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Voorstel

1 . Het bijgaande speelru imtebeleidspla n SpeelWiizer vaststellen.
2. Het meerjarenonderhoudsplan voor groot onderhoud speelplaatsen 2016 - 2033 vaststellen.

Toelichtinq op het te nemen besluit

Aanleiding
1. De huidige nota Speelruimte is toe aan een actualisatie. ln de speelruimtenota SpeelW42erwordt

teruggekeken op wat er tot nu toe is bereikt en wordt het beleid voor de komende jaren bepaald.

2. Het meerjarenonderhoudsplan voor groot onderhoud speelplaatsen 2016-2033 dient vastgesteld te
worden om noodzakelijke vervangingsinvesteringen voor de komende jaren in de begroting vast te
leggen.

Argumentatie
1. SpeelWijzer

ln 2010 is de huidige nota Speelruimte opgesteld, die een herziening inhield van het speelruimtebeleid
in Huizen op basis van nieuwe demografische gegevens. Belangrijkste conclusie destijds was dat er
een verschuiving nodig was naar meer voorzieningen voor de oudere jeugd en minder voorzieningen
voor de jongere jeugd. Dit is de afgelopen zes jaar gerealiseerd, maar hierbij zijn wij ook op

knelpunten gestuit. Het aantaljongere kinderen daalt de komende jaren nog verder, maar ouders

willen nog steeds heel graag een speelplaats voor kleine kinderen dicht bij hun woning. Het opheffen

van een speelplaats zorgt daarom zo nu en dan voor ophef onder omwonenden.

ln deze actualisatie, SpeelWijzer, gaan wij door op de in 2010 ingeslagen weg om ons formele
speelplaatsenaanbod aan te passen aan de demografische gegevens van onze jeugd. Maar wij

nemen de ervaringen van de afgelopen zes jaar mee en leggen ook enkele nieuwe accenten. De
grootste wijziging is het toevoegen van een nieuwe doelgroep van gebruikers: de volwassenen. Ook
volwassenen gebruiken graag de formele en informele ruimte voor sport- spel- en

bewegingsactiviteiten en deze doelgroep is heel breed. Het kunnen jong volwassenen zijn die willen

bootcampen in de open lucht, maar ook ouderen die hun nordic-walkingactiviteiten atwisselen met
gerichte oefeningen.
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Uitgangspunten voor toekomstig beleid:
¡ De jongste doelgroep heeft de meeste behoefte aan formele speelruimte, daarom zijn er in elke

buurt of wijk speelplekken voor deze doelgroep bereikbaar zonder dat er grote (verkeers) barrières
genomen hoeven te worden.

o ln een wijk waar voldoende speelplekken voor de jongste doelgroep (4-B jaar) beschikbaar blijven,
worden speelplekken versoberd ingericht. Zo blijven er voldoende speelplekken over voor 4 -B
jarigen.

¡ lndien er meerdere plekken voor 4-8 jaar in een wijk zijn die zonder (verkeers) barrières bereikt
kunnen worden, heffen wij minimaal één speelplaats voor die leeftijd op.

o Het speelgedrag kan als overlastgevend worden ervaren, maar hier worden geen maatregelen
tegen genomen. Kinderen (0-18 jaar) mogen spelen, zowel op de formeel ingericht speelplekken,
maar ook in de informele speelruimte.

. BU het inrichten van openbare ruimte worden mogelijkheden om sport- en beweegkriebels aan te
brengen meegenomen in het ontwikkelproces. Een veilige en duurzame inrichting, beperken van
overlast voor omwonenden en minimaal onderhoud zijn voorwaarden waar rekening mee
gehouden wordt. Het Stadspark is hiervoor een bijzonder geschikte locatie, net als de stranden.

¡ Schoolpleinen en sportvelden worden niet langer opgenomen als mogelijke vervanger voor
formele speelruimte in de buurt. Er wordt in het speelruimtebeleid geen rekening mee gehouden
en er wordt door de gemeente niet in geïnvesteerd. Uitzondering hierop zijn de afspraken met
HSV De Zuidvogels over het medegebruik van hun velden door de (oudere) jeugd.

o De skatebaan wordt opgenomen in het meerjarenonderhouds- en veryangingsplan. Omdat hierbij
wordt uitgegaan van het principe "Oud voor Nieuw' leidt dit niet tot een verhoging van het huidige
budget. Er verdwijnen hiervoor verschillende formele speelplekken.

Wat gaan wij de komende jaren hiervoor doen:

1. ln elke wijk zijn speelplekken goed bereikbaar en wordt rekening gehouden met (verkeers) barrières
waardoor speelplaatsen veilig bereikbaar zijn.

2. Btj het onderhoud van de openbare ruimte is de afoveging om beweegkriebels of sport- en
beweegimpulsen aan te brengen een vast onderdeelvan de beleidsafweging.

3. De skatebaan wordt opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan,

4. Het vervangingsbudget voor de trimbaan bij de Wolfskamer wordt gebruikt om een formele sport- en
beweegplek in te richten voor volwassenen.

5. Bij het herinrichten of nieuw realiseren van een speelplaats is het betrekken van direct omwonenden
een vast onderdeelvan de besluitvorming.

6. Ons formele speelruímteaanbod wordt venruerkt in een digitale kaart.

Omdat het huidige budget leídend is, kunnen wij atleen nieuwe speelptekken inrichten wanneer er
elders een spee/plek verdwijnt en daarom:

7. ziin er in 2a17 nog vier formele speelplaatsen voor 4-B jarigen opgeheven.

8. Worden in 2018 op bestaande speelplaatsen voor 4-8 jarigen minimaal 6 toestellen die aan vervanging
toe zijn venrvijderd en niet vervangen.
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2. Meerjarenonderhoudsplan
Het vast te stellen meerjarenonderhoudsplan voor het groot onderhoud speelplaatsen (kostenplaats

5805001) is leidend voor het toekomstig uit te voeren beleid en voor de eventueel nieuw te realiseren
speelruimte. Het beschikbare budget voor groot onderhoud speelplaatsen is momenteel € 130.000,-
(ex btw). Van het beschikbare budget worden zowel het groot onderhoud als het vervangen van

verouderde of afgekeurde speeltoestellen bekostigd. Maar ook de realisatie van nieuwe speelplekken
valt onder dit budget.
Het bedrag van € 130.000,- is het niet langer toereikend. Voor het groot onderhoud aan speelplaatsen
is volgens het meerjarenonderhoudsplan jaarlijks een bedrag van 143.600,- nodig. Er dient € 13.600,-

bezuinigd te worden op het groot onderhoud speelplaatsen. Dit heeft de volgende oozaken:
¡ het budget voor groot onderhoud speelplaatsen is de afgelopen jaren niet geTndexeerd, wat in lijn

is met de jaarlijks vastgestelde nota van uitgangspunten;
. er is geen vervangingsbudget opgenomen voor de skatebaan omdat dit destijds als tijdgebonden

voorziening gerealiseerd is vanuit wensen nieuw beleid;
. er is aangegeven dat er behoefte is aan een te realiseren sport- en beweegplek voor

volwassenen, waarvoor geen extra budget beschikbaar is gesteld.

Om binnen het beschikbare budget van € 130.000,- te blijven worden de volgende maatregelen

uitgevoerd:
. verdergaan met het opheffen van een aantal speelplekken;
e speelplekken die opgeknapt worden, worden versoberd ingericht, bijvoorbeeld door minder

toestellen terug te plaatsen.

Geheimhouding
Niet van toepassing.

Alternatieven
Het opheffen van speelplekken stuit steeds vaker op weerstand bij onder andere ouders van kinderen. Zij

hebben behoefte aan een veilige speelplek in de buurt, het liefst dichtbij huis. Een alternatief voorstel is

derhalve om het budget voor groot onderhoud speelplaatsen met € 13.600,- (ex btw.) te verhogen zodat
het huidige aanbod speel- en sportvoozieningen in stand blijft. Het verder opheffen van speelplaatsen
voor de jongste jeugd (ten gunste van o.a. een onderhoudsbudget voor de skatebaan) is in dit geval niet

langer nodig. Voor een verhoging van het budget groot onderhoud speelplaatsen is geen dekking.

Uitvoerin g i nspraak en participatieverorden in g
¡ lnrichten nieuwe of bestaande speelplekken:

Onze inwoners worden graag betrokken bij de besluitvorming wanneer het gaat om hun directe

leefomgeving. Daarom is het betrekken van hen bij het ontwerpen, inrichten of realiseren van

bestaande en nieuwe speelplekken een vast onderdeel van de communicatie aan omwonenden.
Dit varieert van het aanschr'rjven van omwonenden met voorstellen voor een renovatieontwerp tot het

samen met jongeren ontwerpen van de skatebaan of het voetbalveld in het stadspark.

Opheffen bestaande speelplekken:
Niet iedereen zal het eens zijn met het opheffen van een speelplek. Er wordt zorgvuldig
gecommuniceerd aan omwonenden waarom een locatie verdwijnt.

a

Beslistermijn
Niet van toepassing

Financiële paragraaf
Zie hiervoor bijlage 1: Het meerjarenonderhoudsplan groot onderhoud speelplaatsen
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Overise Raadsinformatie

Bevoegdheid
De raad heeft een kaderstellende rol en dient in verband met budgetbevoegdheid het meerjarenonder-
houdsplan vast te stellen. Het vaststellen en inzetten van investeringsbedràgen is een bevoegdheíd van
de raad.

Collegeprogramma
2'3.3' Speelvoozieningen voor kinderen worden evenwichtíg over de gemeente verspreid. Jongeren en
omwonenden worden bij het creëren van speelvoozieningen betrokken. ln elk bestemmingsplan komt
een zg. kindtoets, waarmee wordt beoogd de openbare ruimte kindvriendelijk in te richten, met voldoende
speelvoorzieningen (speeltoestellen, trapvelden en verblijfsgroen) en veiligé routes naar speelplekken en
scholen.

Begroting
Sociale infrastructuur 2017. Het programma sociale infrastructuur is gericht op het behouden en
bevorderen van goede voozieningen voor ondenrvijs, cultuur, sportvoorzieningen en welzijn ten behoeve
van de deelname naar vermogen van onze (jonge) inwoners in de samenleving.
Het staande gemeentelijke beleid voor speelplaatsen is vastgelegd in het onderdeel meerjarenonder-
plannen voor alle gemeentelijke (sport, onderwijs & welzijn) accommodaties.

Eerdere besluiten
Niet van toepassing.

Voorgesch reven procedu re
Niet van toepassing

Kader- en beleidsnota,s
De Nota Speelruimte heeft raakvlakken met het beteidsplan Sociaat Domein, de spoftnota Samenspe/
en het uitvoeringsprogramma voor de buurtsportcoaches Spoftief Huizen samen gàzona.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
1. Speelruimtebeleidsplan Speetwijzer.
2. Meerjarenonderhoudsplan Speelplaatsen 2016 -2026

en wethouders,

De

Advies raadscommissie

Dit voorstel is behandeld in de vergadering van de commissie Sociaal Domein van 2g november jl..
De commissie kwam aan het slot van de behandeling niet tot een advies. Alle fractievertegenwoordigingen
behielden hun standpunt voor en namen het voorstel mee terug voor overleg met de fractie.

B
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Besluit

. De raad verwerpt met algemene stemmen (26 stemmen tegen en 0 voor) het voorstel.

. Bij de behandeling wordt door de heer R.H. Rebel (CDA), namens de fracties van WD, CDA, D66,

Dorpsbelangen Huizen, PvdA, Groenlinks, Leefbaar Huizen, ChristenUnie en SGP, een motie (M2)

ingediend. De motie behelst:
o het besluit om het budget groot onderhoud speelplaatsen (kostenplaats 5805001) voor een

periode van 10 jaar te verhogen met jaarlijks € 13.600, en hiertoe eenmalig
€ 136.000,- uit de reserve sociaaldomein toe te voegen aan een in te stellen reserve
speelplaatsen, van waaruit dekking kan plaatsvinden;

o de opdracht aan het college:
. in het eerste kwartaal 2017 aan de raad een aan het opgehoogde onderhoudsbudget

aangepaste beleidsnota en meerjarenonderhoudsplan aan te bieden;
. bij de spreiding van speelplaatsen de demografische ontwikkeling van wijken mee te

laten wegen;
. onderzoek te doen naar de mogelijkheden van sponsoring door lokale bedrijven van

speelplaatsen en sportieve ruimte voor ouderen.
De motie wordt met algemene stemmen (26 stemmen voor en 0 tegen) aanvaard.
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Voorwoord

“Buiten spelen kan overal. Een gat in de lucht spring(touw)en, hutten bouwen, rennen, klauteren en 

verstoppen. Buitenspelen maakt kinderen vrolijk en blij. Nog belangrijker: buitenspelen is een must 

voor ieder kind. Het prikkelt de fantasie en is goed voor de sociale vaardigheden, gezondheid en 

motoriek. De prikkel om te spelen komt vooral vanuit de mensen zelf.” (Jantje Beton)

  

Alle inwoners van Huizen hebben het recht op een plek in de samenleving, ook kinderen. Kinderen 

moeten daarom kunnen spelen in een veilige omgeving; op straat, in het groen, in een speeltuin, op een 

trapveld, bij een sportclub of waar dan ook. 

 

De gemeente Huizen wil graag een veilige en gezonde leefomgeving voor haar inwoners. Een onderdeel 

hiervan is voldoende ruimte en voorzieningen voor kinderen om te spelen. Dit is niet alleen afhankelijk van 

de speelvoorzieningen die de gemeente hiervoor inricht. Ook de openbare ruimte moet voor kinderen een 

veilige ruimte zijn om in te spelen. Hoe wij dit doen is opgenomen in deze nota SpeelWijzer. 

SpeelWijzer is een actualisatie van ons speelruimtebeleid dat vastgelegd is in 2010. Deze actualisatie is 

nodig omdat ontwikkelingen niet stilstaan. Wie kon zich zes jaar geleden bijvoorbeeld voorstellen dat er in 

de zomer van 2016 een app op je telefoon zou bestaan waarmee je op fictieve dieren kan jagen en dat dit 

zo populair is dat zelfs volwassenen er verzot op zijn. Spelen is voor iedereen en er is maar weinig voor 

nodig om jong en oud in beweging te krijgen.

Marianne Verhage

Wethouder 
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Hoofdstuk 1
Inleiding

1.1. Aanleiding

In 1987 is de nota Speelplaatsen in Huizen door college en raad vastgesteld. Deze nota richtte zich op 

het meerjarenonderhoud en de vervanging/renovatie van speelplaatsen. Vervolgens werd in 1993 de nota 

‘Speelruimtebeleid in Huizen: van kwantiteit naar kwaliteit’ opgesteld met als onderliggende opgave een 

taakstellende bezuiniging op speelplaatsen.  

In 2010 is de huidige nota Speelruimte opgesteld, een herziening van het speelruimtebeleid in Huizen 

op basis van nieuwe demografische gegevens. Belangrijkste conclusie was dat er een verschuiving had 

plaatsgevonden naar meer oudere jeugd en hierdoor een behoefte ontstond om ons aanbod hieraan aan 

te passen. De afgelopen zes jaar is de beschikbare formele speelruimte in overeenstemming gebracht 

met deze gewijzigde leeftijdsopbouw. 

 

1.2. Actualisering

Aan het einde van deze beleidsperiode is het zinvol om antwoord te geven op de vraag of de

doelstellingen zijn gerealiseerd en of deze ook tot het gewenste resultaat hebben geleid. Vervolgens is 

het een goed moment om te kijken of de doelstellingen nog steeds actueel zijn, of dat er ontwikkelingen 

zijn die het zinvol maken om doelstellingen bij te stellen of zelfs nieuwe doelen te formuleren.

De speelruimtenota SpeelWijzer geeft antwoord op deze vragen en stelt op basis van de resultaten de 

doelstellingen voor de komende jaren vast. 

1.3. Collegeprogramma

1.3.1

Speelvoorzieningen voor kinderen worden evenwichtig over de gemeente verspreid. Jongeren en

omwonenden worden bij het creëren van speelvoorzieningen betrokken. In elk bestemmingsplan komt 

een zgn. ‘kindertoets’, waarmee wordt beoogd de openbare ruimte kindvriendelijk in te richten, met

voldoende speelvoorzieningen (speeltoestellen, trapveldjes en verblijfsgroen) en veilige routes naar 

speelplekken en scholen.

1.3.2

Politieke wensen: Speelplaats voor volwassen (voorjaarsnota 2016)  

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2016 is door meerdere partijen de wens uitgesproken om in 

Huizen een formele speelplek voor volwassenen in te richten.  

1.4 Bestuurlijke besluitvorming 

Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad een motie met betrekking tot het speelruimtebeleid

ingediend. Er wordt verzocht de volgende uitgangspunten in de speelruimtenota op te nemen:

• Er wordt bij de spreiding van speelplaatsen ook rekening gehouden met de demografische

 ontwikkeling van wijken. Waarbij er ook in wijken waar ouderen wonen ruimte is voor (klein) kinderen 

om te spelen.

• Er zijn voldoende speelplaatsen voor kinderen in hun woonomgeving waar ze kunnen spelen en die 

veilig bereikbaar zijn.

• Er worden ook voldoende mogelijkheden geboden voor volwassenen om buiten voldoende te

 bewegen, bijvoorbeeld door sportieve openbare ruimten te realiseren.
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1.5 Raakvlakken aanpalend beleid

Deze nota beschrijft de uitgangspunten voor het formele en informele speelaanbod in Huizen en heeft 

daardoor raakvlakken met zowel het beleidsplan Sociaal Domein, het sportbeleid (nota Samenspel) als 

de inzet van de buurtsport- en beweegcoaches (Sportief Huizen samen gezond).  

In het beleidsplan Sociaal Domein zetten we in op selectieve preventie voor een goede gezondheid van 

onze inwoners:

“Bewegen voorkomt gezondheidsklachten en stimuleert welzijn en participatie. Overgewicht op jonge 

leeftijd gaat vaak gepaard met gezondheids- en participatieproblemen op het moment zelf en op latere 

leeftijd. Daarom blijven we inzetten op bewegen en het voorkomen van overgewicht en obesitas.  

Op basis van de rijksregeling buurtsportcoach en cofinanciering vanuit bestaand budget, zetten we in op 

de mogelijkheden voor meer bewegen in de buurt.”

Een van de hoofddoelstellingen van de activiteiten van de buurtsportcoaches is het bevorderen van een 

actieve en gezonde leefstijl bij kwetsbare groepen (Uitvoeringsplan Sportief Huizen - samen gezond).

De coaches maken voor hun activiteiten gebruik van zowel de formele als informele speelruimte en zijn 

hierdoor een (belangrijke) gebruiker. Daar waar nodig en mogelijk betrekken wij hen ook bij de keuzes 

die wij in ons speelruimtebeleid maken. Een beweegvriendelijke omgeving motiveert om vaker en meer 

buiten te zijn. 

Voetballen met buurtsportcoaches

Ook de sportnota Samenspel gaat in op het gebruik van de openbare ruimte.

“ De gemeente Huizen wil mensen aansporen om meer te gaan bewegen door een goed pakket

laagdrempelige sport-, beweeg- en speelvoorzieningen in de eigen omgeving aan te bieden.” 

1.6. Leeswijzer

Hoofdstuk 2 gaat in op wat er met speelruimte bedoeld wordt. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van 

de afgelopen periode beschreven om vervolgens in hoofdstuk 4 in te gaan op de uitgangspunten voor de 

komende periode. Hoofdstuk 5 tenslotte beschrijft de organisatie van de uitvoering.
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Hoofdstuk 2
Wat is speelruimte?

2.1. Inleiding

Het is belangrijk te weten dat ruimte de bepalende factor is bij het spelen en niet zozeer de aanwezigheid 

van speeltoestellen. Hoe is de ruimte ingericht en is deze geschikt om te spelen? Kinderen waarderen 

hun vertrouwde omgeving in de eerste plaats omwille van de sociale omgang met anderen. De eigen 

straat en eigen buurt zijn voor kinderen bij uitstek plekken om een eigen identiteit te ontwikkelen: buiten 

de directe controle van ouders en in contact met de grotere wereld van oudere kinderen.

2.2. Begripsbepaling

Wat is speelruimte?

Speelruimte betreft de ruimte die fysiek aanwezig is om te spelen en hoe deze is ingericht,

zowel in de openbare ruimte als op ingerichte speelplekken.

Binnen de openbare ruimte kan onderscheid worden gemaakt tussen informele en formele

speelruimte.

Met informele speelruimte wordt de ruimte aangeduid waar de doelgroep leeft, woont, en (veilig) 

kan spelen, zoals de straat, de stoep, het plantsoen en het water, maar waar geen specifieke 

speeltoestellen staan.

Met formele speelruimte wordt de ruimte aangeduid die specifiek is ingericht voor de

speelfunctie, er wordt onderscheid gemaakt in:

• Speeltoestellen: voorzieningen in de formele speelruimte die specifiek voor het spelen

 ontwikkeld en/of geplaatst zijn.

• Sporttoestellen: voorzieningen in de formele speelruimte die specifiek voor het sporten

 ontwikkeld en/of geplaatst zijn.

Formele speelruimten in Huizen zijn de speelplaatsen, trapvelden/kooien, basketbalpalen,

tafeltennistafels, JOP’s (Jongeren Ontmoetings Plaatsen) en de skatebaan. Daarnaast kent Huizen ook 

informele speelruimte. Deze bestaat uit pleinen en trottoirs, besloten hofjes, bijzondere elementen en 

plekken, groenstructuren en grote groen- en/of recreatiegebieden. Ook ons strand en bijvoorbeeld de 

aanloophaven maken deel uit van onze informele speelruimte. 

Spelen is heel belangrijk, de vier elementaire spelfuncties zijn:

1. Beweging, actief met je lichaam

2. Socialisatie, omgaan met anderen/elkaar

3. Constructie, maken, bouwen, scheppen

4. Fantasie, creëren van je eigen wereld
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2.3. Onderscheid naar leeftijd

Met het verstrijken van de leeftijd verschuiven de actieradius en behoeften van gebruikers. Dat is van 

belang bij de inrichting van de speelruimte. De diverse leeftijdsgroepen geven een andere betekenis aan 

hun omgeving en doen van daaruit een ander beroep op de openbare ruimte. Dit heeft gevolgen voor het 

speelruimtebeleid, iedere leeftijd heeft eigen behoeften en wensen. 

• Kinderen  van 0 t/m 5 jaar - baby-, peuter en kleuterleeftijd

Voor kinderen tot en met circa drie jaar is de speelplek een plaats waar hij of zij onder begeleiding van 

een oudere veilig kan liggen, kruipen, staan of rondstruinen. Het alleen en zelfstandig spelen van een 

dergelijk jong kind vindt plaats in de besloten omgeving van de woning, bijvoorbeeld de tuin, de

woonkamer of eventueel direct bij de deur. Als de kinderen naar groep 1 en 2 van de basisschool gaan 

(kleuters), worden ze langzaamaan steeds zelfstandiger en willen en mogen ze meer hun omgeving 

verkennen. Dat gebeurt eerst dicht bij huis zodat de ouders nog enig zicht op het kind hebben, maar al 

snel verder de straat in waar het kind steeds meer nieuwe mogelijkheden vindt om te spelen. Binnen de 

bebouwde kom van de gemeente In 2016 wonen er in Huizen 2385 kinderen tot 6 jaar.

Vergelijking: in 2010 waren dit 2472 kinderen

• De jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar- lagere schoolleeftijd

Dit betreft de kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. In deze leeftijdscategorie gaan 

ze steeds meer op ontdekkingstocht en doen ze dit vaker in groepsverband. Kinderen uit de onderbouw 

mogen vaak nog geen drukke straten oversteken en moeten dichter bij huis blijven. Vanaf een jaar of acht 

echter zwermen ze uit over de gehele buurt. Het schoolplein is voor hen vaak een belangrijke speel- en 

ontmoetingsplek. In 2016 wonen er in Huizen 2832 jeugdigen van 6-11 jaar.

Vergelijking: in 2010 waren dit 3154 kinderen

• De jongeren (12 tot en met 18 jaar)- middelbare schoolleeftijd

Eenmaal op het voortgezet onderwijs treedt er meestal weer een gedrags- en interesseverandering op. 

De jongeren blijken de al dan niet daartoe ingerichte openbare ruimte te gebruiken om te verzamelen, 

rond te hangen en te sporten. Ze verplaatsen zich hiervoor zelfstandig door het gehele dorp. De fiets is 

een belangrijk vervoermiddel hierbij. In 2016 wonen er in Huizen 3601 jongeren van 12-18 jaar.

Vergelijking: in 2010 waren dit 3822 kinderen

• Volwassenen

Speelruimte wordt tegenwoordig niet alleen maar door kinderen gebruikt. Ook volwassenen gebruiken in 

toenemende mate de formele en informele speelruimte voor hun sportieve activiteiten, zoals hardlopen of 

beachsporten. Daarnaast worden in de openbare ruimte gerichte bewegingslessen aan ouderen

gegeven. Er is in Huizen slechts een beperkt aantal formele speelplekken dat zo is ingericht dat dit 

inspeelt op deze ontwikkeling. Het aantal verzoeken voor dergelijke voorzieningen neemt toe. Ook ligt er 

een politieke wens (behandeling voorjaarsnota 2016) om een speel- en beweegplek voor volwassenen in 

te richten in Huizen.
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2.4. Inrichting speelruimte 

Leveranciers houden bij het inrichten van formele speelruimte rekening met ontwikkelingen en

interesses van doelgroepen. De ene doelgroep zal motorisch verder zijn dan het andere.

Door onderscheid te maken in spelfuncties bij het gebruik van speeltoestellen worden speelplekken

ingericht voor bepaalde leeftijdscategorieën.  

• Kinderen van 0-4 jaar 

Met kinderen 0 tot 4 jaar wordt binnen de formele inrichting van speelruimte geen rekening gehouden. 

Dat betekent niet dat ze de beschikbare speelruimte niet kunnen gebruiken. Veel kinderen zijn in staat om 

(onder begeleiding van ouders en/ of verzorgers) gebruik te maken van 1 of meerdere speeltoestel(len). 

Door rekening te houden met het soort ondergrond kunnen ook kleine kinderen samen met hun broertjes 

of zusjes spelen in een speeltuin. Bijvoorbeeld door het gebruik van zand, kunstgras of rubber tegels.

• Kinderen van 4-8 jaar 

Dit is de jongste doelgroep waarvoor formele speelplekken ingericht worden. Kinderen zijn in staat om 

zelfstandig te spelen en zoeken meer spanning en uitdaging in speelgedrag. Speelplekken voor

kinderen van 4-8 jaar bevinden zich vooral in de wijken en buurten zodat er voldoende toezicht is.

Daar waar nodig worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de speelplek zich in een veilige 

omgeving bevindt. Bijvoorbeeld door een buffer te creëren tussen de speelplek en de weg, of door de 

speelplek op een overzichtelijke plek te plaatsen.

• Kinderen van 8-12 jaar 

De bovenbouw groep van de basisschool betreft een groep kinderen die meer en meer op ontdekking 

gaan. Speelplekken komen meer langs de rand van wijken en zijn soms groter en uitdagender.

Zo zijn speeltoestellen hoger, zijn spelelementen uitdagender en kunnen deze actiever gebruikt worden. 

Daarnaast zijn trapvelden en basketbalvelden erg in trek bij met name jeugdige voetballers en

basketballers.

• Jongeren van 12 jaar en ouder 

Dit is misschien wel de moeilijkste doelgroep als het gaat om de inrichting van de formele speelruimte. 

Voetbalkooien, voetbal-,  basketbal- en tennisvelden en ontmoetingsplekken zijn verspreid over heel

Huizen ingericht om te voorzien in de vraag vanuit de doelgroep. Toch lijkt het er op dat er voor deze 

doelgroep nooit genoeg te doen is in Huizen. Winkelcentra, parkeerplaatsen, schoolpleinen,

speelplaatsen (jongere jeugd) en sportvelden zijn populaire ontmoetingsplekken. Aandachtspunt hierbij 

blijft het aantal vernielingen en de overlastmeldingen van en rond deze locaties. Ook het achterlaten van 

zwerfafval is een groeiende ergernis bij zowel omwonenden als bij de gemeentelijke organisatie. 

• Volwassenen  

Volwassenen maken veel gebruik van openbare ruimten. Met en zonder kinderen worden openbare 

plekken in Huizen bezocht en formeel en informeel benut. Zo maken zij al gebruik van de bestaande 

trapvelden en de openbare tennisbanen. Ook benutten zij de informele ruimte voor hun activiteiten voor 

sport- en spelactiviteiten. Voorbeelden zijn bootcamp op het strand bij de zomerkade en hardlopen in het 

Wolfskamer gebied of in het stadspark. Door de formele en informele ruimte waar mogelijk aantrekkelijker 

en geschikter te maken, kunnen zij deze ruimte nog breder benutten. 
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Voorbeeld sport- en beweegplek voor volwassenen in Zeewolde
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Hoofdstuk 3
Resultaten Speelruimtebeleid 2010-2016

3.1. Inleiding 

In de vorige speelruimtenota zijn verschillende doelen geformuleerd. Een hoofddoel was om te zorgen 

dat het speelruimteaanbod beter ging aansluiten bij de behoefte van de gebruikers en met name ook de 

demografische opbouw van de gebruikers.  

Immers, het totaal aantal jongeren daalt en deze daling was en is vooral bij de jongste doelgroep het 

grootst. Dit had en heeft nog steeds gevolgen voor het aantal speelplekken in Huizen en de verdeling 

daarvan.  

3.2. Doelstellingen 2010 - 2016 

Belangrijkste conclusie in 2010 was dat het formele aanbod aan speelplaatsen niet meer overeenkwam 

met de leeftijdsopbouw van onze jeugd.

Dit constateerden we zes jaar geleden:

• De kleinste groep kinderen (0-5 jaar) heeft de meeste voorzieningen. 

• De grootste groep kinderen (12-18 jaar) heeft de minste voorzieningen. 

• Totaal gezien is er in Huizen een 'overschot' aan ‘formele speelruimte’. 

• De spreiding van de ‘formele speelruimte’ is niet geheel optimaal. 

• Er zijn weinig barrières binnen buurten die kind en speelruimte van elkaar scheiden.

• Aanpassingen moeten passen binnen het bestaande onderhoudsbudget. Er is geen nieuw geld, dus 

het principe ‘Oud voor nieuw’ moet de benodigde ruimte bieden. Hierdoor is de mogelijkheid tot 

uitbreiding beperkt. Hierdoor zijn we genoodzaakt om het aanbod aan formele speelruimte dusdanig 

terug te brengen dat het in de begroting opgenomen budget voldoende dekking biedt om het

 onderhoud en vervangen van speeltoestellen te realiseren. 

Voor de periode 2010 -2016 wilden wij ons formele aanbod beter afstemmen op onze demografische 

opbouw. Ook wilden wij een evenredige verdeling over de wijken en meer voorzieningen voor de oudere 

jeugd. Daarvoor hebben wij destijds de volgende 5 SMART-doelstellingen geformuleerd:

1. In 2016 is de totale beschikbare formele speelruimte in overeenstemming met de

 leeftijdsopbouw van de wijken.

2. Bij alle nieuwbouwplannen wordt de speelruimte als separaat aandachtspunt meegenomen.

3. Voor wijken met weinig ruimtelijke mogelijkheden voor formele speelruimte zijn uiterlijk in 2014

 alternatieven gevonden (bv. gebruik schoolpleinen).

4. In 2016 zijn er minimaal 4 gecombineerde wijkspeelplaatsen gerealiseerd.

5. Er worden voor 2016 ten minst 2 extra voorzieningen voor de oudere jeugd (12+) gerealiseerd.
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3.3. Resultaten 

Voor een groot deel zijn de doelstellingen in de afgelopen zes jaar gerealiseerd.  

In de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk om deze één op één te realiseren. Hieronder is dit per

doelstelling uitgewerkt.

Ad. 1.

In 2016 is de totale beschikbare formele speelruimte in overeenstemming met de leeftijdsopbouw 

van de wijken. 

Behaald: Dit is gerealiseerd door gecombineerde speelplekken in te richten en speelplekken voor jonge 

kinderen op te heffen. Maar ook door speelplekken vooral voor oudere kinderen in te richten en

sportvoorzieningen open te stellen buiten de verenigingsactiviteiten, is er een betere verdeling van

speelplekken in verhouding tot de leeftijdsopbouw in wijken ontstaan.

Hier liepen we tegenaan: Het Oude Dorp blijft een aandachtsplek omdat hier beperkt ruimte is voor 

formele speelruimte. Daarnaast is het een overlastgevoelig gebied. Zeker voor de doelgroep 16+ blijft het 

vinden van geschikte speelruimte hier erg moeilijk.

Ad. 2.

Bij alle nieuwbouwplannen wordt de speelruimte als separaat aandachtpunt meegenomen.  

Niet behaald: Niet bij alle nieuwbouwplannen is de invulling van speelruimte meegenomen. Op een aantal 

locaties waar nieuwbouw is ontwikkeld is wel gekeken naar mogelijkheden voor speelruimte.

Bijvoorbeeld bij de nieuwbouw achter de Kostmand en aan de Koningin Wilhelminastraat. Dit heeft echter 

niet geresulteerd in een nieuwe speelplek.

Ad. 3.

Voor wijken met weinig ruimtelijke mogelijkheden voor formele speelruimte zijn uiterlijk in 2014 

alternatieven gevonden. 

Behaald: Er zijn oplossingen gevonden voor de beperkte speelmogelijkheden in de Zenderwijk en in de 

Bijvanck. 

Hier liepen we tegenaan: Niet in elke wijk bestaat een praktische oplossing om voldoende speelruimte 

aan te bieden. Zo is de beschikbare openbare ruimte in het Oude Dorp en in de wijk Sijsjesberg beperkt. 

Hier zijn weinig mogelijkheden om een speelplek te realiseren. 

Een voor de hand liggende oplossing leek om op plekken met weinig ruimte, schoolpleinen of

sportvelden open te stellen voor gebruik. In de praktijk zorgen overlast, vernielingen, vandalisme,

beperkte beschikbaarheid en verhuur aan andere partijen zoals kinderopvangorganisaties en de

buurtsportcoaches ervoor dat lang niet elk schoolplein of sportveld als speelplek geschikt gemaakt kan 

worden. 

 

Bij Sijsjesberg, naast het zwembad aan de rand van de wijk, heeft het Goois Natuur Reservaat (GNR) 

plannen om in de toekomst een natuurspeelplaats aan te leggen. Hier zullen bezoekers uit heel Huizen 

gebruik van kunnen maken. De uitvoering, realisatie en verantwoordelijkheid liggen bij het GNR. 
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Ad. 4.

In 2016 zijn er minimaal 4 gecombineerde wijkspeelplaatsen gerealiseerd.

Behaald: Door op de locaties Damwand, Botterstraat, de Waterspeelplaats (Stadspark), Ellertsveld en 

de Lindenlaan speelplekken samen te voegen of voor meerdere doelgroepen in te richten zijn er vijf (!) 

gecombineerde speelplekken gerealiseerd.  

 

Ad. 5.

Er worden voor 2016 ten minste 2 extra voorzieningen voor oudere jeugd gerealiseerd. 

Behaald: Door de voetbalvelden van HSV De Zuidvogels als speelplek op te nemen is er voor ouderen 

jeugd een gewilde voorziening bijgekomen. Ook de herinrichting van het speelveld bij het sleutelmannetje 

is een aanvulling op het bestaande aanbod. Des te meer omdat de oude locatie nauwelijks gebruikt werd. 

Hier sporten de buurtsportcoaches van Versa met de oudere (allochtone) jeugd.  

Verder zijn er op verzoek van jongeren grote of kleine voetbaldoelen geplaatst aan de Landweg, bij de

Dr. Lelylaan en bij de entree van de Sijsjesberg. Ook zijn er bij de JOP Meentweide en bij de speelplaats 

aan de Simone de Beauvoirlaan goed ingerichte trapvelden gerealiseerd.

Nieuwe speelveld achter Sleutelmannetje

3.4. Conclusie

Het is grotendeels gelukt om het beschikbare aanbod aan formele speelruimte in overeenstemming te 

brengen met de leeftijdsopbouw in de wijken. Dit stuitte meer dan eens op flinke weerstand in de buurt. 

Ook blijven er gebieden bestaan, zoals het Oude Dorp en Sijsjesberg, waarbij er door beperkte

mogelijkheden minder formele speelruimte beschikbaar is. Het uitgangspunt om hiervoor schoolpleinen 

of sportvelden open te stellen, blijkt in de praktijk niet haalbaar. Er zijn de afgelopen zes jaar wel

meerdere extra voorzieningen gecreëerd voor de oudere jeugd.
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In de praktijk:

De buursportcoaches van Talent Primair organiseren op de schoolpleinen van de Tweemaster 

Koers verschillende sportactiviteiten en clinics en maken daarbij gebruikt van de faciliteiten waar 

het plein over beschikt
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Hoofdstuk 4
Doelstellingen Speelruimtebeleid 2017 e.v.

4.1.  Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk zijn de resultaten van de afgelopen zes jaar beschreven. In grote lijnen 

behoeft het beleid voor de komende zes jaar geen aanpassingen. Het aantal jonge kinderen in Huizen 

neemt nog steeds al, al lijken  recente berekeningen er op te wijzen dat de te verwachten daling minder 

snel verloopt dan een aantal jaar geleden.

 

Daarnaast is er een aantal praktische oplossingen nodig om speelvoorzieningen ook in de toekomst veilig 

in stand te kunnen houden. De gemeenteraad heeft hierbij een duidelijk opdracht meegegeven om het 

huidige aanbod aan speelruimte voor kinderen en jongeren zo veel mogelijk in stand te houden.

Hiervoor zijn de komende tien jaar extra middelen beschikbaar gesteld. Ook moet  volwassenen de 

mogelijkheid geboden worden om buiten voldoende te kunnen bewegen, indien mogelijk ook door hier 

formele voorzieningen voor in te richten.

4.2. Uitgangspunten

• Voldoende speelplekken 4-8 jarigen in de wijken 

Het opheffen van een speelplek voor 4-8 jarigen is niet wenselijk. In de afgelopen jaren zijn meerdere 

speelplekken voor jonge kinderen verdwenen. Hierdoor is merkbaar dat, ondanks het dalend aantal 

jonge kinderen, de behoefte aan deze speelplekken het grootst is. Juist de (groot)ouders van jonge 

kinderen vragen vaker om een veilige speelomgeving dichtbij huis. Weghalen van deze speelplekken 

stuit regelmatig op verzet bij de omwonenden, vaak de (groot)ouders van deze kinderen. Kortom de 

jongste jeugd heeft de meeste behoefte aan formele speelruimte dicht bij huis. 

Omdat wijken voortdurend veranderen in demografische opbouw en er in alle wijken behoefte is 

aan speelplaatsen voor de jongste jeugd, houden we rekening met: 

De jongste doelgroep heeft de meeste behoefte aan formele speelruimte, daarom zijn in elke buurt 

of wijk speelplekken voor deze doelgroep bereikbaar zonder dat er grote (verkeers) barrières 

genomen hoeven te worden.
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• Ieder kind heeft het recht om buiten te spelen 

Daar waar kinderen spelen, ervaren anderen overlast. Spelende kinderen, hangjongeren, zwerfafval 

en vernielingen zijn zaken waar zowel de gemeente, maar ook haar inwoners mee te maken krijgen. 

Politie, Boa’s en jongerenwerkers van Versa Welzijn werken samen met de gemeente om

 overlastlocaties in beeld te brengen en jongeren actief aan te spreken en waar nodig aan te pakken. 

Belangrijk is om onderscheid te maken tussen dat wat als overlast wordt ervaren en dat wat

daadwerkelijk overlast gevend is en daarom het volgende uitgangspunt:

Het speelgedrag kan als overlast gevend worden ervaren, maar hier worden geen maatregelen 

tegen genomen. Kinderen (0-18 jaar) hebben het recht om te spelen, zowel op de formeel

ingerichte speelplekken, maar ook in de informele speelruimten. Bij overlast wordt in

samenwerking met partners als de Politie, BOA’s en Versa Welzijn opgetreden tegen de

overlastgevers.

• Volwassenen hebben ook behoefte aan formele speelruimte

 Er is behoefte aan meer combineren van formele en informele sport- en beweegruimte voor

 volwassenen. Door de openbare ruimte zo in te richten dat deze uitnodigt voor sportief medegebruik 

ontstaan er meer beweegprikkels zonder dat dit tot meer formele speelplekken leidt. Zo kan een

 fietspad met behulp van het aangeven van afstanden ook als hardloopparcours gebruikt worden.

 Of kan er een hinkelbaan op een voetpad aangelegd worden zodat kinderen op weg naar school een 

bepaalde route kiezen. Daarnaast zijn het Gooierhoofd, de Wolfskamer of in de omgeving van het 

Oude Dorp geschikte locaties waar een formele beweeglocatie voor volwassenen ingericht zou

 kunnen worden.

• Bij het inrichten van openbare ruimte worden mogelijkheden om sport- en beweegprikkels aan

 te brengen meegenomen in het ontwikkelproces. Een veilige en duurzame inrichting,

 beperken van overlast voor omwonenden en minimaal onderhoud zijn voorwaarden waar

 rekening mee gehouden wordt. Het stadspark is hiervoor een bijzonder geschikte locatie, net

 als de stranden.

• Er wordt minimaal 1 formele beweeglocatie voor volwassenen ingericht (binnen

 randvoorwaarden financiële kader.)



SpeelWijzer • Nota speelruimtebeleid 2017 gemeente Huizen  /  Pagina 19

• Sportvelden en schoolpleinen zijn geen formele openbare speelruimte

 De in de vorige nota genoemde oplossing om extra speelplekken te creëren door bijvoorbeeld

 schoolpleinen of sportvelden open te stellen voor gebruik, blijkt in de praktijk slechts sporadisch

 haalbaar. Zaken als vernielingen, vandalisme, beperkte beschikbaarheid en verhuur aan andere

 partijen zoals kinderopvangorganisaties zorgen ervoor dat lang niet elk schoolplein of sportveld 

als openbare speelplek geschikt gemaakt kan worden. Om het aantal vernielingen beheersbaar te 

houden, zijn hekwerken om de meeste scholen en sportcomplexen geplaatst, die ’s avonds worden 

afgesloten. De schoolpleinen worden door de week dankzij de inzet van de buurtsportcoaches wel 

veel intensiever benut.  

Dit zorgt voor wijziging ten opzicht van het in 2010 gekozen uitgangspunt:

Schoolpleinen en sportvelden worden niet langer opgenomen als mogelijk vervanger voor formele 

speelruimte in de buurt. Er wordt geen rekening mee gehouden en er wordt door de gemeente 

niet in geïnvesteerd. Uitzondering hierop zijn de afspraken met HSV De Zuidvogels over het

medegebruik van hun velden door de (oudere) jeugd.

• De skatebaan wordt opgenomen  in het meerjarenonderhoudsplan

 De skatebaan is een voorziening voor de oudere jeugd die goed wordt gebruikt. Deze is in 2003 

gerealiseerd door middel van een eenmalige investering omdat er vanuit werd gegaan dat het een 

tijdgebonden voorziening betrof. Er is geen vervangings- en onderhoudsbudget beschikbaar gesteld. 

De afschrijftermijn voor de skatebaan is 25 jaar. De skatebaan is de afgelopen periode uitgebreid met 

een aantal toestellen die van de locatie Meentweide zijn gekomen, echter deze toestellen zijn een stuk 

ouder en inmiddels aan vervanging toe. Het is wenselijk om de skatebaan in het huidige

 meerjarenonderhoud- en vervangingsplan op te nemen. Mochten de skatebehoefte en het gebruik in 

de toekomst afnemen, dan is er uiteraard geen aanleiding om deze voorziening in stand te houden. 

De gereserveerde middelen kunnen onder het motto ‘Oud voor Nieuw’ ingezet worden binnen het 

speelruimtebeleid voor andere speelvoorzieningen.

 

Dit gaan wij doen:

De skatebaan wordt opgenomen in het meerjarenonderhouds- en vervangingsplan.
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4.3.  Hoe gaan wij dit doen?

Het speelruimtebeleid zorgt ervoor dat alle doelgroepen zo optimaal mogelijk kunnen spelen in de

openbare ruimte. Wij willen de hoge kwaliteit behouden en tegelijkertijd voorzien in de behoefte van de 

genoemde doelgroepen, ook de volwassen doelgroep. Hierbij houden wij er rekening mee dat het

hiervoor beschikbare budget niet wordt overschreden. 

De uitdaging om dit te realiseren zit in de behoefte van inwoners aan hoogwaardig ingerichte speelplek-

ken en de toename in het gebruik van duurzame materialen.

Digitale kaart:

Er is veel behoefte aan een digitaal instrument waarop alle sport- en spelvoorzieningen in Huizen te

vinden zijn (incl. foto). Deze gaan wij in 2017 laten ontwikkelen en wordt geplaatst op zowel

www.huizen.nl als www.sportiefhuizen.nl. 

Wat gaan wij de komende jaren doen: 

1. In elke wijk zijn speelplekken goed bereikbaar en wordt rekening gehouden met (verkeers)

 barrières waardoor speelplaatsen veilig bereikbaar zijn.

2. Bij het onderhoud van de openbare ruimte is de afweging om beweegkriebels of sport- en

 beweegimpulsen aan te brengen een vast onderdeel van de beleidsafweging.

3. De skatebaan wordt opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan.

4. Bij het herinrichten of nieuw realiseren van een speelplaats is het betrekken van direct

 omwonenden een vast onderdeel van de besluitvorming.

5. Ons formele speelruimteaanbod wordt verwerkt in een digitale kaart.
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Hoofdstuk 5
Organisatie van de uitvoering

5.1. De inleiding

De uitvoering van het speelruimtebeleid blijft nauw samenhangen met de financiële mogelijkheden.

Het meerjarenonderhouds- en vervangingsplan beschikt, door het op 15 december 2016  genomen 

raadsbesluit, over voldoende middelen om het huidige aanbod aan formele speelruimte en daarbij

horende inrichting voor de komende tien jaar in stand te houden. 

5.2. Financiën 

Alle formele speelplekken in Huizen worden jaarlijks gekeurd. Toestellen die afgekeurd worden, dienen 

gerepareerd of vervangen te worden. Het budget dat voor het onderhouden en vervangen beschikbaar is, 

is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan. Dit budget mag niet overschreden worden. 

Dat betekent dat nieuwe initiatieven voor het inrichten van speelruimte op twee manieren tot stand

kunnen komen. 

1. Vanuit het principe ‘Oud voor Nieuw’ wordt er binnen het meerjarenonderhoudsbudget ruimte

 gecreëerd voor een nieuwe speelplek. Er verdwijnt een speelplek op een locatie zodat er op een 

andere locatie een speelplek gerealiseerd kan worden.

2. De eerste investering, en het daaropvolgende onderhoudsbudget, kunnen worden betaald uit een 

ander budget. Uiteraard is een combinatie van beiden ook mogelijk.

 

Sport en beweegplek voor volwassenen 

De wens om een sport en beweegplek voor volwassenen te realiseren mag niet ten koste gaan van het 

speelruimte aanbod voor jongeren. Dit betekent dat er voor zowel de investering als voor het

meerjarenonderhoud van de gewenste voorziening voor volwassenen een externe financieringsbron 

gevonden dient te worden.  

5.3. Evaluatie

Het Speelruimtebeleid wordt elk jaar geëvalueerd via de reguliere begrotingscyclus. Hierbij wordt

aangegeven of de doelen voor de achterliggende periode gehaald zijn en wat er het komende jaar

verwacht mag worden. Daar waar het speelruimtebeleid op hoofdlijnen bijsturing nodig heeft, zal dit aan 

de gemeenteraad worden voorgelegd. De concrete uitvoering van de verschillende doelen is in handen 

van het college.
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5.4. Participatie 

Een goede speelplek, formeel of informeel, voldoet aan de behoeften van de gebruikers. Daarom is het 

betrekken van de gebruikers bij het ontwerp en realisatie een vast onderdeel van het speelplaatsenbeleid 

in Huizen. Dit varieert van het aanschrijven van omwonenden met voorstellen voor een renovatieontwerp 

tot het samen met jongeren ontwerpen van een speel-, beweeg- of ontmoetingsplek. 

NIMBY (Not in my backyard). Helaas is het wel of niet hebben van een speelplaats in de directe nabijheid 

van de woning een twistpunt waar zelfs burenruzies over ontstaan. Mensen zonder kinderen/jongeren 

willen deze veelal beslist niet, vanwege de verwachte overlast van lawaai en rommel. Mensen met (kleine) 

kinderen hebben een speelplek graag zo dichtbij mogelijk in de buurt. Je kunt het echter nooit iedereen 

naar de zin maken.

Wij informeren de omwonenden over een besluit met betrekking tot de realisatie, verplaatsing of opheffing 

van een speelplek, maar zij worden niet altijd bij het besluitvormingsproces betrokken. 

Uiteindelijk wordt in de besluitvorming het belang van de kinderen zo veel mogelijk meegenomen. 
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5.5. Praktisch overzicht

Met de aanpassingen zoals die in hoofdstuk 4 zijn geformuleerd, hanteert de gemeente Huizen voor de 

komende jaren de volgende uitgangspunten voor haar speelruimtebeleid:

• Jeugd en jongeren hebben baat bij een (speel)plek in de eigen buurt of wijk.

 Speelplekken dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en zorgen voor een aantrekkelijk

 woon- en leefklimaat in de wijk. 

 

 “It takes a village to raise a child”

• Het speelruimtebeleid richt zich op vijf leeftijdscategorieën 

 - jonge kinderen 0-4 jaar 

 - kinderen 4-8 jaar

 - kinderen 8-12 jaar

 - jongeren 12-18 jaar (incl. JOP’s)

 - beweegplekken voor volwassen

• Huizen kent een speelvoorzieningenbeleid dat zich zowel op de formele als de informele

 speelruimte richt. Hierbij worden in de openbare ruimte, die niet specifiek is ingericht voor

 spelen, mogelijkheden gecreëerd om veilig te spelen en voor sportief medegebruik.

• Voor formele speelruimte geldt het principe ‘Oud voor Nieuw’. De vervanging en het

 onderhoud van nieuwe speelplaatsen worden bekostigd uit hetzelfde budget (of een externe

 financieringsbron) en leiden niet tot extra structurele lasten.

• Ons aanbod zorgt voor voldoende aanbod van plekken met spelaanleiding die uitnodigen tot

 creatief gebruik en avontuurlijk spelen.

• De (in)formele speelruimte nodigt uit om te bewegen en geeft zowel kinderen als volwassenen

 de vrijheid om hun eigen sport en spel te bepalen. 

• Bij de (her)inrichting van speelplekken worden de gebruikers uit de doelgroep en inwoners uit

 de directe omgeving zoveel mogelijk betrokken. 

• Speelplekken en JOP's worden geplaatst op plekken waar behoefte is aan en ruimte is voor de

 betreffende voorziening. 

• Toe te passen speeltoestellen zijn veilig, duurzaam en 'hufterproof'. 

• De inrichting is afgestemd op de omgeving, bv. door in parkgebieden gebruik te maken van

 natuurlijke materialen.
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