
 

 

 

Interne memo 
 Aan Gemeenteraad West Betuwe 

 Van  

 Datum 3 december 2020 

 Onderwerp Openstaande vragen Beeldvorming Speeltuinenbeleid 

 
 
 

Vragen inzake Heesselt 
 

Vraag 1 
Kunt u toelichten waarom de speelruimte in Heesselt ingedeeld wordt in de categorie informele 

speelruimte?  

 Wordt hier alleen gekeken naar de demografische gegevens in relatie tot de ligging van de 

speelruimte? 

 Waarom is hier niet naar het aantal gebruikers gekeken? 

 

Antwoord 
Een van de belangrijkste criteria, die in 200 gemeenten gehanteerd wordt, is de demografische 

opbouw van een kern. Op basis van de demografische gegevens wordt duidelijk om hoeveel kinderen, 

jeugd en jongeren het gaat. Vanwege het zeer beperkte aantal kinderen in de omgeving en het zeer 

extensieve gebruik staat de toekomstige investering in vier speeltoestellen van de gemeente niet in 

verhouding tot het gebruik en wordt voorgesteld om deze ruimte te transformeren naar een informele 

speelruimte. Daarnaast hebben tot nu toe de bewoners geen initiatieven genomen om een 

speeltuinvereniging op te richten en zelf beheer en onderhoud van speeltoestellen te doen. Dit heeft 

tot het advies in het rapport geleid tot een voorgestelde transformatie naar informele speelruimte. Dit 

wordt nog aan omwonenden voorgelegd en besproken in de totstandkoming van het uitvoeringsplan. 

 

Vraag 2 

Bent u van mening dat het toewijzen van deze categorie de leefbaarheid van de kern aantast? Kunt u dit 

toelichten?  
 

Antwoord 
Ja. Maar als de inwoners zelf geen verantwoordelijkheid nemen dan kan dat het gevolg zijn. Nee, als 

het gaat om kwalitatieve goede speelruimten. Daar kan ook Heesselt gebruik van maken. De 

demografische criteria toepassen, zoals ook in Heesselt wordt voorgestaan, betekent dat diverse 

andere kernen ook recht zouden hebben op een extra speelruimte. Er worden in de kadernota juist 

hiervoor gemeentebrede normen/criteria voorgesteld die recht doen aan behoefte/nut vanuit 

omwonenden bezien, noodzaak/veiligheid, beheersbaarheid en kwaliteit.   

 

Vraag 3 

Bent u van mening dat elke kern een speelruimte verdient? Kunt u dit toelichten? 
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Antwoord 
Ja, maar met wel een zekere functionaliteit, kostenbeheersing en initiatief van de inwoners. We gaan 

in januari 2021 gesprekken inplannen voor de uitvoeringsplannen, zo ook met inwoners van Heesselt. 

Daar kunnen diverse opties aan de orde komen.  

Een speelruimte even verderop die voor alle doelgroepen speelmogelijkheden biedt, kan van 

meerwaarde zijn voor de gemeenschap in Heesselt. Ook als daar enige afstand voor moet worden 

overbrugd. Een andere optie die kan worden onderzocht is of het mogelijk is dat de inwoners van 

Heesselt zelf de verantwoordelijkheid nemen om de speelruimte in functie te laten blijven. 

 

Vraag 4 

In de stukken wordt het bidbook als eerste genoemd in de basis van dit nieuwe beleid. 

 Kunt u toelichten hoe het bidbook als basis is gebruikt bij het maken van dit beleid?  

 Is het bidbook genegeerd bij het advies van de speelruimte Heesselt?   

o Zo ja, kunt u toelichten waarom? 

o Zo nee, kunt u toelichten hoe de wensen uit het bidbook wel zijn meegenomen? 

 

Antwoord 

Tussen de uitgangspunten uit het Bidbook en de concept Kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026 

zitten geen verschillen. Om herhalingen te voorkomen wordt verwezen naar de antwoorden hierboven.  

 

Vraag 5 

Ik heb bewoners rondom de speeltuin en gebruikers van de speeltuin gesproken, geen enkele van hen 

was op de hoogte van deze verandering.  

 Hoe zijn de inwoners van Heesselt betrokken bij het samenstellen van dit beleid? 

 Wat vind u ervan als de inwoners van Heesselt niet betrokken zijn geweest bij het samenstellen 

van dit beleid? 

 Wat kunnen de inwoners van Heesselt en de gebruikers van de speelruimte doen om de 

speelruimte in te delen als "speelruimte" of "formele speelruimte" 

 Kunt u het advies heroverwegen en adviseren om de speelruimte in Heesselt in de categorie 

"speelruimte" of "formele speelruimte" in te delen? 

 

Antwoord 
Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met speeltuinverenigingen. De gemeente heeft besloten om het 

overleg met de bewoners in de beleidsvoorbereiding te beperken tot de speeltuinverenigingen. Zij 

hebben herhaaldelijk te kennen gegeven wat de bewoners er van vonden omdat de meesten een goed 

contact hebben met de bewoners.  

We gaan in januari 2021 gesprekken inplannen voor de uitvoeringsplannen, zo ook met inwoners van 

Heesselt. Daar kunnen diverse opties aan de orde komen.  
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Vraag 6 
Wanneer het voorgestelde raadsvoorstel met een meerderheid door de raad wordt aangenomen. Wat 

gebeurt er dan precies met een ruimte waar nu toestellen staan wanneer de ruimte een "informele 

speelruimte" wordt?  

 In de beeldvormende vergadering gaf de ambtenaar aan dat de toestellen eruit gehaald worden 

en een andere bestemming kunnen krijgen. Wat betekent dit dan bijvoorbeeld voor de 

speelruimte in Heesselt? 

o Wordt de speelruimte in Heesselt dit dan een pleintje of een grasveld? 

o Hoe worden de bewoners hiervan op de hoogte gebracht als het zo ver is? Of worden 

speeltoestellen dan zonder enige aankondiging verwijderd? 

 

Antwoord 

Zie de eerdere opmerkingen over het uitvoeringsplan. Zonder communicatie: nee. Welke functie het 

krijgt dat bespreken we met de bewoners.  

 

Vraag 7 

Zijn er plannen om in de toekomst om het stuk grond van de speelruimte in Heesselt een andere 

bestemming te geven dan "informele speelruimte"? 
 

Antwoord 

Nee. 

 

Vraag inzake overzicht achterstallig onderhoud 
Tijdens de beeldvormende vergadering op maandag 30 november over de kadernota Speelruimten 

2022-2026 is gevraagd naar een overzicht van achterstallig onderhoud van de speeltoestellen. De 

applicatie Playmapping spreekt van bevindingen als er sprake is van een gebrek/risico achterstallig 

onderhoud. Die bevindingen worden door de gemeente en de speeltuinverenigingen opgelost en als 

afgehandeld geregistreerd. Van de 833 speeltoestellen zijn 559 bevindingen geregistreerd. Dit varieert 

van ongewenste roestvorming tot vervangen van het toestel. Die bevindingen zijn niet naar soort en 

type achterstand te rubriceren. In 2020 zijn al circa 10 speeltoestellen verwijderd. In het 

uitvoeringsplan dient zo snel mogelijk een vermindering van het aantal bevindingen plaats te vinden. 

Dat zal in overleg met de speeltuinverenigingen geschieden.  

 

- 


