŐ
ǀĂŶ ĚĞ ƉůĞŬŬĞŶ͕
ŝŶĐůƵƐŝĞĨ 5.2 Wanneer gaan we dat doen
Hierbij
is vooral
gelet op
deenbeschikbare
grondwerk,
verhardingen,
groen
eventueel
Op ϮůŽĐĂƟĞƐ wordt tot 2020 alleen een toestel
ƌƵŝŵƚĞ͕ůŝŐŐŝŶŐ͕ďĞƌĞŝŬďĂĂƌŚĞŝĚĞŶĚĞĨƵŶĐƟĞ
Scope
straatmeubilair.
ǀĞƌǀĂŶŐĞŶ;sƌŽƵǁĞŶƐůĂŐ͕Ŷƌ͘ϮϴͿŽĨĞĞŶŝŵƉƵůƐ
die de plekken nu al voor kinderen vervullen. De scope van het uitvoeringsplan is 15 jaar ŐĞĚĂĂŶ ;ƌĞŽŶ͕ Ŷƌ͘ ϰϲͿ͘ ĞǌĞ ǁŽƌĚĞŶ ƉĂƐ
;ϮϬϭϵͲϮϬϯϯͿ͘ /Ŷ ĚĞǌĞ ƉĞƌŝŽĚĞ ŬŽŵĞŶ ĂůůĞ ϲϬ volledig heringericht in de periode 2022-2033.
Budget voor programma 2018-2020
Wat
betekent
Om dit
de concreet
voorgestelde
ingrepen voor de ;ϱϴнϮ ŶŝĞƵǁĞͿ ůŽĐĂƟĞƐ ŝŶ ĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐ ǀŽŽƌ
Momenteel
zijn uit
er ϱϴƐƉĞĞůͲͬƐƉŽƌƩĞƌƌĞŝŶĞŶ.
komende 3 jaar
te voeren is in totaal een ŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘ ŝŶŶĞŶ ĚĞǌĞ ƉĞƌŝŽĚĞ ǁŽƌĚĞŶ Daarna: Programma 2022-2033
EĂĚĞůŽŽƉƟũĚǀĂŶŚĞƚƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ;ϮϬϯϯͿ
bedrag van € 270.000,- nodig; een budget sd op korte termijn (2019-2021) concrete In de periode 2022-2033 worden 47
wordt door 32 hiervan een netwerk van buurt- ingrepen voorgesteld op basis van de jaarlijkse ƐƉĞĞůƚĞƌƌĞŝŶĞŶ ;ŚĞƌͿŝŶŐĞƌŝĐŚƚ͘ ŝƚ ďĞƚƌĞŌ 23
en wijkplekken gevormd.
ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐŝŶƐƉĞĐƟĞƐ͘/ŶŐƌĞƉĞŶǀŽŽƌĚĞƉĞƌŝŽĚĞ ůŽĐĂƟĞƐ die worden heringericht ten behoeve
hierna laten zich minder goed voorspellen en van het netwerk van buurt- en wijkspeelplaatsen.
Ϯϲ ŬůĞŝŶĞ ƐƉĞĞůƚƵŝŶƚũĞƐ hebben vooral een zijn nu nog niet relevant om, gekoppeld aan een Op Ϯϰ ůŽĐĂƟĞƐ zullen toestellen niet worden
aanvullende rol voor de speelruimte in de ũĂĂƌƚĂů͕ƚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĞƌĞŶƌŝĐŚƟŶŐďĞǁŽŶĞƌƐ͘
vervangen. In samenspraak met bewoners kan
wijk. Wanneer de toestellen hierop aan
ĚĞƉůĞŬĞĞŶĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐŬƌŝũŐĞŶ͘
vervanging toe zijn, wordt de plek in overleg tĂŶŶĞĞƌƐƉƌĂŬĞŝƐǀĂŶĞĞŶƌĞŶŽǀĂƟĞƚƌĂũĞĐƚͬ
met omwonenden ingericht als speel- en revitalisering van een wijk, kan het nodig zijn Het is nu nog niet mogelijk om aan deze
ŽŶƚŵŽĞƟŶŐƐƌƵŝŵƚĞ ǌŽŶĚĞƌ ƚŽĞƐƚĞůůĞŶ͘ ŝƚ ŬĂŶ om een speelterrein eerder op te pakken ingrepen een jaartal te koppelen. Dit moet om
een verhard speelpleintje worden, (bespeelbaar) ;ǌŽĂůƐďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĚĞDŽƐƚĞƌĚŚŽĨͿ͘
ĚĞϯũĂĂƌŶĂĚĞƌďĞŽŽƌĚĞĞůĚĞŶŝƐĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶ
ĂĚŽƉƟĞŐƌŽĞŶŽĨĞĞŶĂŶĚĞƌŝŶŝƟĂƟĞĨƵŝƚĚĞǁŝũŬ
de technische staat van de toestellen. Omdat
Enkele speelterreinen die aanmerking komen
ĚĂƚƐƉĞůŽĨŽŶƚŵŽĞƟŶŐďĞǀŽƌĚĞƌƚ͘
Korte termijn: Programma 2019-2021
speeltoestellen minimaal 10-12 jaar meegaan
ǀŽŽƌŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐŝŶĚĞƉĞƌŝŽĚĞϮϬϭϵͲϮϬϮϭ͘
In de periode 2018-2020 worden 15 van komen recent ingerichte speelterreinen
Van boven naar beneden: #07, #37 en #51
ǀŽŽƌůŽƉŝŐŶŝĞƚŝŶĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐǀŽŽƌŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘
14
16
;ǌŝĞƐƉĞĞůƌƵŝŵƚĞŬĂĂƌƚƉĂŐŝŶĂϭϭĞŶϭϲͿ
ĐƚƵĂůŝƐĂƟĞďĞůĞŝĚƐƉůĂŶ^ƉĞůĞŶ
KƉďĂƐŝƐǀĂŶŚĞƚŽŶĚĞƌǌŽĞŬ;ŚŽŽĨĚƐƚƵŬϯͿĞŶ
ZŝĐŚƚďĞĚƌĂŐĞŶǀŽŽƌŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ
ĚĞ
In deƐƉĞůƌĞŐĞůƐ
bijlage is het
ǀŽŽƌ
uitvoeringsplan
ƐƉĞĞůƌƵŝŵƚĞ2018-2032
;ŚŽŽĨĚƐƚƵŬ
4)
opgenomen.
is een uitvoeringsplan
Hierin is peropgesteld
speelplaats
vooreen
de
komende
ƌŝĐŚƚďĞĚƌĂŐŽƉŐĞŶŽŵĞŶǀŽŽƌŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͗
15 jaar.
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5.3 Investeringsbudget
Nader te bepalen.

5.4 Onderhoudsbudget
Nader te bepalen
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ĐƚƵĂůŝƐĂƟĞďĞůĞŝĚƐƉůĂŶ^ƉĞůĞŶ
nieuw

ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐŝŶϮϬϭϵͲϮϬϮϭ

voorziening en speltype behouden

kleine plek uitbreiden tot buurtplek

nieuw in te richten speel- en
ŽŶƚŵŽĞƟŶŐƐƉůĞŬǌŽŶĚĞƌƚŽĞƐƚĞůůĞŶ
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ie

ui

tb
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40
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inzetten op
natuurlijke speelplek!

45

43
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30

re

en
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id

39

34

31
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33

toevoegen
hockey!

PT
(her)inrichten als speel- en
ŽŶƚŵŽĞƟŶŐƐƉůĞŬǌŽŶĚĞƌƚŽĞƐƚĞůůĞŶ
ƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌďƵƵƌƟŶŝƟĂƟĞĨ
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06

verbeteren
veld

VV

extern beheer
mogelijk?
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24

46

36

28

32

49

47

38

37
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Sportclub
Westervoort
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IKC de Hoge Hoeve
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Park Steenderens

BS Basisschool het Ravelijn

54

TV
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drukke weg (barrière)

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

Overig:
Park

56
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schoolplein

nr.

BS
nr.

Bereik:
kleine speelplek

speelpleintje zonder toestellen
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sportplek

speelplek

ravotplek (lekker vies worden!)
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5.5 Uitvoeringskaart 2019-2033

Ğ ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐŬĂĂƌƚ ŽƉ ƉĂŐŝŶĂ ϭϲ ůĂĂƚ ŚĞƚ
uitvoeringsprogramma en de ingrepen per
ůŽĐĂƟĞ ǌŝĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ƉĞƌŝŽĚĞ ϮϬϭϵͲϮϬϯϯ͘
Hierin zijn alle speelterreinen aangegeven
die behouden blijven binnen het netwerk van
ďƵƵƌƚͲ ĞŶ ǁŝũŬƉůĞŬŬĞŶ ŽĨ ũƵŝƐƚ ŝŶ ĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐ
ŬŽŵĞŶǀŽŽƌŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐͬŽŵǀŽƌŵŝŶŐǌŽŶĚĞƌ
speeltoestellen.
DĞƚ ďůĂƵǁĞ ƌŝŶŐĞŶ ǌŝũŶ ĚĞ ϭϱ ůŽĐĂƟĞƐ ĂĂŶͲ
gegeven waarbij een ingreep wordt verwacht
in de periode 2019-2021.

In bijlagen B4 en B5 zijn de uitvoeringsƉƌŽŐƌĂŵŵĂ͛ƐǀŽŽƌĚĞŬŽƌƚĞ;ƚŽƚĞŶŵĞƚϮϬϮϭͿ
en lange termijn (tot en met 2033) terug te
ǀŝŶĚĞŶ ŵĞƚ ĚĞ ĮŶĂŶĐŝĞůĞ ŽŶĚĞƌďŽƵǁŝŶŐ
gebaseerd op de richtbedragen.

5.6 Opvolging
Aanbevolen wordt om elke 2 tot 3 jaar het
uitvoeringsprogramma te updaten door te
kijken welke speelplaatsen de komende jaren
ŝŶ ĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐ ŬŽŵĞŶ ǀŽŽƌ ŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘
Dit kan eventueel gekoppeld worden aan
ĚĞ ũĂĂƌůŝũŬƐĞ ŚŽŽĨĚŝŶƐƉĞĐƟĞ͘ ĂŶ ĚĞ ŚĂŶĚ
van die herijking kunnen steeds de wijken
worden aangeschreven waarin speelplaatsen
liggen die opgepakt moeten worden (zie ook
richtlijnen voor uitvoering).
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Tips voor uitvoering

CO
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sŽŽƌ ĚĞ ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ŝŶ ŚŽŽĨĚƐƚƵŬ ϱ
beschreven ingrepen zijn de volgende adviezen
opgesteld op het gebied van clustering, kwaliteit,
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞĞŶŚĞƚďĞƚƌĞŬŬĞŶǀĂŶďĞǁŽŶĞƌƐ͘

6.1 Kwaliteit en diversiteit

Met de voorgestelde ingrepen in het
uitvoeringsplan wordt de kwaliteitslag die de
ĂĨŐĞůŽƉĞŶ ũĂƌĞŶ ŝƐ ŐĞŵĂĂŬƚ ǀŽŽƌƚŐĞǌĞƚ͖ ŚĞƚ
verbeteren van de diversiteit van de speelruimte
en het inspelen op de wensen van bewoners.
DŝŶĚĞƌĞĞŶĚƵŝĚŝŐĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶƐƉĞĞůƚĞƌƌĞŝŶĞŶ
en juist meer uitdagende centrale plekken
ĞŶ ĂůƚĞƌŶĂƟĞǀĞ ŝŶǀƵůůŝŶŐ ǀĂŶ ;ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞͿ
kleine speeltuintjes (zie spelregels pagina 12).
ZŝĐŚƚůŝũŶĞŶ ǀŽŽƌ ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ǀĂŶ ƵŝƚĚĂŐĞŶĚĞ ĞŶ
ŬǁĂůŝƚĂƟĞĨŐŽĞĚĞƐƉĞĞůƌƵŝŵƚĞǌŝũŶ͗
•

•
•

•

18

'ĞďƌƵŝŬ ďŝũ ĚĞ ŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ǀĂŶ ĚĞ
ĐĞŶƚƌĂůĞ ƐƉĞĞůƚĞƌƌĞŝŶĞŶ ĞĞŶ ĐŽŵďŝŶĂƟĞ
van toestellen en speelaanleidingen.
Dit vergroot het speelaanbod en de
uitdaging voor een bredere doelgroep. In
bijlage B5 zijn voorbeelden te vinden van
speelaanleidingen.
sĂƌŝĞĞƌŵĞƚŝŶƌŝĐŚƟŶŐƚƵƐƐĞŶƐƉĞĞůƚĞƌƌĞŝŶĞŶ
in een wijk.
Avontuurlijke, groene speelterreinen hebben
andere onderhoudseisen. Houd hier bij de
aanleg rekening mee (integrale aanpak) en
betrek bewoners hierbij voor een goede
gebruikskwaliteit en uitstraling.
,ŽƵĚďŝũŝŶƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶŬůĞŝŶĞƐƉĞĞůƚƵŝŶƚũĞƐ
zonder toestellen vooral rekening met de

ĐƚƵĂůŝƐĂƟĞďĞůĞŝĚƐƉůĂŶ^ƉĞůĞŶ

ĚŽĞůŐƌŽĞƉ ĚŝĞ ŶŽŐ ŶŝĞƚ ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ŶĂĂƌ •
grotere speelterreinen in de wijk mogen
;ƚŽƚĞĞŶũĂĂƌŽĨϴͿ͘

6.2 Clustering van vervangingen

Uitgangspunt bij clustering is dat er geen
ŬĂƉŝƚĂĂůǀĞƌŶŝĞƟŐŝŶŐ ŽŶƚƐƚĂĂƚ͘ Ğ ƌĞůĂƟĞĨ
nieuwe toestellen (jonger dan 10 jaar)
die nog prima 5 jaar mee kunnen moeten
ǁŽƌĚĞŶŵĞĞŐĞŶŽŵĞŶŝŶĚĞŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ
ſĨ ǀĞƌƉůĂĂƚƐƚ ǁŽƌĚĞŶ ŶĂĂƌ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌĞ
speelterrein.
ŝũ ůŽĐĂƟĞƐ ǁĂĂƌ ĚĞ ǀĂƐƚĞ ŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚ
ĂĂŶůĞŝĚŝŶŐ ŐĞĞŌ ǀŽŽƌ ǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐ ŵŽĞƚ
ŬƌŝƟƐĐŚ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞŬĞŬĞŶ ŽĨ ďĞŚŽƵĚ
van de toestellen zinvol is (anders
ŬĂƉŝƚĂĂůǀĞƌŶŝĞƟŐŝŶŐͿ͘

sŽŽƌ ĞĞŶ ĞĸĐŝģŶƚĞ ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ ŝƐ ŚĞƚ ĂĚǀŝĞƐ
om ingrepen te clusteren. Dit geldt zowel voor •
ŝŶŐƌĞƉĞŶŽƉǁŝũŬŶŝǀĞĂƵĂůƐŽƉĚĞƉůĞŬǌĞůĨ͘ůƐ
ƵŝƚĚĞƉĞƌŝŽĚŝĞŬĞǀĞŝůŝŐŚĞŝĚƐŝŶƐƉĞĐƟĞƐďůŝũŬƚĚĂƚ
ŽƉĞĞŶůŽĐĂƟĞĠĠŶŽĨŵĞĞƌĚĞƌĞƚŽĞƐƚĞůůĞŶŽƉ
korte termijn vervangen moet worden (binnen
2 jaar) komt een plek in aanmerking voor
ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘ ,ŝĞƌďŝũ ǌŝũŶ ĚĞ ǀŽůŐĞŶĚĞ ƌŝĐŚƚůŝũŶĞŶ 6.3 Ondergronden en beheer
van toepassing:
ŝũ ĚĞ ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ǀĂŶ ŶŝĞƵǁĞ ƐƉĞĞůƚĞƌƌĞŝŶĞŶ
• Speelterreinen worden bij voorkeur per is de keuze van de ondergrond bepalend
ůŽĐĂƟĞŝŶĞĞŶŬĞĞƌŽƉŐĞƉĂŬƚǀŽŽƌŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ voor het uit te voeren beheer. De komende
ŽĨ ŽŵǀŽƌŵŝŶŐ ĞŶ ŶŝĞƚ ƚŽĞƐƚĞů ǀŽŽƌ ƚŽĞƐƚĞů͘ jaren wordt uitgegaan van de volgende
ĞǌĞŵĂŶŝĞƌŐĞĞŌŵĞĞƌŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶǀŽŽƌ uitgangspunten:
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟĞĞŶĂĨƐƚĞŵŵŝŶŐǀĂŶĚĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐ
• In de gemeente Westervoort wordt vooral
op de wensen uit de wijk.
zand en houtsnippers gebruikt onder
• Op plekniveau kunnen vervangingen die
speeltoestellen. Zand moet eens in de
binnen 3 tot 5 jaar aan de beurt zijn worden
ĚƌŝĞ ũĂĂƌ ŐĞǌĞĞĨĚ ǁŽƌĚĞŶ͕ ŚŽƵƚƐŶŝƉƉĞƌƐ
ŐĞĐůƵƐƚĞƌĚďŝŶŶĞŶĠĠŶŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘
moeten elke drie jaar worden aangevuld.
• Op wijkniveau is clustering van uitvoering
ŽƉ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ůŽĐĂƟĞƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ ǌŽĚĂƚ • Onder lage toestellen (valhoogte tot
1,5m) volstaat gras als ondergrond.
ŝŶŐƌĞƉĞŶĞŶŝŶƌŝĐŚƟŶŐŽŶĚĞƌůŝŶŐŽƉĞůŬĂĂƌ
ŬƵŶŶĞŶ ǁŽƌĚĞŶ ĂĨŐĞƐƚĞŵĚ͘ Ž ǁŽƌĚƚ • <ƵŶƐƚŵĂƟŐĞ ŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚĞŶ ĂůƐ  ƌƵďďĞƌ
;ƚĞŐĞůƐŽĨŐŝĞƚͿĞŶŬƵŶƐƚŐƌĂƐǁŽƌĚĞŶůŝĞǀĞƌ
ĚĞ ƌĞůĂƟĞ ƚƵƐƐĞŶ ŝŶǀĞƐƚĞƌĞŶ ŝŶ ďƵƵƌƚͲ ĞŶ
ŶŝĞƚ ƚŽĞŐĞƉĂƐƚ͕ ŵŝƚƐ ǀĂŶƵŝƚ ĚĞ ůŽĐĂƟĞ
wijkplekken en het omvormen van kleinere
ĂŶĚĞƌĞ ŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚĞŶ ŶŝĞƚ ƉƌĂŬƟƐĐŚ ǌŝũŶ
speeltuintjes duidelijk.
(bodemkwaliteit bijv.).
• sŽŽƌ ŚĞƚ ĐůƵƐƚĞƌĞŶ ŽƉ ƉůĞŬͲ ĞŶ ǁŝũŬŶŝǀĞĂƵ
kan het nodig zijn om ingrepen iets naar
ǀŽƌĞŶƚĞŚĂůĞŶŽĨũƵŝƐƚŵĞƚŽŶĚĞƌŚŽƵĚŝĞƚƐ
uit te stellen.
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6.4 Communicatie
Aanbevolen wordt om, zeker in het begin,
duidelijk te communiceren wat de plannen
zijn en hoe de uitvoering bijdraagt aan
een diverser speelaanbod. Wijkraden en
gebiedsteams hebben een belangrijke rol in de
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞŚŝĞƌŽǀĞƌŶĂĂƌďĞǁŽŶĞƌƐ͘,ĞƚŝƐ
belangrijk dat bewoners, en vooral kinderen
de kans krijgen om mee te denken, zowel bij
de grotere als kleinere speelplaatsen.
Na oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden is het belangrijk om de resultaten ook
ƚĞƌƵŐ ƚĞ ŬŽƉƉĞůĞŶ ƌŝĐŚƟŶŐ ŝŶǁŽŶĞƌƐ͘ 'ŽĞĚĞ
voorbeelden uit de eigen gemeente zorgen
ǀŽŽƌĞĞŶƉŽƐŝƟĞĨĞīĞĐƚŽƉĂŶĚĞƌĞǁŝũŬĞŶ͘

PT

6.5 Samenwerking en inspraak
Twee van de opgestelde spelregels (zie
ŚŽŽĨĚƐƚƵŬ ϰͿ ŐĂĂŶ ŽǀĞƌ ŚĞƚ ďĞƚƌĞŬŬĞŶ ǀĂŶ
bewoners bij de uitvoering. Dit is niet alleen
belangrijk voor het verkrijgen van draagvlak,
ŵĂĂƌůĞŝĚƚǀĂĂŬŽŽŬƚŽƚĐƌĞĂƟĞǀĞ͕ŶŝĞƵǁĞĞŶ
verrassende oplossingen!
•

ŝũ ŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ǀĂŶ ǌŽǁĞů ŐƌŽƚĞ ĂůƐ
kleine speelterreinen worden bewoners
(vooral kinderen) betrokken en kunnen
zij meedenken en -beslissen over het
ontwerp. De vorm van inspraak kan per
ůŽĐĂƟĞͬǁŝũŬǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ͘

•

•

•

•

•

CO
N

Wijkraden en gebiedsteams kunnen bij
ĚĞ ŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ǀĂŶ ƐƉĞĞůƚĞƌƌĞŝŶĞŶ ĞŶ
ŚĞƚ ŝŶǀĞŶƚĂƌŝƐĞƌĞŶ ǀĂŶ ŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ ĞĞŶ
ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌŽůƐƉĞůĞŶŝŶĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞ
ŶĂĂƌ ďĞǁŽŶĞƌƐ ĞŶ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ǀĂŶ
inspraakbijeenkomsten.
ůƐ ďŝũ ĚĞ ŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ǀĂŶ ĞĞŶ ŬůĞŝŶĞƌĞ
(aanvullende) speelplek gekozen wordt
voor een omvorming naar speelgroen,
ĞĞŶ ďŽŽŵŐĂĂƌĚ ŽĨ ĂŶĚĞƌĞ ǀŽƌŵĞŶ ǀĂŶ
ĂĨǁŝũŬĞŶĚ ŽƉĞŶďĂĂƌ ŐƌŽĞŶ͕ ǁŽƌĚƚ ŚĞƚ
ďĞŚĞĞƌ ĞƌǀĂŶ͕ ŝŶ ůŝũŶ ŵĞƚ ŚĞƚ ĐŽĂůŝƟĞͲ
ĂŬŬŽŽƌĚ ďŝũ ďĞǁŽŶĞƌƐ ŐĞůĂƚĞŶ ;ĂĚŽƉƟĞͿ͘
ŝũ ĚĞƌŐĞůŝũŬĞ ŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ ŝƐ ĚƌĂĂŐǀůĂŬ
belangrijk. De gemeente hanteert
ŚŝĞƌďŝũ ĚĂƚ ŚĞƚ ŝŶŝƟĂƟĞĨ ĚŽŽƌ ŵŝŶŝŵĂĂů ϱ
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞŶ ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĚ ŵŽĞƚ ǁŽƌĚĞŶ
en dat direct omwonenden worden
betrokken.
Als bij de voorgestelde omvorming van
een kleinere speelplek blijkt dat er geen
ŐĞĚƌĂŐĞŶ ŝŶŝƟĂƟĞĨ ŽĨ ďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚ
vanuit de omwonenden is, kan de plek
ŽŽŬ ĞĞŶǀŽƵĚŝŐ ǁŽƌĚĞŶ ĚŝĐŚƚŐĞƐƚƌĂĂƚ ŽĨ
worden ingezaaid met gras. Wel wordt
ŐĞĂĚǀŝƐĞĞƌĚĚĞƉůĞŬŬĞŶĂůƟũĚďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ
te houden als speelruimte.
ŝũ ƐƉŽƌƚƉůĞŬŬĞŶ ǁŽƌĚƚ ĚĞ ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ
ĂĨŐĞƐƚĞŵĚ ŵĞƚ ƐƉŽƌƚĞƌƐͬŐĞďƌƵŝŬĞƌƐ͕ ǌŽ
ǁŽƌĚƚ ĚĞ ŬĂŶƐ ŽƉ ŬĂƉŝƚĂĂůǀĞƌŶŝĞƟŐŝŶŐ
beperkt door geen kostbare voorzieningen
ĂĂŶ ƚĞ ůĞŐŐĞŶ ĚŝĞ ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ ŶŝĞƚ ŽĨ
beperkt worden gebruikt.
/ŶǁŝũŬĞŶŵĞƚƐĐŚŽůĞŶŬĂŶďŝũĚĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐ
van speelterreinen samengewerkt worden

•

•

ŵĞƚ ĚĞ ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ ƐĐŚŽŽů͘ Ž ŬĂŶ ĚĞ
ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ǁŽƌĚĞŶ ĂĨŐĞƐƚĞŵĚ ŵĞƚ ŚĞƚ
schoolplein zodat beiden van toegevoegde
waarde zijn voor de wijk.
ĞǁŽŶĞƌƐŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ ǀŽŽƌ ƐƉĞůĞŶ ĞŶ ŽĨ
sporten buiten de bestaande speelterreinen
ǁŽƌĚĞŶ ĞůŬ ĂĨǌŽŶĚĞƌůŝũŬ ďĞŽŽƌĚĞĞůĚ͘ /Ŷ
het uitvoeringsplan is geen extra budget
ŽƉŐĞŶŽŵĞŶǀŽŽƌƐƉĞĞůͲŽĨƐƉŽƌƟŶŝƟĂƟĞǀĞŶ
ďƵŝƚĞŶ ĚĞ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ůŽĐĂƟĞƐ͘ tĂŶŶĞĞƌ
ƚŽĐŚĞĞŶŶŝĞƵǁĞůŽĐĂƟĞǁŽƌĚƚŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ͕
ǌĂůŵŽĞƚĞŶǁŽƌĚĞŶĂĨŐĞǁŽŐĞŶŽĨĚŝƚŝŶĚĞ
ďĞƚƌĞīĞŶĚĞďƵƵƌƚŶŽĚŝŐŝƐĞŶďŝũǀŽŽƌŬĞƵƌ
gebeuren zonder speeltoestellen, maar
met speel- en beweegaanleidingen. Het
ǁŝƐƐĞůĞŶǀĂŶůŽĐĂƟĞƐŬĂŶŽŽŬĞĞŶŽƉƟĞǌŝũŶ
;ĞĞŶƉůĞŬĂĂŶůĞŐŐĞŶ͕ĞĞŶŽƉŚĞīĞŶͿ͘
Samenwerking is niet alleen belangrijk met
bewoners, ook ambtelijk is het nodig om
ŝŶƌŝĐŚƟŶŐĞŶďĞŚĞĞƌŝŶƚĞŐƌĂĂůŽƉƚĞƉĂŬŬĞŶ͘
Dit is vooral belangrijk bij avontuurlijke
groene speelerreinen (aangepast beheer)
ŵĂĂƌ ŽŽŬ ŵĞƚ ďĞƚƌĞŬŬŝŶŐ ƚŽƚ ĂĨǀĂůͲ ĞŶ
ŚŽŶĚĞŶďĞůĞŝĚ͘ŝũŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐĞŶǁŽƌĚĞŶ
ĚĂĂƌŽŵ ĚĞ ƉůĂŶŶĞŶ ŽŽŬ ĂĨŐĞƐƚĞŵĚ ŵĞƚ
relevante beleidsterreinen.

ŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ͘ /Ŷ ĐŽŵďŝŶĂƟĞ ŵĞƚ ĚĞ ŐĞƐƚĞůĚĞ ĚĞ ǁŝũŬ͕ ĚĞ ďĞŚŽĞŌĞ ŵ͘ď͘ƚ͘ ĚĞ ƐƉĞĞůƌƵŝŵƚĞ
ŬĂĚĞƌƐůĞǀĞƌƚĚŝƚĚĞǀŽůŐĞŶĚĞƌŝƐŝĐŽ͛ƐŽƉ͗
binnen die periode veranderd.
tĞĞƌƐƚĂŶĚƚĞŐĞŶĂŵďŝƟĞƐĞŶƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ
Het is mogelijk dat bewoners zich niet kunnen
vinden in de voorgestelde ingreep en het
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŶŝĞƚǌŝĞŶǌŝƩĞŶĚĂƚĚĞƉůĞŬǀŽŽƌ
hun deur wordt omgevormd zonder toestellen.
Het is daarom belangrijk dat de boodschap
breder wordt getrokken dan alleen plekniveau
en dat duidelijk wordt gecommuniceerd wat
de beweegredenen zijn voor de voorgestelde
ingrepen. Het gaat hierbij ook niet om het
verwijderen van zoveel mogelijk toestellen,
ŵĂĂƌũƵŝƐƚŽŵŚĞƚǀĞƌŐƌŽƚĞŶǀĂŶĚĞǀĂƌŝĂƟĞĞŶ
speelwaarde op wijkniveau.
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6.6 Risico’s bij uitvoering
Op korte termijn (2019-2021) wordt op
15 speelterreinen een ingreep verwacht.
/Ŷ ϭϭ ǀĂŶ ĚĞ ϭϱ ŐĞǀĂůůĞŶ ďĞƚƌĞŌ Ěŝƚ ĞĞŶ
ŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ŽĨ ǀĞƌǀĂŶŐŝŶŐ ǀĂŶ ĞĞŶ ĞŶŬĞů
ƚŽĞƐƚĞů͘/ŶϰŐĞǀĂůůĞŶďĞƚƌĞŌŚĞƚĞĞŶƉůĞŬǁĂĂƌ
in principe geen toestellen terug komen bij de

Een constant uitgangspunt is wel dat
ƐƉĞĞůƌƵŝŵƚĞ ĂůƟũĚ ďĞŚŽƵĚĞŶ ŵŽĞƚ ďůŝũǀĞŶ͕
ook wanneer hier geen toestellen meer staan.
Ž ďůŝũŌ ĚĞǌĞ ƌƵŝŵƚĞ ĂůƟũĚ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ ǀŽŽƌ
ƚŽĞŬŽŵƐƟŐĞŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐĞŶĞŶŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶ͘
sŽŽƌ ƐƉĞĞůƚĞƌƌĞŝŶĞŶ ĚŝĞ ƉĂƐ ϱ ũĂĂƌ ŶĂ ŚĞƚ
opstellen van dit uitvoeringsplan aan de beurt
ǌŝũŶ ŝƐ ŚĞƚ ĂĚǀŝĞƐ Žŵ ŽƉŶŝĞƵǁ ƚĞ ďĞŬŝũŬĞŶ ŽĨ
de voorgestelde ingrepen nog aansluiten bij
de wijk. Bijvoorbeeld door een wandeling met
ďĞǁŽŶĞƌƐͬŬŝŶĚĞƌĞŶ͘
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,ŽŐĞǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐĞŶ
Als bewoners wordt gevraagd om mee te
denken, wordt dit ook als kans gezien om
wensen door te geven aan de gemeente. Dit
ŝƐ ƉƌŝŵĂ͕ ŵĂĂƌ ŚĞƚ ŝƐ ďĞůĂŶŐƌŝũŬ Žŵ ǀŽŽƌĂĨ
ĂĂŶ ŚĞƚ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟĞƚƌĂũĞĐƚ ƚĞ ǁĞƚĞŶ ǁĞůŬĞ
;ĮŶĂŶĐŝģůĞͿ ƌƵŝŵƚĞ Ğƌ ŝƐ ǀŽŽƌ ;ĂĂŶǀƵůůĞŶĚĞͿ
ǁĞŶƐĞŶ ǌŽĚĂƚ Ğƌ ƟũĚĞŶƐ ĞĞŶ ŝŶƐƉƌĂĂŬƚƌĂũĞĐƚ
ŐĞĞŶ ďĞůŽŌĞƐ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞĚĂĂŶ ĚŝĞ ĂĐŚƚĞƌĂĨ
ůĂƐƟŐ ŽĨ ŶŝĞƚ Ƶŝƚ ƚĞ ǀŽĞƌĞŶ ǌŝũŶ͘ ŽŽƌ ǀŽŽƌĂĨ
duidelijke kaders bij bewoners aan te geven
wordt dit eenvoudig ondervangen.

ůƐ ƚƵƐƐĞŶƟũĚƐ ŵĞĞƌ ďƵĚŐĞƚ ďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ
ŬŽŵƚ͕ ǁŽƌĚƚ ŐĞĂĚǀŝƐĞĞƌĚ Ěŝƚ ŝŶ ƚĞ ǌĞƩĞŶ ŽƉ
de centrale speelterreinen. Zo kan daar nog
meer uitdaging worden aangeboden voor de
ŚĞůĞǁŝũŬŽĨǌĞůĨƐŐĞŵĞĞŶƚĞ͘

Lange termijn uitvoering
KƉ ĚĞ ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐŬĂĂƌƚ ;ǌŝĞ ƉĂŐŝŶĂ ϭϲͿ ƐƚĂĂŶ
de voorgestelde ingrepen voor de komende 15
jaar. Het is natuurlijk mogelijk dat door nieuwe
ŝŶǌŝĐŚƚĞŶ͕ ďƵĚŐĞƩĞŶ ŽĨ ĚĞ ƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐ ŝŶ
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B

ijlagen

͞ƌƟŬĞů ϯϭ ǀĂŶ ĚĞ ZĞĐŚƚĞŶ ǀĂŶ ŚĞƚ <ŝŶĚ
;sEͿ͗,ĞƚŬŝŶĚŚĞĞŌƌĞĐŚƚŽƉƌƵƐƚĞŶǀƌŝũĞ
ƟũĚ͕ Žŵ ƚĞ ƐƉĞůĞŶ ĞŶ ŽƉ ƌĞĐƌĞĂƟĞ͕ ĞŶ Žŵ
ĚĞĞůƚĞŶĞŵĞŶĂĂŶŬƵŶƐƚĞŶĐƵůƚƵƵƌ͘͟

•

•

•

/ĞĚĞƌĞĞŶ ĚŝĞ ƚĞ ŵĂŬĞŶ ŚĞĞŌ ŵĞƚ ĚĞ
ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͕ŚĞƚďĞŚĞĞƌŽĨĚĞ;ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚͿ
ŝŶƐƉĞĐƟĞƐǀĂŶƐƉĞĞůƌƵŝŵƚĞĞŶͲƚŽĞƐƚĞůůĞŶ
moet zich aan het WAS houden.
In het WAS staat dat speelplaatsen en de
toestellen veilig moeten zijn, bij plaatsing
en in beheer.
Hierbij wordt verwezen naar de Europese

B2 Schijf van Vijf voor Buitenspelen

Tijdens het onderzoekstraject is vooral gekeken
naar de diversiteit van het speelruimteaanbod. Hierin werd gebruik gemaakt van
ĚĞ ^ĐŚŝũĨ ǀĂŶ sŝũĨ ǀŽŽƌ ƵŝƚĞŶƐƉĞůĞŶ͘ ĞǌĞ
gaat uit van een divers aanbod aan openbare
speel- en sportruimte. Er wordt onderscheid
ŐĞŵĂĂŬƚƚƵƐƐĞŶĚĞǀŽůŐĞŶĚĞǀŝũĨĞůĞŵĞŶƚĞŶ͗
•
•
•
•
•
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ĐƚƵĂůŝƐĂƟĞďĞůĞŝĚƐƉůĂŶ^ƉĞůĞŶ
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ĞƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞƐƉĞĞůƉůĂĂƚƐ͗ uitdagende
ƐƉĞĞůƚŽĞƐƚĞůůĞŶĞŶŽŶƚŵŽĞƟŶŐ͘
sŝĞǌĞ ŬŶŝĞģŶ͗ te bespelen groen om
lekker vies te worden.
‘t pleintje: verharde ruimte voor vrij
ƐƉĞů͕ĮĞƚƐĞŶ͕ƐƚĞƉƉĞŶŽĨŬŶŝŬŬĞƌĞŶ͘
Het trapveld: ƌƵŝŵƚĞǀŽŽƌƐƉŽƌƚ͕ĨǇƐŝĞŬĞ
ƵŝƚĚĂŐŝŶŐĞŶŽŶƚŵŽĞƟŶŐ͘
De speelroute: verbindende en veilige
kindvriendelijke route door de wijk.
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‘t pleintje

,ĞƚǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶĨŽƌŵĞůĞƐƉĞĞůƉůĂĂƚƐĞŶŝƐĞĞŶ
ĂĂŶďĞǀĞůŝŶŐŽŵďƵŝƚĞŶƐƉĞůĞŶƚĞĨĂĐŝůŝƚĞƌĞŶĞŶ
ƚĞ ƐƟŵƵůĞƌĞŶ͘ ĞŶ ŐĞŵĞĞŶƚĞ ŝƐ ǀƌŝũ Žŵ ŚŝĞƌ
ŝŶǀƵůůŝŶŐĂĂŶƚĞŐĞǀĞŶ͘sŽŽƌĚĞŝŶƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶ
ĚĞ ĨŽƌŵĞůĞ ƐƉĞĞůƉůĂĂƚƐĞŶ ŝƐ ǁĞů ƐƉĞĐŝĮĞŬĞ
wetgeving vastgesteld in de vorm van het
tĂƌĞŶǁĞƚďĞƐůƵŝƚĂƩƌĂĐƟĞͲĞŶƐƉĞĞůƚŽĞƐƚĞůůĞŶ
(WAS). Hierin staat onder andere:

•

ůƐĚĞǀŝũĨĞůĞŵĞŶƚĞŶĂĂŶǁĞǌŝŐǌŝũŶďŝŶŶĞŶĚĞ ĞǌĞ ĂŶĂůǇƐĞ ŝƐ ǀĂŶ ďĞůĂŶŐ ǀŽŽƌ ĞĞŶ ũƵŝƐƚĞ
bewegingsvrijheid van een kind, is er sprake beoordeling van de speelruimte.
van een rijk en gevarieerd aanbod.
Een wijk met goede mogelijkheden om op
ĞďĂƌƌŝğƌĞƐ;ŚŽŽĨĚǁĞŐĞŶ͕ǁĂƚĞƌŐĂŶŐĞŶĞƚĐ͘Ϳ ƐƚƌĂĂƚŽĨŝŶŚĞƚŐƌŽĞŶƚĞƐƉĞůĞŶ͕ǀĞƌůĂŶŐƚŚĞĞů
zijn in beeld gebracht en met kinderen is ǁĂƚ ĂŶĚĞƌƐ ǀĂŶ ĨŽƌŵĞůĞ ƐƉĞĞůƉůĂĂƚƐĞŶ ĚĂŶ
ďĞǁƵƐƚŐĞƐƉƌŽŬĞŶŽǀĞƌǌŽǁĞůĚĞĨŽƌŵĞůĞ;ŝŶ een wijk waarin het spelen op straat beperkt
ďĞŚĞĞƌǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞͿĂůƐŽŽŬĚĞŝŶĨŽƌŵĞůĞ͕ is door een hoge parkeerdruk, smalle straatjes
vrije speelruimte (overige openbare ruimte). ŽĨŚĞƚŽŶƚďƌĞŬĞŶǀĂŶ;ƐƉĞĞůͿŐƌŽĞŶ͘

Ğů
ƟŽŶĞ
ƚƌĂĚŝ

ƌ ďĞƐƚĂĂƚ ŐĞĞŶ ǁĞƩĞůŝũŬĞ ǀĞƌƉůŝĐŚƟŶŐ ǀŽŽƌ
gemeentes om speelplaatsen aan te leggen.
ƵŝƚĞŶƐƉĞůĞŶǌĞůĨŝƐǁĞů;ĞŶŶŝĞƚǀŽŽƌŶŝĞƚƐͿĞĞŶ
recht! Jeugdigen hebben net als volwassenen
ďĞŚŽĞŌĞĂĂŶĞŶƌĞĐŚƚŽƉŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶŽŵ
te ontspannen en te recreëren.
ŝƚ ƌĞĐŚƚ ŝƐ ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ ŝŶ ĂƌƟŬĞů ϯϭ ǀĂŶ ŚĞƚ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ sĞƌĚƌĂŐ ǀŽŽƌ Ğ ZĞĐŚƚĞŶ ǀĂŶ •
het Kind, dat in 1995 door de Nederlandse
ŽǀĞƌŚĞŝĚŝƐŐĞƌĂƟĮĐĞĞƌĚ͘

normen voor speeltoestellen (o.a. EN
ϭϭϳϲͿ͘ ůƐ ĞĞŶ ƚŽĞƐƚĞů ǀŽůĚŽĞƚ ĂĂŶ ĚĞ
gestelde normen, wordt verondersteld
ĚĂƚŚĞƚƚŽĞƐƚĞůǀĞŝůŝŐŝƐ͘ĞŶƉƌŽĚƵĐĞŶƚŽĨ
beheerder kan ook op een andere wijze
voldoen aan het vereiste veiligheidsniveau
;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĚŽŽƌ ĞĞŶ ƌŝƐŝĐŽĂŶĂůǇƐĞ Ƶŝƚ
te laten voeren). Dit dient dan wel te
worden geregistreerd.
Kŵ ƟũĚĞŶƐ ĚĞ ůĞǀĞŶƐĚƵƵƌ ǀĂŶ ĞĞŶ
speelplaats te voldoen aan het WAS
moeten toestellen periodiek geïnspecteerd
en goed onderhouden worden.
sĂŶ ĞůŬĞ ƐƉĞĞůƉůĂĂƚƐ ĞŶ ĞůŬ ƐƉĞĞůƚŽĞƐƚĞů
ŵŽĞƚĞĞŶƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞďŝũŐĞŚŽƵĚĞŶǁŽƌĚĞŶ
ǀĂŶĚĞŝŶƐƉĞĐƟĞƐĞŶŚĞƚŽŶĚĞƌŚŽƵĚŵĂĂƌ
ŽŽŬǀĂŶŽ͘Ă͘ƌĞƉĂƌĂƟĞƐĞŶŽŶŐĞǀĂůůĞŶ͘
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