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1  SAMENVATTING 
 

 
Deze kadernota Speelruimtebeleid 2022 – 2026 bevat voorstellen tot nieuw beleid betreffende 
speelruimten in de gemeente West Betuwe. Daarnaast vindt een harmonisatie plaats van de 
subsidies aan speeltuinverenigingen (dit kunnen ook stichtingen zijn). Subsidies van de 
voormalige gemeenten Geldermalsen en Lingewaal en die vanwege de harmonisatie tot 1-1-2022 
geldig zijn.  
 
1. In opdracht van de gemeente West Betuwe heeft het bureau OBB het rapport “Samen maken 

we een fijne speelruimte!” opgesteld. Alle speelruimten, speeltoestellen en speelprikkels zijn 
geïnventariseerd en in beeld gebracht. Zie het bijgevoegde rapport in bijlage 1.  
 

2. Het integrale gemeentelijk beleid is gericht op 26 kernen vitaal houden. Dit krijgt gestalte in 
onder andere de nota Kerngericht werken in de gemeente West Betuwe, de Kadernota 
dorpshuizen en multifunctionele centra, de nota Bouwen aan sociale kracht en zo ook de 
kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026. 
Hoofdstuk vier begint met een visie op speelruimten in relatie tot het Vitale kernenbeleid in 
de gemeente West Betuwe. Speelruimten nodigen uit tot ontmoeting, ontdekking en 
ontplooiing voor diverse doelgroepen. Het beleid stimuleert ook inclusie: iedereen die wil en 
kan moet in staat gesteld worden om deel te nemen. De sociale cohesie en netwerken, 
kortom de leefbaarheid, in een kern worden versterkt door het sociale domein met het 
fysieke domein met elkaar te verbinden.   
 

3. Er zijn vier doelgroepen te onderscheiden. Kinderen 0-6 jaar, jeugd 6-12 jaar, jongeren 12-18 
jaar en ouderen. Wat de laatste doelgroep in relatie tot speelruimten betreft dient een nadere 
inventarisatie en uitwerking plaats te vinden. Dit zal onder andere uitgewerkt worden door 
middel van het proces van de kernagenda’s en de dorpendeals.  
 

4. De begrippen, normen en criteria zijn geformuleerd voor speelruimten, speeltoestellen en 
speelprikkels. Deze zijn in hoofdstuk vier en bijlage zes weergegeven. 
Er zijn normen gehanteerd voor de benodigde hoeveelheid en typen speelruimten in relatie 
tot de huidige en toekomstige demografische opbouw binnen de kernen en buurten. Dit geldt 
ook voor nieuwbouwprojecten. Hiermee wordt een evenredige en eerlijke verdeling van 
speelruimte bereikt. Zie bijlage 3 die de huidige verdeling van speelruimten aangeeft. 
 

5. Voorgesteld wordt om van de 121 speelruimten in principe terug te gaan naar 84. In bijlage 4 
zijn deze 37 speelruimten aangegeven. Van die 37 om te zetten speelruimten behoren 15 
speelruimten aan speeltuinverenigingen en 22 aan de gemeente toe.  
Daarnaast heeft de gemeente 28 speelruimten waarover afspraken gemaakt dienen te 
worden. Blijven ze bij de gemeente of worden ze overgedragen aan een speeltuinvereniging.  
Overwegingen van kwaliteit, functionaliteit en efficiency verbetering liggen hieraan ten 
grondslag. Er zijn 38 speeltuinverenigingen.  
 

6. Speeltuinverenigingen zijn verantwoordelijk voor het nemen van initiatieven en het 
beheren van speelruimten. De gemeente stelt de kaders en ondersteunt de 
speeltuinverenigingen. De speelruimten sluiten zoveel als mogelijk aan op andere 
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voorzieningen in de kern of buurt, zodat ontmoeten zoveel mogelijk wordt gefaciliteerd. In 
hoofdstuk vijf zijn deze voorstellen nader uitgewerkt. 
 

7. De gemeente stimuleert één overkoepelde 
vereniging per kern die de rol van gesprekspartner op 
zich neemt en subsidies en fondsen aanvraagt voor 
meerdere speelruimten De gemeente bevordert en 
faciliteert de oprichting van tenminste één 
speeltuinvereniging in kernen waar nog geen 
speeltuinvereniging is. 
 

8. De gemeente begeleidt en subsidieert 
speeltuinverenigingen om alle doelgroepen: kinderen, jeugd, jongeren en ouderen, een 
uitdagend en gevarieerd geheel van multifunctionele speelruimten aan te bieden in elke 
kern of buurt. Zie hoofdstuk zes. 
 

9. Om van oud naar nieuw beleid te gaan wordt voorgesteld een eénmalige transitiesom in te 
stellen. Dit bedrag is bedoeld om gedurende de transitiefase, maximaal twee jaar 
achterstallig onderhoud/vervanging te regelen waardoor alle speelruimten na die 
transitieperiode weer up-to-date zijn. Zie paragraaf 6.3. 
 

10. Voorgesteld is een verschuiving van beschikbare middelen van beheer en onderhoud naar 
vervangingsinvesteringen .Dit om de kwaliteit van de speeltoestellen op het gewenste 
niveau te brengen. In paragraaf 6.4 is dit verder uitgewerkt.  
 

11. Een speelruimte kan voor iedere doelgroep een functie hebben. Het aantal functies 
gekoppeld aan maximaal vier toestellen per functiegroep is het uitgangspunt voor een 
nieuwe subsidie beheer en onderhoud speelruimten. Zie paragraaf 6.5 en bijlage 6.  
 

12. De gemeente stelt extra financiële middelen beschikbaar om speeltoestellen te vervangen. . 
Zie paragraaf 6.2 en Tabel 3.  
 

13. Er wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin onder andere wordt aangegeven: 
a. het verder uitwerken van gegevens en voorstellen van de doelgroep ouderen; 
b. in welk jaar speeltoestellen aan vervanging toe zijn en op basis daarvan een 

investeringsplan op te stellen; 
c. op welke wijze speeltoestellen verplaatst kunnen worden zodat een eerlijke 

verdeling over de speelruimten ontstaat; 
d. een uitwerking van de subsidie beheer en onderhoud Speelruimten; 
e. een uitwerking van het fonds Speelruimten; 
f. hoe de betreffende kern wil en kan meewerken om een doorontwikkeling van 

multifunctioneel gebruik en inclusie te realiseren; 
g. te onderzoeken welke vrijvallende informele speelruimten een andere bestemming  

kunnen krijgen, bijvoorbeeld een andere maatschappelijke functie of woningbouw.  
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2 INLEIDING 
 

1..1. Opbouw kadernota Speelruimte beleid 2022-2026 
De opbouw van de kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026 is als volgt: 
Hoofdstuk drie beschrijft in het kort de huidige situatie van de speelruimten. Het in bijlage één 
genoemde onderzoeksrapport geeft ook de speelruimten visueel weer waarbij de functies zijn 
geduid. 
Hoofdstuk vier gaat in op de visie speelruimten in relatie tot het vitale kernenbeleid, het 
omschrijft de doelgroepen, de begrippen en geeft de criteria ten aanzien van speelruimten aan.  
Hoofdstuk vijf omschrijft de beleidsvoorstellen waarbij de verantwoordelijkheden van de 
speeltuinverenigingen en de gemeente zijn omschreven.  
Hoofdstuk zes formuleert het financieel beleid voor speelruimten waarbij de volgende punten  
zijn aangegeven en uitgewerkt:  

1. Het huidige structurele en incidentele gemeentelijk budget. 
2. Het op orde brengen (herverdeling en wegwerken achterstanden) van de speelruimten 

en de speeltoestellen gedurende 2 jaar. Een transitieperiode. 
3. Een gemeentelijke subsidie voor het beheer en onderhoud van speelruimten.  
4. Een oplossing voor het structureel vervangen van speeltoestellen. 

Tot slot gaat hoofdstuk 7 over het op te stellen uitvoeringsplan. In overleg met de 
speeltuinverenigingen wordt dit plan opgesteld.    

1.2. Het proces 
Door het ontstaan van de gemeente West Betuwe dient het beleid inzake speelruimten 
geharmoniseerd te worden. Het startpunt hiervoor vormde het opgestelde “Bidbook West Betuwe 
2030”. Dit Bidbook is in de aanloop naar de fusie in samenspraak met inwoners en organisaties 
uit de voormalige gemeenten gemaakt. Een belangrijke uitkomst van deze samenspraak was dat 
nieuw beleid gericht moet zijn op het vergroten van de leefbaarheid en het stimuleren  van 
ontmoeten in die kernen. 
 
Zorg met inwoners voor uitdaging en groene speelplekken. Buitenspelen betekent uitgedaagd 
worden. Speeltuinen zijn groen en een garantie voor avontuur! Hier wil je spelen, hier wil je 
wonen. De vitaliteit van dorpen is sterk afhankelijk van jonge gezinnen. Houd dus oog voor hun 
dromen en wensen. Gezinnen zoeken vaak een (koop) woning in een veilige groene 
woonomgeving met voldoende groene speelplekken en voldoende uitdaging tot bewegen.  
Bron Bidbook West Betuwe 2030. 
 
Vervolgens zijn er in coalitieverband afspraken gemaakt over speelruimten welke hieronder zijn 
weergegeven.   
 
De gemeente West Betuwe heeft op 30 juni de nota Uitgangspunten nieuw subsidiebeleid 
vastgesteld. Belangrijke uitgangspunten in deze nota zijn de eigen verantwoordelijkheid, 
maatwerk en wederkerigheid (iets voor de maatschappij terugdoen).  

Het Bidbook, de coalitieafspraken en de uitgangspunten voor het nieuwe subsidiebeleid zijn  
kaderstellend geweest voor het opstellen van de kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026. 
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Alle 26 kernen in West Betuwe hebben eigen karakteristieke kenmerken. Dit maakt iedere 
kern uniek. We zien dit in de diversiteit van cultuur, landschap, bedrijvigheid, religie, 
verenigingsleven, toerisme, maatschappelijke en politieke betrokkenheid. Die 
verscheidenheid vinden wij waardevol en willen we houden. Daarom willen wij de individuele 
kernen versterken door de sociale cohesie en netwerken in een kern te vergroten.  
We verbinden het fysieke en sociale domein van de gemeente om de leefbaarheid in stand te 
houden.  
Het VAB-beleid (hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing) wordt aangepast 
zodat mogelijke extra woningbouw een plaats krijgt in de kern of op een andere daarvoor 
geschikte locatie. In de omgevingsvisie West Betuwe wordt de verbinding gelegd met het 
Sociaal Domein (iedereen moet in een wijk kunnen wonen ongeacht zijn beperking of 
achtergrond) en met stimulering van leefbaarheid. Zoals voldoende speelmogelijkheden bij 
nieuwbouwprojecten, die aansluiten bij de lokale behoefte. 

Bron Coalitieakkoord 2020-2022 Samen verder bouwen  

Om een beeld te krijgen van de speelruimten, speeltoestellen en speelprikkels heeft een extern 
bureau in opdracht van de gemeente de huidige situatie in beeld gebracht. Vervolgens zijn 
voorstellen gedaan voor het toekomstige speelruimtebeleid. In het rapport zijn per kern de 
huidige speelruimten in kaart gebracht. Bijlage drie geeft de overgang aan van de huidige naar 
de toekomstige situatie, betreffende de speelruimten, speeltoestellen en de functies van de 
speelruimten. Kortom dit rapport vormt de inhoudelijke basis voor de kadernota Speelruimte 
beleid 2022-2026.  

Het eerder genoemde rapport “Samen maken we fijne speelruimte!” geeft drie doelgroepen aan. 
Kinderen, jeugd en jongeren. Echter een belangrijke doelgroep zijn de ouderen. Deze maken ook 
gebruik van speel- en beweegruimten. Dat kan jeu-de-boules of tafeltennis zijn of een plek als 
ontmoeting; het vergezellen van kinderen, of als doelgroep elkaar ontmoeten op een bank. Er is 
dus sprake van vier doelgroepen.  

Er is gesproken tijdens drie bijeenkomsten met 
vertegenwoordigers van speeltuinverenigingen. Zie bijlage 
twee. Daarna is overleg gevoerd met die 
speeltuinverenigingen waar veranderingen zullen optreden 
als gevolg van het speelruimtebeleid 2022-2026. Een grote 
verscheidenheid in speelruimten maakt een uniforme 
aanpak niet altijd mogelijk. Maatwerk is vereist. In een op te 
stellen uitvoeringsplan worden daarom diverse zaken verder 
uitgewerkt.  
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3 HUIDIGE SITUATIE 
 
3.1. Stand van zaken speelruimten 
In bijlage drie is een overzicht gegeven van het aantal speeltuinverenigingen (38), van het aantal 
speeltoestellen (833) en van het aantal functies (155). 68 speelruimten hebben een functie voor 
de doelgroep kinderen (0-6 jaar), 56 speelruimten hebben een functie voor de doelgroep jeugd             
(6-12 jaar) en 31 speelruimten hebben een functie voor jongeren (12-18 jaar).  De 833 
speeltoestellen hebben een waarde van € 2.910.500.-  

Tabel 1. Aanschaf speeltoestellen naar jaar.  

 
Bovenstaande tabel laat zien dat de meeste speeltoestellen 10 jaar of ouder zijn. Bij de 
veronderstelling van een economische levensduur van 16-20 jaar zullen een flink aantal 
speeltoestellen vervangen moeten worden.   
 

 
Tabel 2. Toestellen naar vervangingsjaar.  
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Uit deze tweede tabel blijkt dat een groot deel van de toestellen hun vervangingstermijn (ruim) 
hebben overschreden. In de jaren 2019 en 2020 zijn er diverse opmerkingen gemaakt over het 
beheer en onderhoud van die toestellen. Er zijn nog steeds speeltoestellen niet gecertificeerd.   

Er zijn in 2020 in de gemeente West Betuwe 10.774 inwoners onder de 18 jaar geteld. Daarvan 
zijn er 3.257 kinderen, 3.466 jeugdigen en 4.051 jongeren.  
 
3.2. Stand van zaken speeltuinverenigingen  
In het rapport “Samen maken we fijne speelruimte!”, zie bijlage één, is een grondige verkenning 
opgenomen van het huidige “speelruimtelandschap”, de partijen die daarin actief zijn en de 
speeltoestellen en speelprikkels die zij beheren en de doelgroepen waarop zij zich richten.  
Dagelijks zijn in alle kernen veel inwoners al dan niet in stichting- of verenigingsbesturen bezig 
met één of meer speelruimten in hun buurt of kern. Soms met zijn tweeën, soms met zijn 
achten. Zij doen dit vaak zonder of met slechts geringe verdere bijstand van vrijwilligers en vaak 
al gedurende geruime tijd. Uit de donaties die ieder jaar door de lokale gemeenschap worden 
gedaan blijkt echter wel dat de inspanning zeer wordt gewaardeerd, hoewel het steeds lastiger 
wordt om vrijwilligers te vinden om het “op te halen”. Aanvulling van het bestuurlijk kader, 
nieuwe bestuursleden werven, blijkt ook lastig. Het is al lastig om mensen te vinden om 
incidenteel te helpen, bij concrete klussen, nog moeilijker is het mensen te vinden die ervoor  
voelen zich voor langere tijd te binden aan een bestuurlijke functie. De gevoerde 
inventarisatiegesprekken met de speeltuinverenigingen gaven het bovenstaande aan (zie 
bijlage twee).  

Uit de inventarisaties met betrokken Speeltuinverenigingen (bijlage twee) en de eerder 
genoemde analyse uit het rapport “Samen maken we fijne speelruimte”, van het bureau OBB 
(bijlage één) komt het volgende naar voren. 

1) Sommige speeltuinverenigingen hebben slechts enkele speeltoestellen en andere 
speeltuinverenigingen hebben meer dan 30 speeltoestellen in beheer. Met een 
uitschieter naar 59. Er is bij een aantal speeltuinen sprake van achterstallig onderhoud. 

2) Wordt bij de ene speelruimte alle onderhoud door de gemeente verzorgd, anderen 
moeten het zelf doen (lees: de bestuursleden). Bij weer anderen wordt alleen het 
groenonderhoud door de gemeente verzorgd. 

3) Veel speeltoestellen niet zijn gecertificeerd omdat veel toestellen “zelf gemaakt” zijn. 
4) Niet alle speeltoestellen zijn veilig 
5) Er is onvoldoende geld om de speeltuinen op goed niveau veilig te onderhouden 
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4 VISIE SPEELRUIMTEBELEID 
 
 
4.1. Vitale kernen 
Het behouden van een ontmoetingsplek is cruciaal voor de leefbaarheid en sociale vitaliteit van 
een kern  en daarmee van de gemeente. Door ontmoeten ontstaat er een informeel netwerk en 
ontstaan er (nieuwe) initiatieven in een kern waardoor de betreffende kern leefbaar blijft. De 
gemeente staat mede in het kader van de harmonisatie een integrale aanpak voor om het 
bovenstaande te behouden en te versterken. De kadernota dorpshuizen en multifunctionele 
centra is gericht op het in stand houden en versterken van dorpshuizen en multifunctionele 
centra. Het kernengericht werken is gericht op het opstellen van kernagenda’s en het uitvoeren 
daarvan. Initiatieven van bewoners zijn daarbij het startpunt. Het Beleidsplan Bouwen aan 
sociale kracht 2021-2024 kent twee ontwikkellijnen: een Sterke samenleving en de Juiste zorg 
op de juiste plek. Zo ook het nog vast te stellen Integraal huisvestingsplan onderwijs en de 
woonvisie. De kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026 biedt ouders met kinderen, en ouderen 
speelruimten waar ontplooien, ontwikkelen en ontmoeten eveneens centraal staan. Het draagt 
bij aan het in stand houden van voorzieningen, dus ontmoetingsplekken, in een kern. Het 
kernenbeleid komt zo stap voor stap tot volle wasdom.  

Kernen kunnen krachtiger worden door samenwerking van 
speeltuinverenigingen onderling en met de 
gebruikers/inwoners. Iets betekenen voor elkaar blijft een 
belangrijke motivatie van de inwoner. Van belang is dat er 
ruimte blijft voor eigen initiatief van inwoners en 
organisaties, in dit geval speeltuinverenigingen. De gemeente 
stelt de kaders en ondersteunt om de eigen 
verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken.  De vitaliteit 
van dorpen is niet alleen afhankelijk van jonge gezinnen met 

kinderen maar ook van ouderen en bijzondere doelgroepen. De inrichting van speelruimten 
dient daartoe uit te nodigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jeu-de-boules, denkspellen, 
beweegtoestellen of koersbal. Bij het ontwerp en de ontwikkeling van speelruimte wordt 
nadrukkelijk rekening gehouden met toegankelijkheid en medegebruik door andere doelgroepen 
zoals met een beperking, oudere jeugd, volwassenen en ouderen. West Betuwe wil speelruimten 
bieden aan kinderen, jeugd en jongeren,  die ook dienen als openlucht ontmoetingsplek voor 
volwassenen en ouderen. Die vrij toegankelijk zijn, 7 dagen in de week voor iedereen, ook voor 
gebruikers met een of meer beperkingen, en die bij voorkeur verbonden zijn aan de andere 
voorzieningen in de buurt of kern: dorpshuizen, scholen, sport en bewegen. Met andere woorden  
samenwerking in het sociaal domein. Opgemerkt wordt dat speeltuinverenigingen niet 24 uur 
per dag verantwoordelijk kunnen zijn voor toezicht en veiligheid van speelruimten.   

In het kader van vitale kernen is het centraliseren van speelruimten belangrijk. Immers 
krachtige centrale buurtplekken waar je leeftijdsgenoten treft, zijn veel aantrekkelijker dan 
ruimten achter woningen waar weinig kinderen wonen. Het is mogelijk met behoud van 
bereikbaarheid en een eerlijke verdeling over de doelgroepen en buurten in iedere kern een 
aantrekkelijke speelruimte te realiseren.  

4.2. Het spelen 
 
Spelen, de basis voor een gezonde ontwikkeling! 
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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 de ouders toen zij klein waren. 
Wij geven kinderen in de gemeente West Betuwe de ruimte om te ontmoeten,  te spelen en te 
bewegen en sporten! We bieden hen uitdagende en gevarieerde speelruimten aan, vanuit de 
kracht van alle inwoners, want: Samen maken we fijne speelruimte! 
 
Kinderen spelen overal! 
Spelen begint voor kinderen zodra ze de deur uitstappen. Tot een jaar of zes spelen kinderen 
binnen een kleinere afstand van huis zodat ouders/verzorgers toezicht  kunnen houden. 
Naarmate de jeugd vanaf zes jaar naar groep drie van 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 twaalfde, komen jongeren eigenlijk overal waar ze op de 
fiets of eventueel met het openbaar vervoer naartoe kunnen. Voor ouderen 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 (0-6jaar), jeugd (6-12jaar), jongeren (12-18jaar) en ouderen.  
Omdat kinderen dichtbij huis spelen is bij het plannen van speelruimte naar de demografische 
opbouw per buurt en kern gekeken.  
 
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 
ouderen. Op de centrale plek vind je andere kinderen en ouders, daar kun je niet alleen spelen 
maar ook ontmoeten, bewegen en sporten. Een laagdrempelige plaats om naartoe te gaan voor 
alle mensen woonachtig in de kern/buurt  
.  

Checklist voor plekken waar kinderen meer en langer speelplezier hebben: 
      1. De speelruimte biedt ruimte voor verschillende type kinderen en spel!  

 Ravotten, verzamelen, uitdaging, competitie, rusten, bouwen, samen dingen doen 
2. Op de speelruimte kun je goed samen spelen!  
  Is er een logische zonering, geschikt voor meerdere doelgroepen 

3. De speelruimte 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. Veel prikkels en weinig prikkels (in het kader van inclusie) 
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 speelruimte! 

 
In veel kernen in West Betuwe worden jaarlijks dorpsactiviteiten en festiviteiten georganiseerd 
in en rond de speelruimte. Denk aan de jaarlijkse timmerdorpen, Koningsdag en braderie.                     
De speelruimte is in dit kader echt meer dan spelen alleen, het is de ontmoetings(buiten)ruimte 
van het dorp, daar waar het dorpshuis het ontmoetingshuis van het dorp is. Dit bevordert sociale 



 
11 | SPEELRUIMTEBELEID 2022-2026 

 

integratie en actief burgerschap in een kern of wijk; er wordt door meer leeftijdsgroepen gebruik 
gemaakt van de speelruimte en zo neemt het sociale toezicht – zoals op onwenselijk gedrag en 
vandalisme toe. Maar denk hierbij ook aan het signaleren van mensen die alleen zijn of opeens 
in het straatbeeld gemist worden.   
Centrale speelruimten liggen op een goed bereikbare plek, die sociaal veilig voelt en voldoende 
van omvang is (bij voorkeur groter dan 2.000m2). Omdat ieder kind uniek is, verschillende 
behoeftes heeft en ook omdat de speelruimte steeds nieuwe mogelijkheden moet bieden 
gebruiken we de normen en criteria uit de tabellen 3 en 4.  
 
Waar de ruimte op de centrale speelruimte beperkt is en/of daar waar veel kinderen, jeugdigen 
en jongeren wonen in de buurt of kern voorzien (steun)speelruimten in een specifieke behoefte. 
Bijvoorbeeld een extra trapveldje voor de jeugd en jongeren, een plekje met speeltoestellen 
indien er meer dan twintig kinderen 0-6 in een buurt wonen of een jeu-de-boules baan voor 
ouderen. Deze zijn nodig naast de centrale speelruimte voor voldoende aanbod en een eerlijke 
verdeling. Ook de mogelijkheid om gebruik te maken van openbare sportterreinen valt 
hieronder. 
Soms zijn er speelruimten die voor meer buurten aantrekkelijk zijn zoals de skatebaan in 
Geldermalsen. Dit zijn bovenwijkse speelruimten. 

 
Ouderen spelen ook 
Ouderen kunnen op diverse manieren gebruik maken van speelruimten. Sociale- en 
gezondheidsredenen kunnen daartoe aanleiding geven. De meest natuurlijk weg is het 
vergezellen van kinderen. Ze helpen bij het spelen, letten op ze en knopen ondertussen een 
praatje aan met andere ouders. Ouderen kunnen gebruik maken van speelvoorzieningen zoals 
jeu-de-boules, beweegtoestellen of denkspellen. Vanuit het sociaal beleid is het denkbaar dat 
bepaalde activiteiten op een speelruimte worden georganiseerd. Een eettafel bij mooi weer, 
revalidatie-oefeningen als die ruimte wordt geboden, yoga, bootcamp en ga zo maar door. 
Gewoon op een bankje zitten uitrusten of een gesprek aangaan met anderen kan ook. 
Toegankelijkheid voor mensen met een beperking verdient aandacht. Het is van belang dat 
diverse doelgroepen gebruik kunnen maken van een speelruimte. Maatwerk en een gerichte 
aanpak is noodzakelijk omdat lang niet altijd vanzelf deze activiteiten op een speelruimte van 
de grond komen.  
 
4.3. De Doelgroepen 
Leeftijdscategorieën worden onderscheiden naar 
ontwikkelfase: 
Kinderen tot 6 jaar (tot start groep 3 basisonderwijs)  
Jeugd tot 12 jaar (groep 3-8 basisonderwijs) 
Jongeren tot 18  jaar (naar vervolgonderwijs) 
Ouderen vanaf 18 jaar   
 
4.4. Begrippen  
Speelruimte is de fysieke ruimte om te spelen in de openbare ruimte en op de ingerichte 
speelruimten. Daarnaast gaat het over de spreekwoordelijke ruimte die de doelgroep wordt 
gegund: waar mag je spelen? Ruimte is daarbij de bepalende factor en niet perse de al dan niet 
aanwezigheid van speeltoestellen.  
Formele speelruimte is de ruimte die specifiek en exclusief is ingericht om te spelen (veelal 
plekken met speeltoestellen). Zie voor een verdere uitwerking tabel 4. 
Informele speelruimte is de ruimte waarin de doelgroep veilig kan spelen zoals stoep, plein, 
park, plantsoen, openbare sportvelden en dergelijke. Hier staan geen specifieke speeltoestellen. 
Zie voor een verdere uitwerking tabel 3.  
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Tabel 3. Normen informele speelruimten 
 Doelgroep Doelgroep Doelgroep 
 Kinderen  

0 t/m 5 jaar 
Jeugdigen  
6 t/m 11 jaar 

Jongeren  
12 t/m 18 jaar 

Normen  
Oppervlakte (minimaal) 20 m2 per kind 20 m2 per jeugdige; 10 

m2 voor spelen op 
straat en 10 m2 voor 
spelen in het groen. 

1 ontmoetingsplek per 
15 jongeren (ca. 15 m2 
met aanleiding). 

Ligging Aaneengesloten ruimte 
direct grenzend aan 
woning 

Binnen/rand buurt, eind 
van de straat, veldje bij 
de flats, pleintje achter 
huizen, overzichtelijk 
bereikbaar. 

In eigen sociale 
omgeving/kern, op 
hoek van straat, 
pleintje. 

Geschikt voor  Leren fietsen en skaten, 
takjes en steentjes 
zoeken, krijten, in 
zon/schaduw zitten.  
 

In groepjes; 
verstoppertje, 
speurtocht door buurt, 
balletje trappen, 
kastanjes en eikels 
zoeken, hut bouwen.  

Elkaar ontmoeten, 
zitten kletsen, showen, 
kijken naar 
voorbijgangers. 
brommer en fiets.  

Minimale eisen 
Verkeer Doodlopend, ontsluiting 

voor maximaal 15 tot 20 
woningen. Niet bij 
fietsdoor-gang. 

Max. 30 km en max. 12 
auto’s per uur. Geen 
constante stroom van 
brommers en fietsers. 

Niet op de rijbaan.  

Overlast 
 Niet van toepassing Niet direct bij muur of 

raam van 
woning/gebouw 

Niet direct voor de deur 
van woningen.  

Schoon Gras of verharding; 
geen poep, afval, 
prikkende of giftige 
struiken. 

Gras of verharding; 
geen poep, afval, 
prikkende of giftige 
struiken. 

Minder van belang, wel 
schone kleren kunnen 
houden.  

Ruimte Geborgen, maar niet te 
benauwd, Voornamelijk 
stoepjes en hofjes. 

Grotere ruimten voor 
spelvormen en 
verkeersluwe buurt 
voor bereikbaarheid 

Overzichtelijk met 
zitaanleiding.  

Potentieel geschikte ruimten 
Tuin/erf Grote) eigen tuin is 

goud waard. 
Indien groot en 
uitdagend genoeg.  

Nee  

Grasveld/gazon Mits droog en schoon.  Mits geen poep. Geschikt, mits paadje 
naar plek toe.  

Bosjes/ruigten Niet aantrekkelijk.  Ideaal om te verstoppen 
en hutten te bouwen.  

Mits open kant naar 
weg of plein.  

Stoep/hofje Mits groot genoeg.  Voor verplaatsing 
belangrijk. 

Afhankelijk van 
situatie.  

Plein/  
parkeerplaats  

Geschikt als er een 
apart rustig hoekje is.  

Mits overzichtelijk en 
weinig rijdende en 
geparkeerde auto’s.  

Mits auto kan passeren 
zonder dat ze in de weg 
staan.  

Sloten/poelen  Nee Zeer geschikt.  Niet van toepassing 
Vijvers/meren  Nee Geschikt, vissen, 

schaatsen.  
Zwemwater, vissen, 
schaatsen.  

Winkelcentrum  Nee Eventueel  Ja  
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Speelprikkels zijn objecten die niet specifiek voor het spelen geplaatst zijn, maar een scala aan 
speelmogelijkheden bieden in de informele en formele speelruimte.  
Speeltoestellen zijn die voorzieningen in de formele speelruimte die specifiek voor het spelen 
geplaatst en gecertificeerd zijn en gemaakt zijn voor een bepaalde speelmogelijkheid. 
Beheer 
- technisch: alle taken gericht op fysiek onderhoud en veiligheid van speeltoestellen 
- sociaal: alle taken die te maken hebben met sfeer, sociale veiligheid, buurtbetrokkenheid en 
activiteiten  
Inclusie: het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking 
 
4.5. Normen en criteria speelruimten 
Tabel 3 betreft de normen voor informele speelruimten. De minimale normen, de minimale 
eisen en de potentieel geschikte ruimten ten opzichte van de doelgroepen kinderen, jeugd en 
jongeren zijn weergegeven.  
Tabel 4 betreft de criteria voor formele speelruimten. Voor de doelgroepen kinderen, jeugd en 
jongeren worden het spelbereik, de verzorgingsgebieden en de inrichting van de speelruimte 
aangegeven.  
 
 

Tabel 4. Criteria formele speelruimten 
 Doelgroep Doelroep Doelgroep 

 Kinderen  
0 tot en met 5 jaar 

Jeugdigen  
6 tot en met 11 jaar 

Jongeren  
12 tot en met 18 jaar 

1. Relatie leeftijd, spelbereik en verzorgingsgebied 
Afstand tot woning  100 meter  . 300 tot 400 meter  > 1.000 meter 
Niveau Straat/blok Kern Kern/kernen 
Minuten lopen 2 minuten 5 minuten 15 minuten 
Verzorgingsgebied  3 hectare 50 hectare 300 hectare 
2. Aantal per speelplek 
Aantal woonachtig 
binnen actieradius 

15 tot 30  55 tot 70 85 tot 100 

3. Inrichting speelplek 
Oppervlakte  100 tot 500 m2 500 tot 2.000 m2  1.000 tot 6.400 m2  
Voorzieningen 4 toestellen  

3 aanleidingen  
bank, afvalbak  

4 toestellen  
4 aanleidingen  

4 toestellen  
4 aanleidingen  

Voorbeelden                       
voorzieningen 

Zandbak  
Huisje  
Wip(veer)  
Glijbaantje  
(Net)Schommel 

Trapveld  
Klimtoestel  
(Net)Schommel  
Kabelbaan  
Duikelrek 

Trapveld  
Skateboardbaan  
Basketbalveld  
Zitaanleidingen  
Schommel 

Voorbeelden                          
aanleidingen 

Betonpoefs  
Betonbielzen  
Verschillende bodem-
materialen  
Hoogteverschillen  
Bankjes 

Betonpoefs  
Paaltjes  
Hoogteverschillen  
Bosjes (verstoppen)  
Zand en water 

Betonpoefs  
Banken  
Muurtjes  
Pad of plein van glad   
asfalt 

Stimulatie en                     
begeleiding 
ontwikkeling 

Veel variatie  
Veel fantasie  
Duidelijke grenzen  
Grove motoriek 

Meting resultaten  
Groepsbesef  
Toename creativiteit  
Grotere doelgerichtheid  

Informele ontmoeting  
Bevestiging zoeken  
Sportieve krachtmeting  
Keuzes maken  

Tabel 4 (bron gegevens zijn gebaseerd op kennis en ervaring van meer dan 250 gemeenten) 
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Door het toepassen van de normen en criteria wordt invulling gegeven aan een evenredige 
verdeling van formele en informele speelruimte over de doelgroepen en kernen. Voor de 
doelgroep ouderen bestaat een dergelijke tabel tot op heden niet. De komende periode zal 
getracht worden enkele normen en criteria op te stellen zodat voor deze doelgroep een duidelijk 
afwegingskader ontstaat.   
 
De gemeente West Betuwe wil veilige speelruimten die aan alle wettelijke en gemeentelijke 
eisen voldoen. Speelruimten die maximaal ondersteunend zijn, qua openheid en 
laagdrempeligheid, sfeer en functionaliteit aan de wensen van de bewoners. Speelruimten 
dragen bij aan de leefbaarheid  en levendigheid van buurten en kernen. Daarom is voorgesteld 
terug te gaan van 121 naar 84 speelruimten. De behoefte is er niet meer of er wordt niet meer aan 
de normen en functionaliteiten voldaan. Dan is het beter over te gaan tot een herverkaveling 
zodat op de gewenste locatie een functionele indeling wordt gerealiseerd die voldoet aan de 
wensen van de doelgroepen.   
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5 VOORSTELLEN SPEELRUIMTEN 
 
5.1 De beleidsuitgangspunten 
 

Tabel 5. Overzicht 15 beleidsuitgangspunten 
1. We realiseren in de gemeente West Betuwe in iedere kern speelruimte(n) met een 

gevarieerd aanbod, zodat er voldoende ontwikkelmogelijkheden zijn voor kinderen, 
jeugd en jongeren en die tevens dienen als ontmoetingsplek voor jong en oud. 

2. Gemeente West Betuwe voert de regie over het inrichten van speelruimte (in elke 
kern) en het verstrekken van subsidie voor onderhoud van speeltoestellen.  

3. Gemeente West Betuwe hanteert normen voor de hoeveelheid speelruimte en bij 
ontwerp en onderhoud van de openbare ruimte wordt nadrukkelijk rekening 
gehouden met bespeelbaarheid. Leidend beginsel hierbij is eerlijke verdeling van 
speelruimten en beschikbare financiële middelen over de kernen en doelgroepen. 

4. Ook in de kleine kernen is er een basisvoorziening voor kinderen en jeugd.  
5. Bij het ontwerpen van speelruimte wordt rekening gehouden met het medegebruik 

van diverse doelgroepen. Toegankelijkheid en bereikbaarheid  voor groepen die 
willen en kunnen deelnemen (inclusie).  

6. Verenigingen of stichtingen beheren en exploiteren de speeltuinen.  
7. Gemeente West Betuwe stimuleert dat speeltuinverenigingen de krachten bundelen 

met andere speeltuinverenigingen. Dat kan door te fuseren, speelruimten te 
reduceren of te herverkavelen, dan wel nauw samen te werken  met andere 
verenigingen of stichtingen in het sociaal domein (zoals dorpshuizen, scholen, sport 
en bewegen). 

8. Subsidie bijdragen zullen alleen worden verstrekt aan speeltuinverenigingen die één 
of meerdere speelruimtevoorzieningen beheren  en die voldoen aan de vereisten van 
inclusie.  

9. Onderhoud wordt uitgevoerd op het niveau: schoon, heel en veilig. 
10. Speelvoorzieningen voldoen te allen tijde aan het Warenbesluit Attractie- en 

Speeltoestellen (WAS), dat toeziet op ontwerp en fabricage, keuring voor 
ingebruikname en Nederlandstalige gebruiksaanwijzingen, veiligheids- en andere 
relevante instructies, onderhoud, waarschuwingen en de administratie van een en 
ander. 

11. Gemeente West Betuwe ziet toe op beheer, onderhoud en veiligheid van speeltuinen 
onder andere door veiligheidsinspecties uit te voeren en het jaarlijks laten keuren 
van de speeltoestellen. Verhelpen en repareren van eventuele manco’s is de 
verantwoordelijkheid van de speeltuinvereniging. 

12. Voortbestaan van een speelruimte behoeft draagvlak in de lokale gemeenschap en 
kan onderbouwd worden met demografische data (doelgroepen) 

13. Gemeente West Betuwe  draagt zorg voor het onderhoud van gras, ondergronden 
(geen valdemping), hekwerken, poorten en begroeiing  van de speelruimte. 

14 Het nieuwe beleid wordt voor 4 jaar vastgesteld en na twee jaar volgt een 
tussenevaluatie. 

15. Het nieuwe beleid leidt niet tot verhoging van het budget voor speelruimte 
(budgetneutraliteit). 
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Toelichting op beleidsuitgangspunt 1 
Kinderen, jeugdigen en jongeren hebben recht op speelruimte. Er is (nog) geen expliciete wet die 
overheden verplicht om speelruimten aan te leggen. Wel is een dergelijke verplichting te 
ontlenen aan de ’Universele verklaring van de rechten van de mens’ waarin staat geschreven 
dat ieder mens recht heeft op vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid.  
Maar nog belangrijker is het verdrag inzake de ‘Rechten van het kind’  dat werd aangenomen 
door de Verenigde Naties op 20 november 1989. Het omvat alle kinderrechten, geldt wereldwijd 
en heeft dezelfde kracht als een wet in Nederland. Het verdrag is eigenlijk een contract tussen 
de overheden en hun minderjarige bevolking. Het is de plicht van elke overheid om daarmee 
rekening te houden.  
Lid 1 van Artikel 31 uit dit verdrag luidt:  
 

“De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming 
aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije 
deelneming aan het culturele en artistieke leven.”  
 

Spelen is in al haar vormen van wezenlijk belang voor de ontplooiing van de opgroeiende 
doelgroep en is de basis voor geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Om de ontwikkeling 
maximaal te kunnen stimuleren, is het nodig inzicht te hebben in de functies die spelen daarbij 
heeft. In het rapport “Samen maken we fijne speelruimte”, zie bijlage één, wordt ingegaan per 
kern en buurt op de ontwikkeling van de doelgroepen van het speelruimtebeleid: de kinderen, de 
jeugdigen, de jongeren en ouderen. Door ook ouderen te betrekken met bijvoorbeeld spel- en 
beweeg-stimulerende voorzieningen en/of 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.  
 

Toelichting op de beleidsuitgangspunten 2 en 3 
Door het toepassen van de normen wordt invulling gegeven aan een evenredige verdeling van 
formele en informele speelruimte over de doelgroepen en kernen. De begrippen formele en 
informele speelruimte worden hieronder nogmaals nader uitgewerkt.  Bij weinig informele 
speelruimte moet de openbare ruimte beter bespeelbaar worden maken, bijvoorbeeld met 
speelprikkels. In tabel 3 zijn de normen voor informele speelruimten reeds eerder  samengevat. 
In bijlage vier staan  voorbeelden van speelprikkels.  
Bij het toepassen van de normen (Tabel 3) bepaalt de omvang van de aanwezige doelgroep 
binnen de actieradius, plus de hoeveelheid informele speelruimte of er een formele speelruimte 
noodzakelijk is. In de praktijk blijkt verder dat als er veel informele speelruimte is, de norm van 
30 kinderen binnen de actieradius van een plek bijna nooit gehaald wordt.  
Is er zeer veel informele speelruimte, dan zal het dus niet nodig zijn om formele speelruimte aan 
te bieden. Het speelruimte aanbod blijft echter maatwerk per buurt!  
In bijlage zes is aan de hand van een beslisboom een toelichting op het toepassen van de 
normen weergegeven. 
 
De formele speelruimte: De hoeveelheid formele speelruimte laat zich makkelijker 
kwantificeren. De uitgaven: “Handboek Veiligheid van Speelgelegenheden” en “Handboek 
Veiligheid Speelterreinen” hebben bijgedragen aan het vastleggen van de afstand die de 
doelgroep tot een speelvoorziening kan afleggen en de wenselijke oppervlakte van een 
speelvoorziening. Ook het “Handboek Spelen met ruimte” (VNG) biedt nuttige inzichten. Verder 
zijn door het bureau OBB speelruimtespecialisten de normen opgesteld voor het aantal kinderen 
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van een bepaalde leeftijdscategorie dat binnen een actieradius woont en een speelplek 
zelfstandig zou moeten kunnen bereiken, zonder elkaar op de speelplek in de weg te lopen.  
De belangrijkste normen en richtlijnen zijn in tabel 4 samengevat weergegeven. Meer dan 100 
Nederlandse gemeenten hanteren deze normen. 
Bij de normen voor formele speelruimte geldt nadrukkelijk, dat jonge kinderen tot en met drie jaar 
niet zelfstandig, maar onder begeleiding van een ouder/verzorger op een speelplek spelen. Deze 
heel jonge kinderen kunnen goed gebruikmaken van de speelruimten die ingericht zijn voor de 
kinderen tot en met vijf jaar. Het plaatsen van een speeltoestel waarop kinderen van 0 tot en met 
drie jaar zonder begeleiding kunnen spelen, is geen verantwoordelijkheid van de gemeente. 
De oppervlakten voor de speelruimten, genoemd in tabel 4, betreffen de oppervlakte van de 
speelruimte zelf. Daarnaast moet er nog ruimte zijn voor paden er naar toe, de omliggende 
beplanting, de toegangen en de omgeving. 
 
De informele speelruimte:  Als kinderen, jeugdigen of jongeren willen spelen, kunnen zij in een 
gevarieerde omgeving met gras, struiken, bomen, pleinen, stoepen en water vrijwel alle vormen 
van spel uitoefenen.  
Speeltoestellen kunnen daarom gezien worden als een vervanging van de mogelijkheden die 
van nature aanwezig zijn. Men ziet dan ook vaak dat de noodzaak van formele speelruimten 
toeneemt naarmate de fysieke ruimte om te spelen, met name in de bebouwde kom, afneemt.  
Zie ook de uitgave van de vereniging van Nederlandse gemeenten: “Handboek Gemeentelijk 
Speelruimtebeleid” 
Het (auto)verkeer, de verdichting van de woningen, voorzieningen voor volwassenen, 
hondenpoep, bezuinigingen en onveiligheid door criminaliteit en vandalisme (sociale 
onveiligheid) leggen een steeds groter beslag op de beschikbare openbare speelruimte.  
De normentabellen voor informele en formele speelruimte in tabel 3 en tabel 4 geven richting 
aan het aanbod van formele en informele speelruimten die in een kern of buurt aanwezig dienen 
te zijn. 
 

Toelichting op beleidsuitgangspunt 4 
Door het toepassen van de normen wordt invulling gegeven aan een evenredige verdeling van 
speelvoorzieningen over de doelgroepen in de buurten en kernen. Wanneer blijkt dat de 
speelbehoefte nihil is of als er teveel (kleine) speelruimten in een wijk zijn, kunnen één of meer 
speelruimten worden gesaneerd. Omdat in de kleine kernen veelal te weinig kinderen wonen 
om aan de normen te voldoen, maar de leefbaarheid mede door speelruimten sterk toeneemt, 
wordt een basisvoorziening voor kinderen en jeugdigen in stand gehouden, bij voorkeur 
gekoppeld aan het dorpshuis, de dorpsschool of de lokale sportvoorziening. 
 

Toelichting op beleidsuitgangspunt 5 
Voor de doelgroep met beperkingen is het belangrijk om samen met anderen te kunnen spelen. 
Meestal kan door kleine aanpassingen bij het ontwerp al voorkomen worden dat een 
speelruimte voor hen niet geschikt is. Denk  aan de toegankelijkheid van de plek, of de keuze 
van een bepaald toestel.  
Zo kan bijvoorbeeld overwogen worden om een netschommel toe te passen in plaats van een 
schommel met traditionele zitting of om een glijbaan met een breder glijvlak te plaatsen.  
Dergelijke toestellen hebben dan voor alle doelgroepen een grote speelwaarde. Ook de breedte 
van de toegang van de speelruimte is relevant. 
Voorkomen moet worden, dat bijvoorbeeld op een plek een rolstoelschommel staat waarop 
alleen de kinderen met een beperking zouden kunnen en mogen spelen, wat heel 
stigmatiserend en juist scheidend is. Dit betekent dus niet dat iedere speelruimte en ieder 
speeltoestel voor alle vormen van beperkingen geschikt moeten zijn, maar wel dat nagedacht 
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moet worden hoe een speelruimte voor een brede doelgroep geschikt kan zijn. NSGK 
Speeltuinbende kan de verenigingen helpen om de speelruimten meer inclusief te maken.  
 
Samen met de buurt: De gemeente stimuleert initiatieven met een combinatie van 
voorzieningen voor kinderen, volwassenen en 55+ inclusief mensen met een of meer 
beperkingen vanwege het positieve effect op de sociale cohesie: er ontstaan meer sociale 
contacten door gezamenlijke inspanning. Daarom wordt de “aankleding” van de speelruimten: 
afrastering, hekken, banken, afvalbakken niet gefinancierd uit het budget voor openbare 
speelvoorzieningen, maar uit de budgetten voor openbare ruimte en leefbaarheid. Daarnaast kan 
op de gemeente een beroep worden gedaan op inzet en bijdragen door diverse teams op het 
fysieke en sociale terrein. Het kost geld om een speeltuin multifunctioneel, voor meerdere 
doelgroepen, in te richten Door hier gericht in de gemeente mee om te gaan is het mogelijk om 
via het voorgesteld incidenteel budget (vervanging)investeringen slimme toestellen aan te 
schaffen.  
 

Toelichting op beleidsuitgangspunt 6 
Speeltuinverenigingen spelen een belangrijke rol in het aanbieden van speelruimte, al of niet in 
samenwerking met een school. Daarbij krijgen alleen speeltuinverenigingen subsidie. Scholen 
moeten aansluiten bij een speeltuinvereniging om subsidie te krijgen. Door de lokale 
betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van vrijwilligers is een speeltuinvereniging beter in staat 
een speelruimte te beheren en te exploiteren dan de gemeente. De gemeente beheert de 
informele speelruimte en de speelprikkels en faciliteert de speeltuinverenigingen bij het beheer 
van de formele speelruimte door een onderhoudsmanagementsysteem (playmapping) ter 
beschikking te stellen. Daarnaast zal de gemeente zorgdragen voor het aanbieden van een 
collectieve bestuursaansprakelijkheids- en een vrijwilligersverzekering. Omdat de gemeente in 
principe kiest voor openbare speelgelegenheden die vrij toegankelijk zijn, staat het vragen van 
contributies aan inwoners daar haaks op. Op dit punt is echter het verlenen van maatwerk 
belangrijk. Als er besturen van speeltuinverenigingen zijn die contributie vragen en kunnen 
aantonen dat ze daarmee een meerwaarde creëren voor de speelruimte en de gebruikers èn 
daarvoor draagvlak bij de inwoners bestaat dan dient dit mogelijk te zijn. De 
speeltuinverenigingen  zijn voor aanvullende financiën naast de subsidie voor onderhoud 
primair aangewezen op donaties, sponsoring en goede doelen fondsen. Zoals Jantje Beton, 
NLdoet, Rabo Clubsupport en Coöperatief Stimuleringsfonds. Daarnaast kunnen zij de gemeente 
ondersteuning vragen voor het verkrijgen van aanvullende middelen, zoals door het organiseren 
van diverse activiteiten (huttenbouwweken, kleding- en speelgoedbeurzen et cetera).  

 

Toelichting op beleidsuitgangspunt 7 
In de gemeente West Betuwe vormen de speeltuinverenigingen als rechtspersoon een duidelijk 
aanspreekpunt voor de kern, de buurt, de gebruikers en de gemeente. Voor zover nog nodig 
stimuleert de gemeente de oprichting van speeltuinverenigingen. Ook voor het verwerven van 
externe subsidies of donaties is het noodzakelijk dat dit door een vereniging of stichting wordt 
aangevraagd, waarbij meestal de eis gesteld wordt dat de gemeente bijdraagt (cofinanciering).  
In de diverse kernen zijn er naast de bestaande speelvoorzieningen ook enkele trapveldjes die 
nu vaak worden onderhouden door de gemeente. Het nieuwe gemeentelijk Groenbeleid ziet toe 
op het onderhoud hiervan. Zie hiervoor de op 7 juli 2020 in de gemeenteraad vastgestelde nota.  
Tevens zal de rol van de welzijnsinstellingen en de gebiedsmakelaars zijn om zaken ter 
agenderen, te verbinden, kennis uit te wisselen en zaken uit te voeren.   
 
Spelen bij scholen: De (speel)ruimten bij basisscholen en in mindere mate peuterspeelzalen, 
maar ook bij scholen voor voortgezet onderwijs vormen met hun voorzieningen vaak een 
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belangrijk deel van de speelruimte voor de jeugdigen. Voor, tijdens en na schooltijd spelen 
jeugdigen daar en de weg er naartoe is hun goed bekend. Vooral in de buurt of kern waar geen of 
weinig ruimte aanwezig is om speelruimten te realiseren kunnen schoolpleinen een oplossing 
bieden. Dat biedt voor de school tevens het voordeel dat zij naast de eigen middelen om 
speeltoestellen aan te schaffen ook gebruik kunnen maken van de gemeentelijke subsidie voor 
speelruimten.  
De speelruimten bij scholen worden, daar waar nodig en mogelijk, bij voorbaat betrokken in het 
streefbeeld speelvoorzieningen. Bijlage één biedt per kern zicht op potentiële locaties.  
Openbaarheid betekent overigens niet, dat er geen hekken mogen staan. Gedacht kan worden 
aan sleutelbeheer door omwonenden, extra toezicht door politie, overstaphekken om fietsen en 
scooters te weren, het langer openstellen van schoolpleinen enzovoort. Kern van openbaarheid 
is dat de doelgroep op de momenten dat ze wil spelen gebruik kan maken van het schoolplein, 
dus voor jeugdigen ook in het weekend en na schooltijd tot circa acht/negen uur ’s avonds, 
eventueel variërend per seizoen. In overleg met de schoolbesturen worden oplossingen gezocht 
voor knelpunten en het realiseren van win-winsituaties.  
 
Een schoolplein wordt dan als het ware “gehuurd” c.q. een gebruikersovereenkomst wordt 
opgesteld voor het vervullen van de behoefte aan openbare speelruimte. De analyse van de 
behoefte aan speelruimten geeft aan dat het verlenen van subsidie door de gemeente aan een 
school in het kader van het openbare speelvoorzieningenniveau niet onder de financiële 
gelijkstelling valt.  
 
Resumerend. Het speelruimtebeleid, met name een herverdeling, is gericht op: 
1. Het maken van goede (centrale ) speelruimten in de kern/buurt waardoor fysiek en sociaal 

bijeenkomen en de Vitale kern wordt behouden en versterkt. 
2. De functionaliteit van speelruimten voor de onderscheiden vier doelgroepen wordt 

geoptimaliseerd. Dit betekent een doorontwikkeling van multifunctionaliteit (de vier eerder 
gememoreerde doelgroepen), gebruik en inclusie.  

3. Effectiever en efficiënter met de beschikbare financiële middelen wordt omgegaan.   
 
 
Toelichting op beleidsuitgangspunt 8 
Uitgangspunt is het versterken van leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt en dat betekent 
dat een school moet samenwerken met een speeltuinvereniging die minimaal één openbare 
speeltuin in beheer heeft. Als een schoolterrein in het streefbeeld wordt opgenomen, dan zullen 
er tussen het schoolbestuur en de speeltuinvereniging duidelijke afspraken gemaakt moeten 
worden over de verantwoordelijkheden, het beheer, het onderhoud en de vervanging van de 
speeltoestellen. Er wordt alleen subsidie toegekend voor lokaal beheer van de speelruimte en 
voor onderhoud van de speeltoestellen. 
Als een schoolplein niet in het streefbeeld wordt betrokken, betekent dit niet dat het plein 
afgesloten moet worden, maar dat in het onderhoud, het beheer en de vervanging van de 
toestellen niet wordt voorzien vanuit het budget openbare speelvoorzieningen.  
 

Toelichting op beleidsuitgangspunten 9 en 10 
Beheer: Nadat er speelruimten gerealiseerd zijn, moeten de speeltoestellen en de inrichting 
beheerd, onderhouden en op termijn vervangen worden. Het beheer bestaat uit de (niet fysieke) 
taken die uitgevoerd moeten worden om de speelvoorzieningen in stand te houden, zoals het 
werven van vrijwilligers en het voeren van de administratie.  
De speeltuinvereniging komt als beheerder van de speelruimte de verplichtingen na die zij heeft 
ten aanzien van de veiligheid van de speeltoestellen op basis van het WAS. De vereniging neemt 
de maatregelen die voortvloeien uit de uitgevoerde inspecties. Zie ook beleidsuitgangspunt 11 
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Onderhoud: Het onderhoud bestaat uit de fysieke werkzaamheden die aan het toestel en de 
omgeving uitgevoerd moeten worden, mede op basis van de inspecties in het kader van de 
veiligheid. In de gemeente West Betuwe wordt het onderhoud van speeltoestellen grotendeels 
door of namens de speeltuinvereniging uitgevoerd. De speeltuinverenigingen zijn 
verantwoordelijk voor het dagelijks en wekelijks toezicht en het klein en groot onderhoud. Dit 
onderhoud moet leiden tot een niveau dat als “schoon, heel en veilig” wordt aangeduid. In een 
ideale situatie betekent dit onder andere dat de speeltoestellen altijd optimaal in de verf zitten, 
er altijd proper uitzien, in perfecte technische staat verkeren en dat deze te allen tijde graffitivrij 
zijn (tenzij er bewust voor gekozen is om van graffiti te voorzien). Voor een gemeente en een 
speeltuinvereniging is het echter voldoende en meer realistisch om het onderhoud van de 
speeltoestellen op een lager niveau uit te voeren. De ondergrens daarbij is het acceptatieniveau 
waarbij een toestel blijft voldoen aan de veiligheidsnormen en aan de eisen van algemene 
welstand. En dat voldaan wordt aan de regelgeving van het Warenbesluit Attractie- en 
Speeltoestellen. 
 
Vervanging: Veel speeltoestellen hebben een technische levensduur van tussen de zestien en 
twintig jaar. Daarbij is geen rekening gehouden met vandalisme, wel met slijtage door intensief 
gebruik en eventuele speelschade.  
Om een goed vervangingsbeleid te kunnen voeren is een vervangingsschema noodzakelijk. Zie 
ook de tabellen 1 en 2. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de demografische 
ontwikkeling en speelbehoeften. In principe wordt een toestel vervangen nadat de 
afschrijvingstermijn is verstreken. Het moment van de daadwerkelijke vervanging van een 
toestel wordt mede bepaald door de staat van het toestel. De speeltuinverenigingen verrichten 
zelf (veel) diverse onderhoudswerkzaamheden aan speeltoestellen, toebehoren en omgeving. Dit 
zou een verklaring kunnen zijn in de achterstand van de vervanging van speeltoestellen. De 
verenigingen kunnen de toestellen met kunst en vliegwerk in de lucht houden. Wanneer blijkt 
dat een toestel na de gestelde afschrijvingstermijn nog één of meer jaren veilig kan 
functioneren, kan de vervanging worden uitgesteld. Maar de rek raakt er wel uit. Ook geldt voor 
de betreffende toestellen dat deze toestand de mogelijkheden van demontage en verplaatsing 
negatief beïnvloedt. Daarom is een aanvullend (frictie) budget nodig voor de transitieperiode. 
 

Indien blijkt dat een toestel voor de gestelde 
afschrijvingstermijn niet meer veilig is of de 
onderhoudskosten te hoog worden, bijvoorbeeld door 
vandalisme, dan moet de vervanging vervroegd worden 
(flexibele vervanging).  
Bij de keuze van het type toestel wordt uitgegaan van de 
doelgroep van de betrokken speelruimte, waarbij de 
wenselijke speelmogelijkheden, de benodigde speelfuncties 
en de actuele bevolkingssamenstelling van de buurt in 

ogenschouw worden genomen. (zie ook bijlagen één en drie). Dit kan betekenen dat de 
herinvestering niet of op een andere speelplek in de gemeente plaatsvindt. Veel van de 
speeltoestellen zijn aan het einde van hun levensduur. Momenteel laat de financiële ruimte van 
de gemeente niet toe om integrale vervanging te financieren. Hiervoor is onder andere nodig dat 
wordt inverdiend op beheers- en onderhoudsbudgetten bijvoorbeeld door reductie van locaties, 
door herverdeling, rationalisatie en herverkaveling. (zie ook Beleidsuitgangspunten 12 en 13) 
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Toelichting op beleidsuitgangspunt 11 
Als eigenaar van de grond van speelruimten is de gemeente als eerste aansprakelijk. De 
gemeente ondersteunt en faciliteert jaarlijks een hoofdinspectie. De gemeente heeft een 
controlerende rol. De speeltuinverenigingen blijven verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 
staat van de speeltoestellen met bijbehorende veiligheid. Verder zorgt de gemeente voor 
afstemming met en ondersteuning van de speeltuinverenigingen, het uitvoeren van het 
speelruimte(subsidie)beleid, en het voeren van een onderhoudsmanagementsysteem.                       
De speeltuinvereniging zorgt voor voldoende toezicht, onderhoud, beheer en een veilige in- en 
uitgang.  
 
 
Toelichting op beleidsuitgangspunt 12 
Bij de keuze voor voortbestaan van de betrokken speelruimte worden in ogenschouw genomen:  
de actuele bevolkingssamenstelling (in doelgroepen) van de buurt of kern, de benodigde 
speelfuncties, en de wenselijke speelmogelijkheden. Dit kan ook betekenen dat de 
herinvestering niet of op een andere speelruimte in de gemeente plaatsvindt. Draagvlak 
betekent ook dat er voldoende animo is om in de lokale speeltuinvereniging als vrijwilliger en/of 
bestuurder te participeren en dat de speeltuinvereniging in staat is aanvullende financiering te 
organiseren (Zoals Clubactie, sponsors en donateurs). 

 

Toelichting op beleidsuitgangspunt 13 
Op 23 juli 2020 heeft in de gemeenteraad besluitvorming 
plaatsgevonden over het nieuwe, sobere, Groenbeleid. De 
gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
informele speelruimten en voor het onderhoud van 
beplanting en gras ondergronden in de formele 
speelruimten. In overleg met de speeltuinvereniging kan  
worden besloten, dat het groenonderhoud op vrijwillige basis 
wordt verzorgt door de speeltuinvereniging. 
 
 
Toelichting op beleidsuitgangspunt 14 
De voorliggende speelruimteanalyse geeft het beleid weer voor de wijze waarop de gemeente 
West Betuwe de komende vijf jaar met de speelruimten en speeltuinverenigingen wil omgaan. 
Het voorliggende beleid wordt vastgesteld voor de periode 2022 - 2026.  
De ontwikkelingen binnen de gemeente zijn dynamisch. Daarom wordt dit beleid na twee jaar, 
in 2024, geëvalueerd. Daarbij zullen opnieuw de demografische gegevens en de aanwezige 
speelruimte per wijk en kern tegen elkaar worden afgezet.  
De omschreven uitgangspunten veranderen hierbij niet, ze worden opnieuw gestaafd aan de 
eventueel veranderde situatie in de gemeente West Betuwe. Daarnaast is een 
voortgangsrapportage een goed moment om na te gaan of er nieuwe ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden die invloed hebben op de speelruimte 

 
Toelichting op beleidsuitgangspunt 15 
De gemeente gaat de subsidie voor formele speelruimten baseren op het aantal doelgroepen 
waar de speeltuin voor bestemd is. We bekostigen per speelruimte: 
a. Beheer en onderhoud: het beschikbare budget beheer en onderhoud wordt via een 

verdeelsleutel over de speelverenigingen jaarlijks verdeeld. In voorstel daartoe is in bijlage 7 
verder uitgewerkt. Paragraaf 6.4 gaat nader op dit verdeelmodel in.   
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b. (Vervanging)investeringen: hiervoor wordt een fonds Speelruimten voorgesteld waarin 
structurele en incidentele middelen worden gestopt. Aan het opstellen van een regeling 
wordt gedacht aan een bijdrage in het vervangen van 4 speeltoestellen per doelgroep. In 
paragraaf 6.5 is dit verder uitgewerkt.   

Daarnaast blijft het de verantwoordelijkheid van de speeltuinvereniging om naar eigen inzicht 
investeringen te doen en aanvullend beheer en onderhoud te plegen.  
Het doen van (vervanging)investeringen vereist het opstellen van vervangingsschema. Wanneer 
is welke speeltuin aan de beurt om welke speeltoestellen te vervangen.  

Met dit beleid wordt de algemene lijn van het coalitieakkoord gevolgd en ook tot op kern en 
speelruimte gedetailleerd weergegeven. Budgetneutraliteit is daarbij het uitgangspunt.  
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6  FINANCIEN 
 

6.1. Uitgangspunten financieel beleid speelruimten 
In de nota Uitgangspunten nieuw subsidiebeleid is sterk het accent gelegd op het 
maatschappelijk effect van een subsidie, de eigen verantwoordelijkheid, het leveren van 
maatwerk en het toepassen van het begrip wederkerigheid (wat terugdoen voor de 
maatschappij). Het coalitieakkoord sluit daar bij aan.  
 

Er komt een harmonisatie en herziening van het subsidiebeleid, die gericht is op de 
doelmatigheid van de subsidieontvanger: zijn activiteiten moeten bijdragen aan de 
leefbaarheid van West Betuwe en gericht zijn op kwetsbare doelgroepen. 
Er komt een nieuw toetsingskader voor aanvragen voor subsidies en het leefbaarheidsbudget. 
Zo ontstaat ruimte voor innovatie. Dit kader daagt ook het eigen initiatief van inwoners uit. 
We kijken naar de effectiviteit van aanvragen en zoeken naar het multipliereffect. Dit 
betekent dat we met het toekennen van een subsidie zo veel mogelijk willen bereiken. Waar 
mogelijk combineren we aanvragen. Zo willen we de maatregelen en mogelijkheden beter op 
elkaar afstemmen voor een groter effect (1+1=3). 

Bron Coalitieakkoord 2020-2022 Samen verder bouwen 

 

De financiële uitgangspunten 
1. Het huidige structurele budget voor speelruimten is richtinggevend. Dit betreft subsidies aan 

speeltuinverenigingen en een investerings- en onderhoudsbudget van de gemeente West 
Betuwe. 

2. Het speelruimtebeleid is gericht op het terugdringen van de huidige budgettaire 
ongelijkheid. Deze ongelijkheid heeft betrekking op het aantal speelruimten en het aantal 
speeltoestellen.    

3. Het speelruimtebeleid is gericht op wegwerken van achterstanden. Dit heeft betrekking op 
noodzakelijke (vervanging)investeringen van speeltoestellen.  

4. Een herverdeling van het beschikbare structurele budget, punt 1, is noodzakelijk om de 
uitgangspunten 2 en 3 te realiseren.  

5. Er worden incidentele financiële middelen benut om het geconstateerde onder de 
uitgangspunten 2 en 3 weg te werken.   

6. De speeltuinverenigingen een eigen financiële verantwoordelijkheid hebben en een beroep 
kunnen doen op gebruikers, sponsors en ‘goede-doelen organisaties’.  

7. Door verbindingen te leggen en samen te werken kan incidenteel gebruik gemaakt worden 
van andere financiële middelen zoals de op te stellen gemeentelijke 
kernagenda’s/dorpendeals en subsidies van de provincie Gelderland.   

8. In 2024 vindt een evaluatie (monitoring van planning en control cyclus) plaats. De uitkomst 
hiervan kan leiden tot financiële aanpassing van budgetten.   

 

Het nieuwe speelruimtebeleid is concreet gericht op kwaliteitsverbetering, multifunctionaliteit, 
inclusie en het terugdringen van de huidige budgettaire ongelijkheid van de speelruimten. In de 
analyse en het nieuw voor te stellen speelruimtebeleid is rekening gehouden met 
demografische ontwikkelingen, doelgroepen en behoeften. Op basis hiervan vindt een 
herverdeling van de beheer- en de onderhoudssubsidie plaats. We zullen de herverdeling van 
subsidiemiddelen in de geplande transitiefase (van het huidige naar het toekomstige 
speelruimtelandschap) realiseren. Dit betekent dat in 2 jaar de huidige subsidie voor een 
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speeltuinvereniging wordt afgebouwd.   
Natuurlijk staat het de speeltuinvereniging, als zelfstandige rechtspersonen, vrij om met eigen 
middelen de extra toestellen en voorzieningen te onderhouden. Op en in de buurt van 
speelruimten gebeurt veel meer dan alleen spelen. Dit beleid heeft daarom raakvlakken met 
andere beleidsterreinen binnen het sociaal domein. Denk aan buurtwerk, bewegen en sporten, 
ontmoeten en ontwikkelen.  Door een circulaire, duurzame en leeftijdsgroepen overstijgende 
benadering van speelruimte kunnen de budgetten van meerdere beheersvelden, zoveel mogelijk, 
worden gecombineerd per projectgebied en in de tijd. Kerngericht en integraal werken kan, 
buiten de subsidies voor de speelruimteverenigingen, zo meer financiële ruimte  geven voor 
bewegen en sporten, ontmoeten en spelen. De gemeente communiceert actief met de 
speeltuinverenigingen om in het kader van onderhoud werk met werk te combineren 
(efficiëntieverbetering). 

Locaties: Implementatie van dit beleid, eerlijke herverdeling van ruimte en geld, levert met in 
acht neming van de wijd geaccepteerde kwaliteitsnormen een reductie op van speelruimten, die 
uit het openbaar budget worden gesubsidieerd. (zie bijlage drie). Hantering van de normen levert 
een reductie op van 121 nu naar 84 locaties  
Vervanging: In bijlage drie  staan de huidige waarde verdeling (stand 2020) en totale waarde 
(ruim 3,5 miljoen euro) van de speeltoestellen en valdempende ondergronden en speelprikkels 
in de gemeente en de waarden na afloop van de transitie (€ 1,720.000).  Qua vervangingswaarde 
speeltoestellen blijkt derhalve een reductie van bijna 50%  haalbaar  

Deze resultaten zijn natuurlijk niet alleen te realiseren door herverkaveling van speelruimten en 
reallocatie van toestellen. De reductie  hangt mede samen met het feit dat in veel speeltuinen 
zelfgemaakte (niet-gecertificeerde) toestellen staan, die dus niet voor vervanging in aanmerking 
komen. Dit geldt ook voor speeltoestellen die op basis van sponsoring door particulieren of 
bedrijven zijn geplaatst.  

 

6.2. Huidig en nieuw structureel budget speelruimten 
Voor de 10.774 kinderen van 0 tot 18 jaar die in de gemeente West Betuwe wonen is er in de 
achterliggende periode voor 121 speelruimten ruim € 3.500.000 geïnvesteerd. Van dit bedrag is 
circa € 2.900.000 in 833 speeltoestellen geïnvesteerd en ruim € 600.000 in bijbehorende 
valdempende ondergronden (denk aan rubbertegels onder een klimrek) exclusief gras. Zie 
onderstaande tabel 6.               
Zou het huidige beleid worden gecontinueerd, inclusief het wegwerken van achterstanden, dan 
zou bij een afschrijvingstermijn van 16-20 jaar circa € 232.000 per jaar nodig zijn  
 

Tabel 6. Genormeerde vervanging en beschikbare vervanging 

  Aantal Omvang Waarde Vervanging 
genormeerd 

Vervanging 
beschikbaar 

Speeltoestel Stuk 686  € 2.090.032 134.806  

Sporttoestellen Stuk 147  € 796.499 44.662  

Speelprikkels Stuk  49 € 21.945 1.579  

Meubilair Stuk  3 € 1.650 165  

Afscheidingen  M   -  -   

Verhardingen Stuk  88         -          -    

Veiligheid ondergrond 
exclusief gras 

M2  10.194 € 636.174 50.364  

  833  € 3.546.300  
€ 231.576 

€ 1.573.000  
€    125.801 
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Voor het toekomstig speelruimtebeleid 2022-2026 is een budget van € 125.801 structureel 
beschikbaar. Zie ook tabel 7. Daarnaast is een incidenteel budget van € 257.003 beschikbaar 
waarvan € 182.003 geïnvesteerd kan worden.   
Het huidige bedrag van € 125.801 bestaat uit twee budgetten, namelijk een subsidie en een 
gemeentelijk budget. De subsidie Beheer & onderhoud aan speeltuinverenigingen bedraagt              
€  83.000 en de gemeentelijke budgetten€ 42.801 bestaande uit speelruimten extern werk van            
€  25.801 en speeltuinen materialen speeltuinverenigingen van €  17.000.-  
 
Met het budget van € 125.801 per jaar, een vervangingstermijn voor speeltoestellen van 20 jaar 
(vervangingsbudget 5%) en een budget 3% voor onderhoud (is € 47.000) kan een waarde 
gecreëerd worden van  circa € 1.573.000 aan investeringen voor speelruimten, speeltoestellen en 
valdempende ondergronden. De 3% norm , gekoppeld aan de verlengde afschrijftermijn (20 jaar) 
houdt in, dat wordt gekozen voor een matige staat van onderhoud maar wel voldoende. Een 
redelijke staat van onderhoud vergt, met de zelfde afschrijftermijn, een budget van 4%. In casu 
een budgetverhoging met plusminus € 15.000. 
 

In tabel 7 is aangegeven hoe het budget beheer en onderhoud speelruimtebeleid in 2022 kan 
worden verdeeld en hoe de verdeling is gewijzigd ten opzicht van 2021. Structureel wordt                
€ 47.000 geraamd voor beheer en onderhoud als de transitieperiode achter de rug is. Dit bedrag 
valt lager uit omdat achterstallig onderhoud en (vervanging)investeringen zijn uitgevoerd. Met 
dit bedrag wordt de kwaliteit van speeltoestellen op niveau gehouden. Er blijft dan € 36.000 over, 
het budget was € 83.000, voor het plegen van investeringen. De € 25.820 en € 17.000 blijft 
benodigd voor gemeentelijke speelruimten. Als speelruimten worden overgedragen aan 
speeltuinverenigingen verschuift daarmee ook het budget. Het bedrag van € 47.000 wordt hoger 
en het bedrag van € 42.820 wordt lager.     

Tabel 7. Overzicht financiën speelruimtebeleid 
 Structureel 

2021 
Structureel 

2022 
Incidenteel 
2022-2024 

Subsidie beheer en onderhoud € 83.000 € 47.000  

Budget investeringen   € 36.000  

Speelruimten extern werk door gemeente €   25.801 € 25.801  

Speelruimten materialen speeltuinverenigingen  €   17.000 € 17.000  

Totaal € 125.801 € 125.801  

Voorgesteld vervangingsbudget    € 182.003 

Extra inzet personeel   €   75.000 

Totaal   € 257.003 

 

Op dit moment laat de financiële situatie van de gemeente West Betuwe het niet toe extra 
middelen te reserveren voor het speelruimtebeleid. Het geconstateerde verschil tussen de 
gewenste (genormeerde) investeringen en de beschikbare middelen daarvoor behoeft 
nuancering.   

1. De gemeente heeft eenmalig een extra bedrag van € 182.003 beschikbaar gesteld.  
2. Het terugdringen van het aantal speelruimten kan ook een daling van het aantal 

speeltoestellen tot gevolg hebben waardoor de investeringsbehoefte afneemt.  
3. De 38 speeltuinverenigingen naar vermogen kunnen bijdragen aan het vervangen van 

speeltoestellen.  
4. Een beroep kan worden gedaan op bijdragen van goede-doelen organisaties. 
5. Incidenteel nagegaan kan worden in hoeverre het kerngericht werken in combinatie 

met de dorpendeals van de gemeente en subsidies van de provincie bijdraagt aan het 
speelruimtebeleid 2022-2026. 



 
26 | SPEELRUIMTEBELEID 2022-2026 

 

Onafhankelijk van de keuze blijft de situatie zo dat de voortdurende inzet van vrijwilligers nodig 
is om het nieuwe beleid en de transitie daarnaar toe te realiseren.  

 

6.3. Transitiekosten 
Het nieuwe beleid is niet van de ene dag op de andere gerealiseerd. Met name het creëren van  
draagvlak voor reducties en herverkavelingen, en de logistieke aspecten ervan vergen tijd.  De 
inschatting is dat de volledige implementatie van het beleid 2 jaar vergt. In die periode zal 
moeten worden gerekend met extra kosten om een kwaliteitsverbetering van de speelruimten 
teweeg te brengen en besparingen op beheer en onderhoud te realiseren. Zoals het oude 17e 
eeuwse gezegde al aangeeft: “Den cost gaet voor den baet uyt.” 
In bijlage drie is de status quo en de situatie na de transitie weergegeven. In het rapport “Samen 
maken we fijne speelruimte!”, bijlage één, is duidelijk dat de ambities slechts zullen worden 
behaald na een stevige rationalisering. Inverdieneffecten zijn bereikbaar, maar zijn pas optimaal 
na volledige implementatie.   

Extra voorziening vervanging speeltoestellen:  Omdat tijdens de transitieperiode nog niet 
voldoende is gewonnen op beheerskosten wordt voor deze periode het vervangingsbudget van    
€ 72.801 met 2,5 keer verhoogd zijnde € 182.003. Veel van de speeltoestellen in de gemeente lopen 
binnen de komende paar jaar tegen hun finale afschrijvingstermijn aan.  
De reguliere jaarlijkse reservering voor vervanging van speeltoestellen is € 87.000. Zie bijlage 
drie voor toelichting en onderbouwing) 
 
Extra inzet personeel: Om het transitieproces voortvarend van wal te krijgen dient incidenteel 
extra capaciteit ingezet te kunnen worden. De focus van deze tijdelijke capaciteit zal de 
komende tijd vooral liggen op creëren van draagvlak en op het aangaan van (her)nieuw(d)e 
samenwerkingsovereenkomsten tussen speeltuinverenigingen en gemeente en de 
standaardisatie daarvan. Het stimuleren van vrijwilligersparticipatie en het stimuleren, 
opstarten en faciliteren van reducties, herverkavelingen en  fysieke verplaatsingen vraagt 
eveneens capaciteit. Hiervoor is € 75.000 geraamd. Na de transitieperiode zal de staande 
organisatie de benodigde werkzaamheden verrichten.  
 
Het extra bedrag voor het overbruggen van de transitiefase bedraagt € 257.003  
 
6.4 Opzet subsidie beheer en onderhoud speelruimten 
In de voorgestelde nieuwe opzet is sprake van € 47.000, een bedrag dat beschikbaar is voor 
beheer en onderhoudswerkzaamheden speelruimten. In de nieuwe situatie zijn in de gemeente 
West Betuwe 84 speelruimten en rond de 833 speeltoestellen. Onduidelijk is nog in hoeverre een 
afname van het aantal speelruimten ook zal leiden tot een afname van het aantal 
speeltoestellen. Iedere speelruimte heeft één of meer functies (voor de doelgroepen kinderen, 
jeugd, jongeren en ouderen). Iedere speelfunctie heeft ook normen met betrekking tot 
speeltoestellen en speelprikkels. Voorgesteld wordt om de subsidiegrondslag te baseren op de  
functie en de normering van een speelruimte. Stel een speeltuinvereniging beheert en 
onderhoudt vijf speelruimten waar negen functies (doelgroepen) aanwezig zijn. Deze 
speeltuinvereniging kan dan een subsidie aanvragen op grond van die negen functies. 
Theoretisch kunnen er op vijf speelruimten vijftien functies aanwezig zijn. Vijf keer voor 
kinderen, jeugd en jongeren. De vierde functie, de doelgroep ouderen is in dit model buitenschot 
gebleven omdat gegevens ontbreken op basis waarvan een voorstel voor een subsidie kan 
worden gedaan.  
Per functie worden 4 speeltoestellen vergoed. Zie tabel 2. In bijlage 7 is op grond van het aantal  
functies en daarmee het aantal speeltoestellen een verdeelmodel voorgesteld.   
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Het beschikbare budget beheer en onderhoud gaat terug van € 83.000 naar € 47.000. Zoals eerder 
is vermeld wordt € 36.000 ingezet om (vervanging)investeringen te doen. Dit komt ook de 
speeltuinverenigingen ten goede. De nieuwe subsidie gaat vanaf 2022 alleen over een 
vergoeding beheer en onderhoud van speelruimten Zie tabel 7. Voor (vervanging)investeringen 
worden structurele en incidentele budgetten ingezet. In de huidige situatie zijn met de 
gemeentelijke subsidie ook speeltoestellen aangeschaft. De komende tijd zal in het 
uitvoeringsplan aangegeven worden hoe de relatie is tussen deze vierde doelgroep en het 
subsidiebeleid.  
    
6.5.Opzet fonds Speelruimten.  
Voor vervangingsinvesteringen is structureel € 36.000 beschikbaar. Incidenteel wordt daar            
€ 182.003 aan toegevoegd.  
Met dit bedrag kan de komende 2 jaar gewerkt worden aan het wegwerken van achterstanden.  
Om deze middelen beschikbaar te houden voor het speelruimtebeleid wordt een fonds 
Speelruimten voorgesteld.  
Het fonds Speelruimten is van toepassing op speeltoestellen en speelprikkels die op 
gemeentelijke kosten zijn aangeschaft. Er zijn verschillende speeltuinverenigingen die zelf zorg 
hebben gedragen voor de aanschaf van één of alle speeltoestellen. In die gevallen geldt dat de 
speeltuinvereniging eigenaar is en zal het op eigen kosten de aangeschafte speeltoestellen 
dienen te vervangen. De speeltuinvereniging is dan verantwoordelijk voor het onderhoud van 
die toestellen. Tijdens het overleg met speeltuinverenigingen hebben enkelen laten weten dat zij 
tot nu toe voor vervanging van alle speeltoestellen hebben gezorgd en dat in de toekomst ook 
willen blijven doen.    
 
Ten aanzien van een onttrekking uit het fonds Speelruimten wordt het volgende voorgesteld. De 
gemiddelde speeltoestelprijs bedraagt circa € 5.000. Zijn er op een speelruimte drie functies - 
kinderen, jeugd, jongeren – aanwezig dan gaat het om maximaal twaalf toestellen. Immers de 
norm is gesteld op 4 speeltoestellen per functie. Het te subsidiëren bedrag is dan in dit voorbeeld 
€ 60.000.  
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7  UITVOERINGSPLAN 
 

7.1. Uit te werken onderdelen 
Door de grote verschillen in speelruimten, het ontbreken van de benodigde informatie en het 
overleg met de speeltuinverenigingen dat wenselijk is kunnen in deze nota geen verder 
uitgewerkte voorstellen worden gedaan op het gebied van het verplaatsen van toestellen en  
wanneer en welke speeltoestellen worden vervangen Zo spoedig mogelijk zal een uitgewerkt 
plan opgesteld worden  waarin de volgende onderdelen opgenomen.  

1. Hoe het aantal speelruimten teruggebracht kan worden van 121 naar 84.  
2. Welke speelruimten aan welke speeltuinvereniging toebedeeld kunnen worden of in 

gemeentelijke handen blijven.  
3. Hoe een rechtvaardiger verdeling van speeltoestellen over de toekomstige speelruimten 

plaatsvindt.  
4. Een investeringsplan speeltoestellen waarin duidelijk wordt welk speeltoestel wanneer 

wordt vervangen.  
5. Het uitwerken van de twee financiële regelingen betreffende beheer en onderhoud en 

(vervanging)investeringen. De criteria voor deze twee  regelingen zullen in de nota 
Subsidieregels opgenomen worden welke nog dit jaar door het college wordt vastgesteld. 

6. Hoe de betreffende kern mee en wil en kan werken om een doorontwikkeling van 
multifunctioneel gebruik en inclusie te realiseren.   

7. Te onderzoeken welke vrijvallende informele speelruimten een andere bestemming  kunnen 
krijgen, bijvoorbeeld een andere maatschappelijke functie of woningbouw.  

 
 
7.2. Overleg speeltuinverenigingen 
Tijdens de overleggen met de speeltuinverenigingen is door diverse speeltuinverenigingen te 
kennen gegeven geen behoefte te hebben aan een overlegplatform Speelruimten. Men kent 
elkaar en men weet elkaar te vinden als dat nodig is. 
Echter de gemeente pretendeert als gevolg van deze kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026 
nauwer betrokken te zijn bij het speelruimtebeleid. Dat is zeker de komende periode het geval 
waarin onder andere het afstoten van speelruimten, een herverkaveling van speeltoestellen, het 
maken van een investeringsplan voor speeltoestellen aan de orde komen. Goed overleg tussen 
de speeltuinverenigingen en de gemeente is daarbij essentieel. Op welke wijze dit overleg tot 
stand komt zal met de speeltuinverenigingen worden besproken.         
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BIJLAGE 1  “Samen maken we fijne speelruimte!, Harmonisatie speelruimtebeleid West Betuwe 

2020, OBB speelruimte specialisten.  

Is vanwege de omvang van het rapport separaat bijgevoegd.  
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BIJLAGE 2  DEELNEMENDE SPEELTUINVERENIGINGEN  INVENTARISATIEGESPREKKEN 
 

Er zijn in juni 2020 drie digitale meetings voor speeltuinverenigingen georganiseerd. Hiervoor 
zijn alle 38 speeltuinverenigingen uitgenodigd. Namens de gemeente West Betuwe waren de 
projectleider speelruimtebeleid, de gebiedsmakelaars en de uitvoerder openbare ruimte 
aanwezig.  

Besproken zijn de volgende vragen: 
 
1. Wat is het jaarlijkse subsidiebedrag van de gemeente? 
Situatie in voormalig Geldermalsen: Het beheer en onderhoud van speelruimten wordt bijna 
helemaal gerund door verenigingen en stichtingen. Met subsidie van de gemeente werd niet 
alleen beheer en onderhoud verricht maar werden ook vervangingen van speeltoestellen door 
de stichtingen en verenigingen gedaan.   
Voormalig Neerijnen: Er waren maar een paar speeltoestellen die de gemeente beheerde. Vier 
speeltuinen zijn in handen van stichtingen.  
Voormalig Lingewaal: Speelruimten worden door de gemeente beheerd en het beheren, 
onderhouden en vervangen van speeltoestellen gebeurt door verenigingen.  
De speeltuinverenigingen Beerakker en ‘t spijkertje zijn geheel zelfstandig en doen alles zelf. De 
overige aanwezige stichtingen doen het klein onderhoud zelf en de gemeente doet het groot 
onderhoud en de vervangingen.  
 
2. Hoe is het bestuur en of zijn de vrijwilligers verzekerd?                                                                              
De gemeente dient een collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een 
vrijwilligersverzekering te regelen. Dat dient in het gemeentelijk beleid opgenomen te worden. 
Gesteld wordt dat een collectieve bestuursaansprakelijkheid verzekering en 
ongevallenverzekering NVZO meer dan 400 euro kost. Grote schade door vuurwerk, zoals tegels 
opgeblazen is voor verantwoording van de desbetreffende speeltuinvereniging. De kosten 
bedragen al snel 1500 Euro. Dergelijke kosten worden niet verzekerd. 

 
3. Wat zal er in de contracten aanvullend en of nieuw beschreven moeten zijn?  
Er is een behoefte om heldere verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden tussen gemeente 
en stichting/vereniging af te spreken. Zelf bouwen van speeltoestellen mag niet! Onder 
voorwaarden mag het wel: als er een technische beschrijving bij gemaakt wordt, het toestel 
wordt gekeurd en er een sticker goedgekeurd’ op komt.. In Tuil heeft de stichting, 100 leden in 
aantal,  voor een speelruimte naast de school geld ingezameld en een natuurspeeltuin 
gerealiseerd. Aandachtspunten bij de aanleg zijn gras, beplanting en als proeftuin (bevindingen 
delen) fungeren. Het is een harde noot voor het bestuur om de speelruimte onkruidvrij te houden 
en daarvoor draagvlak (voldoende vrijwilligers) te vinden.  
 
4. Wat is wat zijn mogelijke beleidsrichtingen? 
 Er dient een lokaal centraal speelruimtebeleid gevoerd te worden. In iedere kern dient een 
speelruimte aanwezig te zijn. Speelruimten dienen bij voorkeur beheerd te worden door een 
speeltuinvereniging(stichting) waarvan het bestuur is samengesteld uit inwoners van de 
gemeente West Betuwe. Naar gelang de behoefte speelruimten uitbreiden met bewegen, sport, 
en spel. Speelruimten voor de doelgroep kinderen (0-6 jaar) zijn belangrijk. Kleine speelruimten 
kunnen onder beheer bij gemeente vallen en waar mogelijk kunnen speelruimten worden 
samengevoegd. Dit moet op grond van heldere criteria zoals vraag en aanbod, de 
leeftijdsgroepen en de af te leggen afstanden. Opgemerkt wordt dat een speelruimte, die in een 
andere buurt ligt, wordt gebruikt.   
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Speelruimten moet je niet afsluiten, het is een openbare voorziening. De enige speelruimte in de 
kern moet je niet opofferen, je gooit daarmee ook de leefbaarheid weg. Lokaal centraliseren van 
een speelruimte wordt voorgestaan, mits iedere doelgroep daar kan spelen. Opgemerkt wordt 
dat lokaal centraliseren een voorbode op sombere tijden kan zijn. Speelruimten in iedere kern en 
buurt en een speelvoorziening voor iedere doelgroep wordt breed gesteund.  
 
5. Is er een mogelijkheid de leeftijd die er om is een speeltuin te ontwikkelen voor oudere 
leeftijd, meer ontwikkelen voor 14-15 jaar?  
Voor de oudere jeugd wordt om meer sport en spel gevraagd. De exacte aantallen van deze groep 
is niet bekend. Outdoor fitness zou een grote aantrekkingskracht hebben. Punt van zorg hierbij 
is dat een bestuur aanwezig dient te zijn en dat ook moet willen. Voor de direct omwonende kan 
dit overlast, speelruimte wordt meer in de avond gebruikt, tot gevolg hebben, waar ook rekening 
mee moet worden gehouden 

6. Indien men nu geen behoefte heeft aan een platform Wat is er wel nodig?  
Er is behoefte aan Iemand vanuit de gemeente (vakambtenaar) waarmee met regelmaat wordt 
gecommuniceerd. Er is geen behoefte aan het oprichten van platform speelruimten. Onderling 
contact tussen speeltuinverenigingen vindt plaats. Men weet elkaar te vinden. Over het contact 
met de gemeente oordeelt men verschillend. Op dit moment is het contact niet goed. 
Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de samenwerking met de gebiedsmakelaar van de gemeente 
goed gaat. De betrokkenheid in de buurt is laag en het generen van draagvlak voor een 
speelruimte lijft moeilijk.  

7. Mogelijke toekomstige beheervorm? 
Er zijn diverse mogelijkheden opgesomd.  
 Stichtingen/verenigingen beheren de speelruimten. 
 Het groenonderhoud wordt door de gemeente gedaan. 
 Het vervangingen van speeltoestellen worden waar mogelijk door de gemeente en eventueel  

door stichtingen/verenigingen gedaan. 
 Klein en groot onderhoud van speeltoestellen wordt door de stichting/vereniging gedaan. 
 Hekwerken en bankjes worden door de gemeente geplaatst, vervangen en onderhouden 

 
Overige besproken punten  

Repcom (Inspecties en advies speeltoestellen): Met het Repcom systeem heeft men moeite, het 
wordt als afstandelijk ervaren en men ontvangt bij meldingen weinig tot geen reacties. Dit 
systeem is meer voor professionals bedoeld. Speeltoestellen worden nu afgekeurd terwijl die 
keuring 10 jaar niet is gedaan. Het is niet altijd duidelijk waarom de speeltoestellen nu worden 
afgekeurd. Zelfbouwspeeltoestellen werd al jaren goedgekeurd. Nu moeten 2 toestellen,  die al 20 
jaar staan, weg in verband met de certificering. 
Bestuur: Er zijn bestuursleden die willen stoppen maar er is weinig animo om bestuurslid te 
worden. Mensen zijn minder betrokken bij een speelruimte dan pakweg 10 jaar geleden.  
Vrijwilligers er bij krijgen is lastig waardoor bestuursleden zelf veel moeten doen. Vrijwilligers 
motiveren om dingen te doen is lastig en kost veel energie. Een suggestie die wordt gedaan is 
besturen meer te laten samenwerken, of te laten fuseren om zo het vrijwilligersprobleem op te 
lossen of minder groot te maken.  
Hoe genereren speeltuin besturen eigen inkomen?: Er worden inkomsten gegenereerd door 
talloze activiteiten te organiseren: rond de kerst een bedankje van de lokale middenstand. In 
juni een spelletjesmiddag, paaseieren zoeken, organisatie burendag, buurtbarbecue. Ook wordt 
een donateursactie georganiseerd. De gemeente verzoekt om de begrotingen van 2018, 2019 en 
2020 in te zien. Dan wordt duidelijk welke inspanningen besturen van speelruimten moeten 
leveren om de toestellen goed te onderhouden om zodoende een veilige speelruimte  te 
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behouden. Het gemeentelijk leefbaarheidsbudget was een budget voor de speelruimten, echter 
in de toekomst zal dit veranderen.    
Onderhoud en veiligheid: Onderhoud wordt over het algemene goed gedaan, het kan bijgebeend 
worden is een opmerking. Wel ligt de focus teveel op onderhoud waardoor we aan inhoudelijke 
zaken niet toekomen. Vanuit veiligheidsoogpunt is een sticker op het toestel als bewijslast voor 
veilig en goedkeuring noodzakelijk.  Voor de kabelbaan is een technische check nodig. De 
laatste 2 jaren wordt strenger gekeken.  
Mensen met beperking: Gemeente West Betuwe constateert dat alle mensen met een beperking 
actief moeten kunnen zijn! 
Demografische ontwikkelingen 
Alle dorpen in gemeente West Betuwe vergrijzen. Bij nog meer vergrijzing moeten speelruimten 
verdwijnen. Aanbevolen wordt de vergrijzing in kaart te brengen. 

Samenvattend 
A. Besturen hebben een probleem om een voltallig bestuur te krijgen en te houden. 
B. Besturen hebben een probleem om extra inkomsten te genereren 
C. Besturen hebben een probleem om “handjes” te organiseren voor het groot – en klein 

onderhoud 
D. Er is veel groot – en klein onderhoud omdat de speeltoestellen oud zijn 
E. In elke kern moet een speelruimte, centraal gelegen, aanwezig zijn. 
F. Check de behoefte per kern en buurt en speel hier goed op in (demografische 

ontwikkelingen) 
G. Een gemeentelijkbeleid collectieve verzekering vrijwilligers en 

bestuurdersaansprakelijkheid wordt gewenst.  
H. Het beheer en onderhoud van openbaar groen wort uitgevoerd door de gemeente en 

waar nodig in overleg met de speeltuinvereniging.  
 

Presentielijst 

 

Eerste avond 

Aanwezig gemeente: Petra Bazuin (gebiedsmakelaar), Marije Kalis (gebiedsmakelaar), Stefan 
Rasing (projectleider kadernota Speelruimtebeleid), Johan de Gooijer (medewerker beleid en 
beheer openbare ruimte) 
Aanwezig speeltuinen: Speeltuinwerk Vuren (Anneloes van Dijk en Ilse Stasse), Stichting 
Speeltuin Haaften, ’t Kinderkempke (Marjolijn Klerk en Erwin de Haan), Stichting 
Natuurspeeltuin Tuil (Sandra van de Laar en Johanneke Delsink). Betrokken inwoner 
gemeentelijke speeltuin Richtershof  Opijnen (Bianca Rademacher) en Stichting Speeltuin 
Slingerbos Ophemert (Angelique).  
Afwezig: speeltuinen de Speelboom Herwijnen, ’T Speeltuiltje Tuil en Rakkershof Waardenburg  
 
Tweede avond 
Aanwezig Gemeente: Ria van Estrik (gebiedsmakelaar), Barry Ganzeman (gebiedsmakelaar) 
Stefan Rasing (projectleider kadernota speelruimtebeleid), Johan de Gooijer (Medewerker beleid 
en beheer openbare ruimte) 
Speeltuinen: De Hollandse Tuin Buurmalsen DHT (Daniëlle de Winter en Yvonne van Mourik) 
Jeugdland Deil JL (Gerda van Alphen, De Vliet Gellicum DV (Janny van Dijk), De Blije Weide 
Rumpt (Mariëlle),  ’t Spinnenweb Tricht (Gert Jan van Dijk en Jeroen),  Speeltuin Beesd (Patrick 
de Wit, Peter Masseling), Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy, De Speelberg, Oudenborch (Debby 
en Geert).   
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Afwezig: ’t Spijkertje Spijk, de Beerakker Heukelum, ’t Hugtje Acquoy, De Kasteelridders Deil, De 
Vergd Enspijk 
 
Derde avond 
Aanwezig gemeente: Stefan Rasing (projectleider Kadernota Speelruimtebeleid), Petra Bazuin 
(gebiedsmakelaar), Patricia Visée (gebiedsmakelaar), Johan  de Gooijer (medewerker beleid en 
beheer openbare ruimte) 
Speeltuinen: Het heksenketeltje (Herman van de Waaij), De Steenvlieter (Nancy Elbers), De 
Bouwsteen (Johan van Strien), De Goudsbloem.  
 
Afwezig: De Speelappel, Ut Peppelhof, de Draaimolen, de Tuinrekel, De Boomkampjes, De 
Stromende Buurt, Kings of the Streets (Kots),  Speelplek Geldermalsen Zuid, speeltuin Emmawijk, 
speeltuin Stationswijk, het Schakeltje, Sterappel 
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BIJLAGE 3. FUNCTIES RAMING 
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BIJLAGE 4   OMZETTEN FORMELE SPEELRUIMTEN NAAR INFORMELE SPEELRUIMTE OF EEN 
ANDERE FUNCTIE.  

 

Aangegeven is in deze bijlage welke speelruimten worden omgezet in informele speelruimten. 
Of het informele speelruimten blijven is een punt van nadere overweging. Het betreft 15 
speelruimten van speeltuinverenigingen en 22 speelruimten die van de gemeente zijn.  
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BIJLAGE 5  SPEELPRIKKELS  
 
Speelprikkels zijn objecten in de openbare ruimte die aanleiding geven tot spel. Zij kunnen 
bewust als bespeelbaar element zijn geplaatst, maar ook onderdeel zijn van een tot ander doel 
ingericht stuk van de openbare ruimte. De opzet van deze aanleidingen is dat ze veel 
speelwaarde hebben, niet onder het Attractiebesluit vallen en hooguit een risicoanalyse vergen.  
 
Speelprikkel bewust als bespeelbaar element geplaatst  
Vaak komen speelprikkels voor op en rondom de speelplek of worden ze gebruikt om kinderen 
te (bege)leiden. Voorbeelden hiervan zijn allerlei soorten verharding, knikkertegels, hinkeltegels, 
gekleurde tegels en tegels met cijfers, letters en dieren-voetstappen. Door het aanbrengen van 
deze verharding of patronen en door het gebruik van verschillende soorten verharding kunnen 
tal van speelmogelijkheden ontstaan. Een ander voorbeeld zijn betonelementen zoals poefs, 
bielzen, palen, bollen en muurtjes, al dan niet gekleurd. Deze elementen bieden tal van 
mogelijkheden zoals erop klimmen, eraf en erover springen, op zitten, een touw aan vastknopen, 
tegen voetballen, bokspringen enzovoort. Meer natuurlijke speelprikkels zijn bomen en 
boomstammen, grasheuveltjes, hagen en struiken. Ook het beschilderen van muren op een 
speelplek kan aanleiding geven tot spel.  
 
Speelprikkel als onderdeel van de openbare ruimte   
Voor het inrichten van de openbare ruimte worden tal van elementen gebruikt. Soms zijn deze 
elementen voor kinderen aantrekkelijk om mee te spelen. Echter lang niet altijd worden 
hiervoor elementen gekozen die ook bespeelbaar zijn. Als er toch een paal geplaatst moet 
worden, waarom dan niet een paal met een ronde kop in plaats van een scherpe? Waarom niet 
wat groenblijvers in het bosplantsoen? De kern van het denken over speelprikkels is om bij elk 
plan of elke actie in de openbare ruimte na te gaan of de elementen die gebruikt worden ook 
geschikt zijn voor medegebruik door kinderen. Het voorkomen dat dit om bijvoorbeeld 
veiligheidsredenen niet mogelijk is. Uitgangspunt is echter de bespeelbaarheid en het moet 
gemotiveerd worden als hiervoor niet wordt gekozen. 
 
Voorbeelden van dit soort speelprikkels zijn:  
 *afscheidingen zoals hekwerken, muurtjes, hagen en bielzen;  
 *straatmeubilair zoals banken en andere zitelementen;  
 *betonelementen zoals betonpoefs, paaltjes, stoepranden en parkeerbanden en 
sierelementen;  
 *kunst;  
 *toepassen van groenblijvers (hulst, laurier);  
 *toepassen van vruchtdragende bomen (eik, kastanje, beuk) en struiken (bessen, tamme 
bramen); 
*toepassen van (gedraineerd) gazon; 
*toepassen van hoogteverschillen in gras en verharding. 

Veel van dergelijke elementen kunnen voor de kinderen een aanleiding vormen om te zitten of 
aan te hangen, maar ook om vanaf, over of op te springen. Ze kunnen er een elastiek aan vast 
maken, hutten mee bouwen, ze gebruiken ze als evenwichtsbalk enzovoort.  
 
Een ruimte als speelprikkel  
Door veel kinderen wordt een braakliggend terrein met een bult zand en ruigte hoog 
gewaardeerd. Daar zijn veel speelmogelijkheden en –functies aanwezig. Niet alleen 
braakliggend terrein, maar ook hoeken plantsoen en straat zijn soms favoriet bij een groep 
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kinderen. Eenvoudige aanpassingen aan beheer en onderhoud en duidelijke voorlichting naar 
burgers kunnen deze speelruimte behouden. Voorbeelden hiervan zijn:  
 *hutten niet opruimen (zeker niet in vakanties);  
 *stukken ruigte zo lang mogelijk laten bestaan;  
 *waarschuwingsborden voor automobilisten plaatsen;  
 *niet op elke klacht van omwonenden over spelende kinderen ingaan.  

  
Sturen in het medegebruik van het openbaar groen kan door sortimentskeuze. Struiken met 
doornen zijn absoluut niet aantrekkelijk voor kinderen en planten met giftige 
vruchten/bladen/schors mogen niet worden toegepast.  
Andere eenvoudige voorbeelden van het beter bespeelbaar maken van openbaar groen zijn 
hoogteverschillen in het gazon (werken ook goed antivoetbal), vaker toepassen van 
bloemenmengsels en het gefaseerd maaien van gras.  
In heestervakken en blokhagen kunnen uitsparingen worden gemaakt waar kinderen hun hutje 
kunnen hebben. Hagen kunnen op verschillende hoogten gesnoeid en niet recht maar golvend 
aangeplant worden. Het toepassen van groenblijvers in bosplantsoen of solitair draagt ook bij 
aan de bespeelbaarheid van openbaar groen.  
 
Samengevat  
Juist het aanbrengen van hoogteverschillen, randen en eenvoudige objecten prikkelen de 
fantasie van kinderen om zelf spelen te verzinnen of bestaande spelen aan te passen. Anders 
gezegd: “speelprikkels vergroten de speelruimte.”  
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BIJLAGE 6  BESLISBOOM ANALYSE SPEELRUIMTE  

 

 

 

Figuur 7 Beslisboom analyse speelruimte  

 

Het gaat erom dat er een evenredige verdeling van informele en formele speelruimte ontstaat. 
Genoeg informele ruimte is daar waar kinderen goed kunnen spelen op de stoep en de straten, in 
het groen en langs het water. Daar zijn minder speelruimten nodig dan in kernen of wijken waar 
kinderen aan drukke straten met smalle stoepjes wonen.  
Om te bepalen of er voldoende informele ruimte is, wordt gekeken naar de uitgangspunten in de 
normentabel voor informele speelruimte, bijvoorbeeld voor de jongste doelgroep per kind 
minimaal 20 m² aan stoep, grasveld of plein, aansluitend aan de woning.  
Is er genoeg informele ruimte dan moeten er circa 30 kinderen bij elkaar wonen om een 
speelplek voor te behouden of aan te leggen. Is er echt te weinig informele ruimte dan moeten er 
circa 15 kinderen bij elkaar wonen om een speelplek voor te behouden of aan te leggen.  
 
 

 

 
 



 
39 | SPEELRUIMTEBELEID 2022-2026 

 

 

BIJLAGE 7  VERDEELMODEL BEHEER EN ONDERHOUD SPEELTOESTELLEN 

 
 
Plaats speeltuinvereniging Locaties 

nu 
Locaties 

nieuw 
Aantal 

Toestellen 
Aantal functies per doelgroep Norm 

toestel 
Subsidie 

2020 
Subsidie   

norm 
Verschil 

  

   
0 - 6 
jr 

6 - 12 
jr 

12 - 18 
jr totaal 

 

  
€ 75,81 

  

Acquoy SPV 't Huchtje 2 1 15 1 1 1 3 12 € 3.162 € 910 -€ 2.252 

Asperen SPV Asperen 12 5 59 4 4 1 9 36   € 2.729 € 2.729 

Beesd Stichting Speeltuin Beesd 6 6 40 4 4 1 9 36 € 7.223 € 2.729 -€ 4.494 

Buurmalsen Stichting De Hollandsche Tuin 1 1 18 1 1 1 3 12 € 4.135 € 910 -€ 3.225 

Deil SPV De Kasteelridders 1 1 10 1 1 0 2 8 € 730 € 606 -€ 124 

Deil SPV Jeugdland 1 1 20 1 1 1 3 12 € 5.108 € 910 -€ 4.198 

Enspijk Stichting De Vergd 1 1 7 1 1 0 2 8 € 973 € 606 -€ 367 

Geldermalsen Buurtvereniging De Speelappel 1 1 12 1 0 0 1 4 € 2.432 € 303 -€ 2.129 

Geldermalsen Buurtvereniging Ut Peppelhof 2 2 27 2 1 0 3 12 € 3.162 € 910 -€ 2.252 

Geldermalsen Speeltuin De Draaimolen 1 1 9 1 1 0 2 8 € 2.398 € 606 -€ 1.792 

Geldermalsen Speeltuin de Tuinkrekel 1 1 8 1 1 0 2 8 € 1.459 € 606 -€ 853 

Geldermalsen Speeltuin 't Heksenketeltje (Klub 51) 1 0 7 0 0 0 0 0 € 730 € 0 -€ 730 

Geldermalsen SPV De Boomkampjes 4 1 19 1 0 0 1 4   € 303 € 303 

Geldermalsen Stichting De Goudsbloem 1 1 14 1 0 0 1 4 € 2.189 € 303 -€ 1.886 

Geldermalsen Stichting De Steenvlieter 1 1 15 1 1 1 3 12 € 2.432 € 910 -€ 1.522 

Geldermalsen Stichting De Stromende Buurt 2 2 9 1 1 0 2 8 € 1.703 € 606 -€ 1.097 

Geldermalsen Stichting Kings of The Streets skateb. 1 1 9 0 1 1 2 8 € 2.526 € 606 -€ 1.920 

Geldermalsen Stichting Speelplek de Sterappel 2 1 16 1 0 0 1 4 € 1.460 € 303 -€ 1.157 

Geldermalsen Stichting Speelplek Geldermalsen-zuid 2 1 14 1 1 1 3 12 € 3.162 € 910 -€ 2.252 

Geldermalsen Stichting Speeltuin Emmawijk 1 1 14 1 1 0 2 8 € 2.432 € 606 -€ 1.826 

Geldermalsen Stichting Speeltuin Stationswijk 1 1 8 1 1 1 3 12 € 2.400 € 910 -€ 1.490 

Geldermalsen Stichting Speeltuin 't Schakeltje 2 2 15 1 1 0 2 8 € 1.217 € 606 -€ 611 

Gellicum SPV De Vliet 2 1 13 1 1 1 3 12 € 2.500 € 910 -€ 1.590 

Haaften S.P.V. "'t Kinderkempke" 1 1 16 1 1 0 2 8   € 606 € 606 

 Vereniging de Speelboom  1 1 17 1 1 1 3 12   € 910   
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Heukelum SPV Beerakker 1 1 43 1 1 1 3 12 € 1.614 € 910 -€ 704 

Meteren Laat ons buiten spelen (SLOBS) 1 1 6 0 1 1 2 8 € 2.432 € 606 -€ 1.826 

 De Lindelaan (in oprichting) 1 1 0 1 1 0 2 8   € 606   

Meteren Stg. Speeltuin de Buitenhof 1 1 2 1 0 0 1 4   € 303 € 303 

Meteren Stichting Spelen en Ontmoeten 3 3 20 3 1 1 5 20 € 6.432 € 1.516 -€ 4.916 

Meteren Stichting 't Speelbergje 4 4 29 4 1 1 6 24 € 5.838 € 1.819 -€ 4.019 

Rhenoy VDR De Speelberg + Oudenborch 2 2 20 2 1 1 4 16 € 5.904 € 1.213 -€ 4.691 

Rumpt SPV de Blijde Weide 1 1 13 1 1 1 3 12 € 2.432 € 910 -€ 1.522 

Spijk SPV Spijkertje 1 1 26 1 1 1 3 12 € 470 € 910 € 440 

Tricht Stichting Speelplek 't Spinneweb 2 2 23 2 2 1 5 20 € 4.378 € 1.516 -€ 2.862 

Tuil S.P.V. "'t Speeltuiltje" 1 1 12 1 1 0 2 8   € 606 € 606 

Tuil St. Natuurspeeltuin Tuil 1 1 5 1 1 0 2 8   € 606 € 606 

Waardenburg S.P.V. "De Rakkershof" 1 1 17 1 1 0 2 8   € 606 € 606 

 subtotaal 71 56 627 49 39 19 107 428 € 83.033 € 32.447   

 

Gemeentelijke plekken / Nog op te 
richten of combineren huidige STV 

50 28 206 19 17 12 48 192   € 14.556 

  

 totaal 
121 84 833 68 56 31 155 620 € 

53.000 
€ 

47.002   

  

   

    

 

 

 

 
  Bedragen uit subsidiestaat 2020. € 3.421 staan er nog niet in.     

 

 

 

 
  Verdeelmodel op basis van norm: maximaal 4 speeltoestellen per functie. Dus speeltoestellen boven de norm worden niet vergoed.   
  Herverdeelverschillen 
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