Samen maken we fijne speelruimte!
Harmonisatie speelruimtebeleid West Betuwe 2020

Navigatievenster
We hebben de tekst kort en bondig gehouden. Via onderstaande iconen surf je door het speelruimteplan
van West Betuwe. Onderstreepte teksten zijn een link in het document zelf of naar een externe (veilige) site.
Met 25 kernen waar speelplekken liggen heb je natuurlijk veel kaartjes. Daarvoor is de navigatiepagina
Analyse advies per kern makkelijk beginpunt.
Veel lees- en kijkplezier!

En op youtube nog een verslagje van wat
jeugd ons vertelde over hun speelruimte

Visie: Samen maken we fijne
speelruimte!

West Betuwe: Samen maken we fijne speelruimte!
Spelen, de basis voor een gezonde ontwikkeling!
Wie herinnert zich het niet: verstoppertje spelen in de struiken en paadjes achter het huis, graven en over
hekken klimmen in de nieuwbouw, lekker spelen bij de sloot en in het bos? Rondstruinen met vriendjes door
de buurt, balletje trappen tegen de schuur of op het plein rondhangen. Dat is wat kinderen het liefste doen,
en wat ze nodig hebben voor hun ontwikkeling, grenzen verkennen en risico’s opzoeken. Dat is waarvan ze
leren, zowel fysiek als sociaal. Die ruimte willen we onze kinderen ook bieden, zodat ze straks net zulke mooie
speelherinneringen hebben als wij.
Wij geven kinderen in de gemeente West Betuwe de ruimte om te bewegen, ontmoeten, spelen en sporten!
We bieden hun uitdagende en gevarieerde samenspeelplekken aan, vanuit de kracht van alle inwoners,
want: Samen maken we fijne speelruimte!
In het kort
Voor de harmonisatienota is visie op speelruimte in de nieuwe gemeente West Betuwe nodig. In deze visie
staat welke normen we hanteren voor de benodigde hoeveelheid en typen speelplekken in relatie tot de
huidige en toekomstige demografische opbouw binnen de kernen en buurten. Dit geldt ook voor
nieuwbouwprojecten. Hiermee wordt niet alleen een evenredige en eerlijke verdeling van speelruimte
bereikt, maar ook een basis gelegd voor speelplekken die er echt toe doen. In de analyse – als uitwerking
van de visie - staat weergegeven wat het aantal benodigde speelplekken en speelfuncties per
leeftijdsgroep is en ook welke doelgroep (leeftijdscategorie=functie) en welk type gewenst is. Dit in
vergelijking met hoe deze verdeling nu is. De gemaakte afwegingen en advies per speelplek zijn als bijlage
in een totaaltabel opgenomen.
Speeltuinverenigingen (SPV’s) realiseren (nemen initiatief) en beheren onder regie van de gemeente
speelvoorzieningen zoveel als mogelijk. De gemeente begeleidt en subsidieert verenigingen om alle
doelgroepen (kinderen, jeugd, jongeren, volwassenen inclusief senioren) een uitdagend en gevarieerd
geheel aan multifunctionele plekken aan te bieden in elke kern of buurt; dit op basis van het aantal functies
dat deze kunnen vervullen vanuit de speelruimteanalyse.
SPV's beheren nu al een (groot) deel van de speelplekken: ruim 68. Hierdoor is er vanuit de inwoners grote
betrokkenheid. Ook kunnen verenigingen fondsen aanvragen. De gemeente stimuleert één overkoepelde
vereniging per kern die de rol van gesprekspartner op zich neemt en subsidies en fondsen aanvraagt voor
meerdere speelplekken.

Samen maken we fijne
speelruimte, want:
• Kinderen spelen met
meer plezier op
kwalitatief goed
plekken.
• Kernen worden
krachtiger door
samenwerking in
speeltuinverenigingen
• We bundelen onze
krachten voor betere
speelruimte.

Kinderen spelen met meer plezier op kwalitatief goede
plekken en ruimte
Kinderen spelen overal!
Spelen begint voor kinderen zodra ze de deur uitstappen. Tot een jaar of 6 spelen kinderen binnen een kleinere
afstand van huis zodat ouders/verzorgers toezicht kunnen houden. Naarmate de jeugd vanaf 6 jaar naar de
basisschool gaat, gaan ze hun eigen buurt of kern verkennen. Ze gebruiken daarbij de gehele openbare
ruimte om te spelen. Vanaf de middelbare schoolleeftijd, rond hun 12e, komen jongeren eigenlijk overal waar
ze op de fiets of eventueel met het OV naartoe kunnen. Voor senioren geldt vaak dat hun actieradius
langzaam weer beperkter wordt tot eigen buurt of kern. We gaan bij het spelen dus uit van de leeftijdsgroepen
kinderen (0 tot 6 jaar), jeugd (6 tot 12 jaar) en jongeren (12 tot 18 jaar) en volwassenen inclusief senioren.
Omdat kinderen dicht bij huis spelen kijken we bij het plannen van speelruimte naar de demografische
opbouw per buurt en kern.
Kinderen spelen graag samen
De grootste succesfactor bij het spelen is de aanwezigheid van andere kinderen. Kinderen spelen het liefst
samen. Per buurt of kern richten we daarom één centrale plek in die multifunctioneel is en als de ruimte het
toelaat geschikt is voor alle leeftijdsgroepen, inclusief senioren. Op de centrale plek vind je andere kinderen en
ouders, kun je niet alleen spelen maar ook bewegen, ontmoeten en sporten. Centrale plekken liggen op een
goed bereikbare plek, die sociaal veilig voelt en voldoende van omvang is (bij voorkeur groter dan 2.000 m2).
Omdat ieder kind uniek is, verschillende behoeftes heeft en ook omdat de plek steeds nieuwe mogelijkheden
moet bieden gebruiken we de checklist zoals in de kantlijn.
Waar de ruimte op de centrale plek beperkt is en/of daar waar veel kinderen, jeugdigen en jongeren wonen in
de buurt of kern voorzien steunplekken in een specifieke behoefte. Bijvoorbeeld een extra trapveldje voor de
jeugd en jongeren, een plekje met speeltoestellen indien er meer dan 20 kinderen 0-6 in een buurt wonen of
een jeu-de-boulesbaan voor ouderen. Deze zijn nodig naast de centrale plek voor voldoende aanbod en een
eerlijke verdeling.
Soms zijn er speelplekken die voor meer buurten aantrekkelijk zijn zoals de skatebaan in Geldermalsen of
kinderboerderijen. Deze noemen we bovenwijkse plekken.
Voorbeelden van centrale plekinrichting

Checklist
voor plekken waar kinderen
meer en langer speelplezier
hebben:
Deze checklist is een handvat
om te kijken hoe de
speelruimte nog leuker kan.
1. De plek biedt ruimte voor
verschillende type kinderen
en spel!
Ravotten, verzamelen,
uitdaging, competitie, rusten,
bouwen, verzamelen
2. Op de plek kun je goed
samen spelen!
Is er een logische zonering,
geschikt voor meerdere
doelgroepen?
3. De plek en de omgeving
zijn gevarieerd ingericht!
Denk aan hoog en laag, nat
en droog, warm en koud,
hard en zacht, veilig en
risicovol, langzaam en snel.
4. Er is voldoende uitdaging!
Kun je de volgende keer
meer, beter, harder of hoger,
valt er te durven.
5. Iedereen kan meedoen!
Bereikbaar en toegankelijk
voor gebruikers met diverse
soorten beperkingen zodat er
inclusief gespeeld kan
worden.

Hoe meer dingen je kunt
tellen die je er kunt doen, hoe
beter de speelplek!
Zie ook uitwerking hiervan in
de tool De Spikkel

Kinderen spelen met meer plezier op kwalitatief goede
plekken en ruimte
Kinderen spelen graag in het groen
We willen zo veel mogelijk groene informele (speel)ruimte dicht bij huis en ook op de speelplekken. Kinderen
ervaren al spelend in het groen ontspanning en veel uitdaging. In gevarieerd groen kunnen zij meer typen spel
ontplooien: in bomen kun je klimmen, in struikgewas kun je verstoppertje spelen en hutten bouwen, op een
grasveld kun je bloemen en kleine beestjes zoeken. Als er ook nog hoogteverschillen zijn wordt het rennen,
fietsen en steppen nog leuker. Belangrijk hierbij is attente beheermedewerkers (in de zomer geen hutten
weghalen, ook lage takken laten hangen - waar het kan) en respect vanuit volwassenen voor het spelende
kind (niet wegsturen, geen hondenpoep achterlaten).
Kinderen spelen op straat en de stoep
Op de stoep voor het huis begint kinderen met spelen. Later verkennen ze het blok rondom met stepjes en
fietsjes. Aanwezigheid en kwaliteit van de stoep zijn belangrijk voor kinderen. Ook rustige of liefst doodlopende
straten of pleintjes bieden overdag veel ruimte om een balletje te trappen, te stoepkrijten, fietsen en rennen.
Aandacht bij volwassenen in de buurt en bij de gemeente voor straten waarin kinderen de ruimte krijgen en
auto’s te gast zijn vergroot de speelruimte voor kinderen enorm. Ook volwassenen die rekening houden bij
autorijden (langzaam rijden, opletten) vergroten die ruimte. Afspraken hierover kunnen eigenlijk alleen buren
goed met elkaar maken. Speelaanleidingen zoals (zit)randjes, paaltjes of belijning kan de speelruimte hier
vergroten.
Jongeren ontmoeten elkaar graag
Jongeren hebben behoefte aan voldoende sport- en ontmoetingsruimte en vooral ook aan eigen plekken.
We bieden per buurt of kern minimaal één plek aan (van bij voorkeur 1.000 m2 of groter) mits er een minimaal
aantal jongeren woont (>50). Genoeg plekken betekent genoeg natuurlijke spreiding en keus voor jongeren.
Dit blijkt keer op keer de overlast te beperken.

Voorbeelden spelen in de informele groene ruimte en op straat/stoepje/pleintje

Wist u dat 85% van de tijd
in de openbare ruimte als
geheel wordt gespeeld en
(maar) 15% op
speeltoestellen?
Door bosjes en beplanting
aan te brengen, ervaren
kinderen de seizoenen,
kunnen ze met losse
materialen zoals takjes en
steentjes spelen.
Op centrale plekken is het
aanbod zoveel mogelijk
multifunctioneel en voor
meerdere doelgroepen.
Een grotere investering in
toestellen is daar meer
nodig dan op
steunplekken. Per
leeftijdscategorie is er
geen norm aan toestellen,
wel een streven van 4
toestellen per
leeftijdscategorie. Op
steunplekken is dit 2
toestellen.

Kernen worden krachtiger door samenwerking in
speeltuinverenigingen

www.speeltuinen-geldermalsen.nl

Iedereen kan een bijdrage leveren
We betrekken inwoners graag bij het realiseren en beheren van speelruimte in de buurt of kern door middel
van speeltuinverenigingen. Bij 68 van de 116 speelplekken verspreid over de voormalige drie gemeentes is dit
al het geval. Verenigingen kunnen andere inwoners betrekken door op een laagdrempelige manier contact
te maken.
Naast de fysieke inrichting van de buurt vinden we ook de sociale samenhang belangrijk. Zo kunnen inwoners
meedenken over de inrichting van hun buurt en vooral speelplekken en ook mede de participatie met
kinderen, jeugd en jongeren organiseren. Dit vereist vanuit de gemeente ondersteuning met kennis over
onderhoud en veiligheid van speeltoestellen, en werkvormen voor participatie en coördinatie van de
verschillende verenigingen. Bovendien kunnen verenigingen (of stichtingen) extra subsidies en fondsen
aanvragen.
We willen allemaal iets betekenen voor elkaar
Alle kleine attenties bij elkaar, groeten, even oppassen of andere klusjes, maken het fijn om in een buurt of
kern te wonen. SPV's kunnen meer inwoners betrekken door buren te vragen kleine klusjes te doen in- en
rondom speelplekken.
Door ook senioren te betrekken met bijvoorbeeld een beweegroute in de buurt of kern ontstaat er meer
contact en het is goed voor de gezondheid. Cultuur- en buurtsportcoaches helpen bij het organiseren van
activiteiten voor jongeren, ouderen, mensen met een handicap en anderen die om verschillende redenen
niet kunnen meedoen. NSGK Speeltuinbende kan de verenigingen helpen om de speelplekken meer inclusief
te maken. Er ontstaan zo meer sociale contacten door gezamenlijke inspanning.

We weten dat er ruimte is voor initiatief
We, gemeente in samenwerking met SPV's, werken aan meer veiliger en leukere speelruimte in iedere kern en
buurt als geheel omdat dit ook zo als geheel beleefd wordt door de kinderen. Speelplekken, groen, speel- en
beweegroutes, verkeer(sveiligheid) integraal bekijken levert meer op dan alleen puur focussen op
speelplekken. De kaders voor speelplekken liggen vast in deze visie. Hierbinnen kunnen nieuwe initiatieven tot
stand komen. Speeltuinverenigingen kunnen goed rekening houden met wensen en prioriteiten van hun buurt
of kern, bijvoorbeeld welke focus er moet zijn op soort speeltoestel, de meest geliefde sport, de ontmoeting
tussen generaties of veel manieren van bewegen op locatie en door de buurt.
Er kunnen dan ook nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan zoals fysiotherapeuten die met hun klanten buiten
gaan bewegen, bootcampgroepen op de sportplekken of verenigingen die hun (educatieve) doelstellingen
op en met de SPV invullen.

Wij zorgen voor voldoende
ondersteuning aan SPV’s:
• exploitatiebijdrage
• digitaal logboek
• veiligheidsinspectie
• bestuursaansprakelijkheidsverzekering
• ondersteuning bij alle
soorten vragen
SPV’s zorgen samen met
de gemeente voor:
• aantrekkelijke
speelplek(ken) en -buurt
• betrekken van inwoners
• gemotiveerd bestuur
• voldoende vrijwilligers
• sluitende begroting
(waarin ook vervanging
is meegenomen)
• aanvullende inkomsten

We bundelen onze krachten voor betere speelruimte
Eerlijke verdeling van speelplekken en financiële middelen
Met deze harmonisatie van de speelruimtevisie streven we naar een eerlijke verdeling van speelplekken en
financiële middelen over de kernen en doelgroepen. Omdat SPV's een zelfstandige status hebben kunnen zij
echter wel de extra aanwezige speelinventaris met eigen inzet behouden. De basis voor de speelruimtevisie ligt
in de demografische opbouw van de buurten en kernen en de genoemde normen.
Het beschikbare budget wordt evenredig over de kernen verdeeld, aan de hand van het aantal functies
(plekken en leeftijdsgroepen) uit de analyse. De analyse kent functies toe aan plekken voor de verschillende
leeftijdscategorieën.
Integraal werken maakt geld vrij voor bewegen, ontmoeten, spelen en sporten
Op speelplekken gebeurt veel meer dan alleen spelen. Speelruimtebeleid heeft daarmee veel raakvlakken
met andere beleidstakken binnen de gemeente.
Door een integrale en circulaire benadering van de speelruimte, kunnen budgetten van meerdere
beheervelden zoveel mogelijk worden gecombineerd in de tijd en per projectgebied. De gemeente
communiceert hierover actief met de SPV's om werk met werk te kunnen combineren. Zo kan buiten de
subsidies voor de SPV’s meer financiële ruimte komen voor bewegen, ontmoeten, spelen en sporten.
Risicomanagement zorgt voor rustig spelen en participeren
Er is veel ruimte voor initiatief vanuit speeltuinverenigingen en inwoners. Het beheer en onderhoud wordt zoveel
mogelijk vanuit SPV's opgepakt. De gemeente blijft echter eigenaar van de grond en de toestellen en blijft
daarmee als eerste aansprakelijk. De gemeente bewaakt de veiligheidseisen en voldoet hiermee aan haar
wettelijke zorgplicht. SPV’s houden het schoon en heel. De gemeente heeft de monitorende rol in het
faciliteren van kwalitatief goede speelplekken en in de goede communicatie en afstemming binnen de
gemeente, de SPV's en haar inwoners.

Van grasveld met toestellen naar speellandschap naar buurtontmoetingsplek

36 huidige SPV’s verdeeld
over 17 kernen hebben 68
speelplekken in beheer (naar
de toekomst bij voorkeur 53
plekken). Naar de toekomst
toe is de analyse dat deze:
• 47 x functie behouden
voor kinderen (0 tot 6 jaar)
• 38 x functie behouden
voor jeugdigen (6 tot 12
jaar)
• 19 x functie behouden
voor jongeren (12 tot 18
jaar)
Uit de analyse blijkt dat er
behoefte is aan nog op te
richten/ te combineren SPV’s
met ruimte voor:
• 19 x functies voor kinderen
• 17 x functies voor
jeugdigen
• 12 x functies voor jongeren
Verdeeld over 28 (bestaande
gemeentelijke) plekken.
Totaal zijn er dus 152 functies
nodig verdeeld over de
kernen.

Gegevens: waar staan we nu?

Gegevens
Ontwikkeling kinderaantallen
De kinderaantallen zullen naar verwachting de komende jaren licht afnemen. Echter de piek in
het aantal jongeren is nog niet bereikt; naar verwachting stijgt dit aantal nog met circa 250 de
komende 5 jaar.

Verdeling toestellen en speelplekken
Veel van de totaal 827 toestellen staan op slechts een kwart van de speelplekken. Er zijn veel
grote speelplekken met veel toestellen met uitschieters naar 43 toestellen op 1 plek. Ook is de
verdeling niet evenredig naar buurt, die verschilt tussen circa 1 toestel/100 kinderen tot circa 74
toestel/100 kinderen.
Verdeling inventariswaarde
De verdeling van de inventariswaarde over alle buurten
en kernen per kind is behoorlijk scheef. Het loopt uiteen
van circa € 45 tot € 4.700 per kind (waarde van alle
toestellen in de buurt / aantal 0- tot 18-jarigen in de buurt).
Het gemiddelde in West Betuwe is circa € 270 per kind.
Naar de toekomst toe moet bij de verdeling gekeken
worden naar het aantal kinderen in de buurt of kern. De
gemiddelde waarde van een toestel is nu circa € 3.200
per toestel exclusief veiligheidsondergrond.

Huidige en 5-jaarsprognose
aantal kinderen
4051

3257

3100

0 tot 6 jaar
Huidig

3466

4300

3300

6 tot 12 jaar

12 tot 18 jaar

5-jaarsprognose

Analyse speel- en sportruimte
advies per kern
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Overzicht speelruimtekaart West Betuwe

Buurmalsen
Tricht

Beesd
Rhenoy
Asperen

Acqoy

Rumpt

Enspijk

Deil
Geldermalsen

Heukelum

Gellicum
Meteren

Spijk

Est
Ophemert

Waardenburg

Vuren

Hellouw
Herwijnen

Tuil

Opijnen

Varik

Haaften
Heesselt

Door op de naam te klikken ga je naar de kaart
van de betreffende kern. Door rechtsboven op
de kaart te klikken kom je hier weer terug.

Spelen en sporten in Spijk en Boveneind Spijk en Vogelswerf

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
-10, aantal jongeren ca. -5

Spelen en sporten in Heukelum

5-jaars prognose: aantal jeugd en
jongeren blijft gelijk.

Spelen en sporten in Asperen

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
-5, aantal jongeren ca. +15.

Spelen en sporten in Rhenoy

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
+15, aantal jongeren ca. +5.

Spelen en sporten in Enspijk

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
-10, aantal jongeren ca. +10.

Spelen en sporten in Deil

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
-40, aantal jongeren ca. gelijk.

Spelen en sporten in Acquoy

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
+10, aantal jongeren ca. gelijk.

Spelen en sporten in Gellicum

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
-5, aantal jongeren ca. +5.

Spelen en sporten in Rumpt

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
+5, aantal jongeren ca. gelijk.

Spelen en sporten in Beesd

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
-25, aantal jongeren ca. gelijk.

Spelen en sporten in Tricht

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
-25, aantal jongeren ca. +20.

Spelen en sporten in Buurmalsen

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
-10, aantal jongeren ca. +5.

Spelen en sporten in Geldermalsen

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
-50, aantal jongeren ca. +80.

Spelen en sporten in Meteren

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
-30, aantal jongeren ca. +30.

Spelen en sporten in Est

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
+5, aantal jongeren ca. -10.

Spelen en sporten in Ophemert

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
-5, aantal jongeren ca. -20.

Spelen en sporten in Varik

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
+20, aantal jongeren ca. -5.

Spelen en sporten in Heesselt

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
gelijk, aantal jongeren ca. gelijk.

Spelen en sporten in Opijnen

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
-5, aantal jongeren ca. +10.

Spelen en sporten in Waardenburg

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
+20, aantal jongeren ca. +10.

Spelen en sporten in Tuil

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
+10, aantal jongeren ca. gelijk.

Spelen en sporten in Haaften

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
+10, aantal jongeren ca. +30.

Spelen en sporten in Hellouw

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
+10, aantal jongeren ca. +10.

Spelen en sporten in Herwijnen

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
+5, aantal jongeren ca. +5.

Spelen en sporten in Vuren

5-jaars prognose: aantal jeugd ca.
-15, aantal jongeren ca. +20.

Bijlage totaal tabel
speelplekken met afweging en
advies
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