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Geachte leden van de gemeenteraad

3. Is de gemeente bereid om scholen met speelplaatsen hierop te wijzen?
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De speelplaatsen bij de scholen zijn geen openbaar terrein, maar van de scholen zelf. Uiteraard 
zullen wij als gemeente de scholen erop wijzen om hier rekening mee te houden bij de aanschaf 
van nieuwe speeltoestellen.

De toegankelijkheid maakt al deel uit van ons dagelijks handelen en wordt ter borging nogmaals 
in de actualisatie van het speelplaatsenbeleid opgenomen

Binnen onze gemeente is het reeds jaar en dag goed gebruik dat wij concreet aandacht 
besteden en actie ondernemen om onze speeltuinen toegankelijk te maken voor al onze 
jeugdigen. Bijvoorbeeld bij de speeltuin aan de Schaepmanlaan wordt onderzocht of er een 
aanpassing op één of meerdere toestellen kan komen, waardoor de speeltuin beter geschikt 
wordt gemaakt voor kinderen met een beperking.
Bij de herinrichting van een speeltuin wordt expliciet bij de leverancier gevraagd om rekening te 
houden met een toestel wat goed toegankelijk is voor kinderen met een beperking. Een 
nestschommel of speelhuisje is hier een voorbeeld van. Hierbij moet wel worden aangetekend 
dat beperkingen ook verschillend zijn.
Daarnaast moet het uiteindelijk wel binnen het beschikbare budget passen en daarnaast ook 
passen op de ondergrond. De gekozen ondergrond kent een direct verband met de 
veiligheidseisen die landelijk aan speeltuinen worden gesteld. Derhalve zijn veel speeltuinen 
geplaatst op schors of zand en zijn hierdoor al moeilijk toegankelijk voor kinderen in een rolstoel 
of met een rollator.
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Op 24 november ontvingen wij schriftelijke raadsvragen van de PvdA fractie over het speeltuinenbeleid. 
De brief is bijgevoegd als bijlage. Hieronder treft u de beantwoording van de gestelde raadsvragen.

1. Is de gemeente bereid om bij de aanleg of het vervangen van speeltoestellen of het 
renoveren van speeltuinen rekening te houden met kinderen met een handicap?

2. Is de gemeente bereid om de toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een 
handicap op te nemen op te nemen in het speelplaatsen beleid?
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Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders,

Naar aanleiding van uw vragen is er een afspraak gemaakt met de portefeuillehouder en de 
Stichting van het gehandicapte kind.

4. En wil de gemeente hierover in gesprek gaan met de stichting van het gehandicapte kind 
die o.a. een speeltuinwegwijzer hebben ontwikkeld?
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