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Onderwerp Advies speelruimteplan “Kom in Beweging”  

Wij ontvingen op 3 februari uw verzoek om advies over het concept speelruimteplan “Kom in 

Beweging”, Speelruimte gemeenten Haarlemmermeer. (X2021.00810) 

 

Inleiding: 

Wij mochten, onder embargo, het voorstel al inzien en hebben op 26 januari 2021 over het 

concept voorstel gesproken met Suzanne Bos en Hanny Weijde van het cluster Samenleving, 

Sport en Cultuur.   

Wij vinden dat de nota duidelijk aangeeft welke verschillen er moeten worden gerealiseerd 

tussen de plannen die in 2009 werden beschreven en deze tijd. De aandacht wordt nu meer 

gericht op de buurten en het aanwezig zijn van kinderen in een wijk, dan op het aantal dat er 

daadwerkelijk woont. 

Ook is het goed dat er meer aandacht wordt besteed aan de diversiteit van de speel en sport 

mogelijkheden, het samen spelen, vergroening en klimaat adaptatie. Door ook het bewegen 

mee te nemen bij de uitvoering kunnen mogelijk ook volwassenen en ouderen van dit beleid 

profiteren en kan het de gezondheid in positieve zin beïnvloeden.  

We hebben tijdens het gesprek met uw ambtenaren begrepen dat het uitvoeringsplan pas 

wordt opgesteld nadat de gemeenteraad heeft aangegeven of zij de visie omarmt.  

 

Advies 

De participatieraad omarmt het plan dat nu voorligt en spreekt de hoop uit dat de 

gemeenteraad ook positief op de plannen zal reageren, zodat het plan daadwerkelijk kan 

worden uitgevoerd.  

 

Tijdsduur realisatie 

Hetgeen ons zorgen baart is het feit dat in het collegebesluit wordt aangegeven dat er geen 

extra middelen voor de omvorming bij de raad worden aangevraagd. Er wordt veronderstelt dat 

het bestaande budget afdoende is om de omvorming te bewerkstelligen. Gezien de 
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bezuinigingen, die noodzakelijk lijken bij de gemeente, is dat verdedigbaar, maar daardoor kan 

realisatie van de plannen een lange weg worden. Dit vinden wij met name moeilijk voor het 

project “Samen spelen”. Zolang de visie niet is uitgevoerd blijft het voor kinderen en jongeren 

met een beperking op veel plekken onmogelijk om er te komen en/of kunnen ze er niet 

meespelen. Het gevoel van mee kunnen doen met anderen  (inclusie) en zich welkom voelen is 

er dan niet.  Wij adviseren u om voor deze doelgroep prioriteit te geven aan speelplekken die 

voor hen van belang zijn of bijvoorbeeld dicht bij een woonvoorziening voor mensen met een 

beperking in een wijk aanwezig zijn. Wij zien in het uitvoeringsplan ook graag een duidelijke 

tijdlijn voor de realisatie met een maximum van 10 jaar. Ook de wijze en de timing voor een 

evaluatie zien wij graag duidelijker aangegeven. 

 

Participatie 

We zien dat u deze nota heeft samengesteld in overleg met deskundigen en de 

jongerengemeenteraad. Wij missen daarbij het overleg met ouders en kinderen tot de leeftijd 

van 12 jaar. Tijdens het gesprek tussen een vertegenwoordiger van Speelplan en de jongeren 

gemeenteraad bleek dat de leden nauwelijks gebruik maken van buitenspeelplaatsen en 

daarover dus ook geen advies konden geven. Wij kregen de indruk dat zij meer gericht zijn op 

de hogere leeftijdsgroep die wel gebruik maakt van bijv. de skatebanen. Wij adviseren u om bij 

de verdere uitvoering ook ouders, leerkrachten en jongere kinderen te betrekken, die gebruik 

gaan maken van de speelplaatsen in hun directe omgeving. Wij missen op pagina 27 van de 

nota bij de partners ook de wijk- en dorpsraden Wij worden ook zelf graag betrokken bij de 

opstelling van het uitvoeringsplan als een van de partners. De nota en het uitvoeringsplan zijn 

immers de basis waarop in een later stadium de buurtbewoners pas betrokken worden als daar 

daadwerkelijk wijzigingen worden voorgesteld. 

 

Ruimtegebruik 

U geeft dat bij bebouwingsverdichting  of in kleinere kernen het lastig kan zijn om voldoende 

speelruimte over te houden. Wij adviseren u om bij plannen voor verdichting of nieuwbouw in 

kleine kernen een kader aan te geven voor de reservering van gronden zodat ruimte voor 

speelterreinen kan worden gerealiseerd. Mogelijk kunnen schoolpleinen en/ of 

sportaccommodaties, die nog niet tot openbare speelplekken kunnen worden gerekend in de 

toekomst een oplossing bieden door deze wel bij de openbare ruimte te betrekken.  

Wonen, een eigen plek, is heel belangrijk voor mensen, maar daarbij is ook de omgeving van de 

woning essentieel. Zeker in de afgelopen tijd, met alle beperkingen vanwege het coronavirus, 

heeft iedereen ondervonden hoe belangrijk de directe woonomgeving is om te kunnen 

bewegen en te recreëren.  

 

Veiligheid 

Veiligheid staat hoog in het vaandel en wordt serieus genomen. Ook wij onderschrijven dat 

natuurlijk. Toch willen we ook een lans breken voor het plannen van speelmogelijkheden die 

voor onderzoekende geesten ook uitdagend en interessant zijn. Kinderen moeten leren wat wel 

en niet kan, soms met vallen en opstaan. Ze moeten leren omgaan met verkeer in hun 

omgeving, want zodra kinderen alleen willen en kunnen gaan spelen komen zij gevaren tegen 

en moeten zij daarmee kunnen omgaan. Wij vragen daarbij extra aandacht voor de veiligheid in 

woonerven. Door o.a. de elektrische auto’s die je niet meer van ver hoort aankomen en niet 

iedereen weet wat “stapvoets” betekent kan er gevaar ontstaan voor kinderen die op straat 

spelen en geen stoep hebben.  Kinderen moeten hun creativiteit door te spelen kunnen 

ontplooien. 
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Publiciteit 

Tijdens ons gesprek heeft een van de leden van de PR aangegeven dat het fijn zou zijn als er 

folders en/of kaartjes komen waarop mensen kunnen uitzoeken voor welke doelgroep/ welk 

spel een speelterreintje geschikt is. Op die manier kunnen ook mensen met een beperking of 

ouders/ grootouders/verzorgers uitzoeken waar zij kunnen (laten) spelen en mee kunnen doen. 

Ook zou bijv. een speurtocht kunnen worden gehouden door van het ene naar het andere 

terreintje te gaan. Voor de oudere doelgroep is dan duidelijk dat zij op een sportveldje komen 

en niet bij een glijbaantje. Deze info zou ook digitaal beschikbaar kunnen worden gesteld.   

 

Activiteiten 

De visie gaat in op de noodzaak voor openbare speelterreinen, de aanleg en het beheer. Het 

belangrijkste is natuurlijk dat ze gebruikt worden en er ,naast plezier, door het gebruik een goed 

een prettig woonklimaat ontstaat in een buurt. Daar is soms enige stimulans voor nodig. Wij 

vinden het daarom zeer positief dat het team Sportservice, sportcoaches , 

speeltuinverenigingen en de Jeugdlanden worden betrokken bij de verdere plannen. In de 

praktijk blijkt dat activiteiten die door deze organisaties worden ontwikkeld stimulerend werken 

op het gebruik van speelterreinen voor ontmoeting en bewegen. Door samenwerking met 

scholen, ouderenorganisaties en verenigingen kunnen deze organisaties meehelpen aan het 

meer bewegen en ontmoeten voor alle leeftijdsgroepen. Wij adviseren daarom ook deze 

organisaties te ondersteunen in het ontwikkelen van hun activiteiten. 

 

Samengevat: 

De PR-raad is blij met de nota en onderschrijft de uitgangspunten. Wij werken graag mee aan de 

ontwikkeling van het uitvoeringsplan.  

- Wij zien graag een duidelijke planning, zodat de omvorming geen 10-jarenplan wordt 

en het samenspelen op de lange baan moet worden geschoven.  

- Wij adviseren u het uitvoeringsplan ook in overleg met ouders en kinderen uit de 

jongere leeftijdsgroepen voor te bereiden.  

- Bij nieuwbouw, verdichtingsplannen zien wij graag een kader voor een minimumruimte  

die voor speelvoorzieningen open blijft, mogelijk door gebruik te maken van 

schoolpleinen of sportaccommodaties.  

- Wij vinden veiligheid zeer belangrijk, maar kinderen moeten ook leren omgaan met 

verkeer en op een uitdagende manier hun grenzen bij het spelen kunnen verkennen. 

Wij vragen daarbij extra aandacht voor de veiligheid in woonerven.  

- Wij adviseren u om publiciteit te geven d.m.v. folders, kaartjes of digitale informatie 

aan de toegankelijkheid van de speelplekken en voor welke leeftijdsgroep zij geschikt 

zijn. 

- Tenslotte bevelen wij u aan activiteiten te (laten) organiseren in en op speelplekken die 

het gebruik van de speelplekken stimuleren en zo het doel om meer te bewegen en 

elkaar te ontmoeten bevorderen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

 

G. Hille, Voorzitter Participatieraad Haarlemmermeer  


