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Geachte heer Hille,

Wij danken u voor uw advies op het concept speelruimteplan "Kom in beweging!", Speelruimte 
in de gemeente Haarlemmermeer. Met veel interesse en waardering hebben wij hier kennis van 
genomen. Ook kijken wij met genoegen terug op de consultatie die op 26 januari jongstleden is 
gehouden met een aantal leden van uw raad over het speelruimteplan. Wij zijn blij te horen dat 
u het plan zoals dat nu voor ligt omarmt. Graag geven wij u in deze brief een reactie op uw 
adviezen.

Tijdsduur realisatie
U maakt zich zorgen omdat er geen extra middelen worden aangevraagd bij de raad voor de 
omvorming. Wij begrijpen uw zorgen, de ambities zijn immers hoog. Wij denken echter dat het 
mogelijk is om de transitie vooralsnog binnen de bestaande middelen waar te maken. Zoals u 
kunt lezen in het plan, kan in sommige wijken het aantal kleine speelplekken (met 
speeltoestellen) worden teruggebracht. Dit geldt met name voor de speelplekken die dichtbij 
elkaar liggen en die in speelwaarde op elkaar lijken. Door hier meer variatie in aan te brengen 
en een aantal van deze plekken om te vormen tot een informele en indien mogelijk, groene plek 
zonder speeltoestellen (vrije speelruimte), komt dit niet alleen het buitenspelen ten goede, 
maar kunnen wij onze buurtplekken ook versterken. U geeft terecht aan dat de realisatie van de 
plannen een lange weg kan worden. Speelplekken gaan over het algemeen tussen de twaalf en 
twintig jaar mee. De transformatie vergt dan ook een gefaseerde aanpak die niet in een paar 
jaar is gerealiseerd.
U maakt zich met name zorgen over het project "Samen spelen." Wij delen uw standpunt dat 
het belangrijk is dat kinderen en jongeren met een beperking mee kunnen doen. Fysieke 
toegankelijkheid is hiervoor een belangrijke voorwaarde, maar juist ook sociale 
toegankelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich welkom voelt op een speelplek. Wij
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geven hier de komende periode dan ook prioriteit aan door de oprichting van een kernteam 
Samenspelen. Samen met betrokken professionals en ervaringsdeskundigen willen we de 
komende periode onderzoeken hoe we het samen spelen in onze gemeente op korte termijn, 
dat wil zeggen in 2021 en 2022, kunnen verbeteren.

U adviseert om prioriteit te geven aan de speelplekken die van belang zijn voor kinderen en 
jongeren met een beperking. Dit onderschrijven wij, echter dit betekent niet dat we 
speelplekken volledig kunnen renoveren die nog in goede technische staat zijn. Gezien de forse 
vervangingsopgave, moeten wij in onze meerjarenplanning prioriteit geven aan de 
(buurt)speelplekken die aan het einde van hun levensduur zijn en die eerst vervangen moeten 
worden om de kwaliteit en veiligheid van ons speelruimte areaal te kunnen blijven garanderen. 
Omdat wij het net als u belangrijk vinden dat kinderen met een beperking kunnen spelen in hun 
eigen buurt, willen we wel onderzoeken hoe we binnen de bestaande opgave, het samen spelen 
kunnen verbeteren op de speelplekken die voor kinderen en jongeren met een beperking van 
belang zijn. Samen met het kernteam Samenspelen willen we dit verder uitwerken.

In het speelruimteplan geven wij aan dat wij elke vijfjaar evalueren in hoeverre de ambities 
gerealiseerd zijn, wat eventuele beperkende factoren zijn en of de ambities nog aansluiten bij 
de ontwikkelingen in de openbare ruimte. Wat zijn de knelpunten of juist goede voorbeelden in 
de uitvoering. Heeft het beleid het gewenste effect gehad en wordt er beter buiten gespeeld? 
Dit doen wij door middel van een evaluatienota waarin we door kwalitatief buurtonderzoek ook 
de speelkaarten kunnen actualiseren. In het uitvoeringsplan zullen wij een duidelijk tijdspad 
aangeven van de vervangingsopgave voor de komende vier jaar.
Hierbij zijn de komende 2 jaar goed in te schatten en wordt elke twee jaar, gekoppeld aan de 
veiligheidsinspectie opnieuw gekeken naar de te verwachten vervangjaren per locatie.

Participatie
U geeft aan dat u bij de totstandkoming van het speelruimteplan het overleg met ouders en 
kinderen tot de leeftijd van 12 jaar heeft gemist. Wij hebben inderdaad alleen de 
jongerengemeenteraad geconsulteerd. De Kinderraad kon helaas vanwege de coronacrisis 
afgelopen jaar niet bij elkaar komen. U adviseert ons om het uitvoeringsplan ook in overleg met 
u en met ouders en kinderen uit de jongere leeftijdsgroepen voor te bereiden.

Het uitvoeringsplan is een procesbeschrijving van de uitvoering en beschrijft vooral de 
(technische) uitvoeringskaders. Het gaat dan om de concrete uitwerking van de budgetten, de 
verdeling van middelen, clusteroverstijgende taken en de consequenties voor het beheer. 
Daarnaast willen wij de opgaves in een aantal speelbuurten verder uitwerken. In het kader 
hiervan zullen wij een consultatieronde houden met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Wij 
zullen een aantal basisscholen in deze buurten benaderen, maar ook scholen voor speciaal 
onderwijs. Mogelijk kunnen we met dit onderwerp aansluiten bij de Dag van de Kinderraad. 
Daarbij kunnen ook de leden van de participatieraad worden uitgenodigd. Omdat wij uw advies 
over het (samen) spelen erg waarderen, willen wij graag met u in gesprek over de verdere 
uitwerking van dit project, via de werkgroep sociale inclusie.

Omdat het voor kinderen belangrijk is om zo concreet mogelijk aan te kunnen geven wat zij 
willen veranderen op de speelplek in hun eigen buurt, betrekken we ze, zoals aangegeven in het 
speelruimteplan, ook in de directe uitvoering. Dit doen wij reeds door op participatiemomenten 
voor omwonenden behalve de ouders, juist ook de kinderen van harte uit te nodigen om mee te 
denken over hun eigen speelbuurt.
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U heeft gelijk dat ook de wijk- en dorpsraden betrokken moeten worden in de participatie. In de 
praktijk gebeurt dit ook al. Wij zullen de dorps- en wijkraden nog apart benoemen als één van 
de betrokken partners op pagina 27 van het plan.

Ruimtegebruik
U adviseert 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. Een kader voor nieuwbouw en gebiedsontwikkeling wordt inderdaad uitgewerkt in 
het uitvoeringsplan.
Schoolpleinen en sportvelden van sportaccommodaties zijn niet in beheer van de gemeente. 
Soms zijn sportvelden wel beschikbaar gesteld om op te spelen. Ook kunnen sportorganisaties 
een rol spelen in het organiseren van activiteiten op speelplekken en zo het gebruik stimuleren 
en samen spelen, bewegen en ontmoeten te bevorderen. Schoolpleinen zijn over het algemeen 
openbaar toegankelijk. Onze inzet is om in wijken en kernen waar een schoolplein een rol kan 
spelen in de verbetering van de speelruimte, te onderzoeken of we deze als buurtspeelplek 
kunnen aanmerken. Hiervoor moeten dan afspraken worden gemaakt met het schoolbestuur.

Veiligheid
Wij zijn het met u eens dat kinderen hun creativiteit door te spelen moeten kunnen ontplooien. 
Omdat veiligheid hoog in het vaandel staat, houden we in ons speelruimteplan rekening met 
barrières, zoals drukke wegen. Binnen de speelbuurt moet de speelruimte goed geregeld zijn. U 
vraagt extra aandacht voor de veiligheid in woonerven, zeker als kinderen op straat spelen. Wij 
delen uw standpunt dat kinderen hun creativiteit door spelen moeten kunnen ontplooien, ook 
op straat. In onze verblijfsgebieden wordt verwacht dat de bewoners rekening met elkaar 
houden. Op de borden staat ook aangegeven dat er spelende kinderen kunnen zijn.

Publiciteit
U geeft aan dat het fijn zou zijn als er folders of kaartjes of digitale informatie beschikbaar 
wordt gesteld met een overzicht van al onze speel en sportplekken. Wij maken u in dit verband 
graag attent op onze buitenspeelkaart (www.buitenspeelkaart.nl). Deze website maakt 
inwoners wegwijs in ons speel- en sportaanbod. Ook kunnen bewoners op deze kaart zien waar 
je een bepaalde sport kunt doen of waar je bijvoorbeeld groene/natuurlijke speelplekken kunt 
vinden. De buitenspeelkaart is nog in ontwikkeling. Het advies om digitale informatie over de 
toegankelijkheid van speelplekken beschikbaar te stellen nemen we hierin mee.

Activiteiten
Wij zijn het met u eens dat het belangrijk is dat de speelplekken gebruikt worden en dat 
speelruimte waar veel gespeeld wordt bijdraagt aan een goed een prettig woonklimaat in de 
buurt. Wij zijn blij te horen dat u positief bent over de samenwerking met onze lokale partners 
zoals de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer, team Sportservice, de 
speeltuinverenigingen en Jeugdland. Met elkaar willen we het samen spelen, bewegen en 
ontmoeten bevorderen. Onze rol is faciliterend en stimulerend. Wij bevorderen de 
samenwerking tussen partijen, maken afspraken over de activiteiten en delen onze kennis over 
onder andere het samen spelen. Daarnaast ondersteunen wij onze maatschappelijke partners in 
de ontwikkeling van hun activiteiten door middel van subsidie.
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Wij danken u nogmaals hartelijk voor uw advies en verwachten met ons speelruimteplan "Kom 
in beweging!" een goede basis gelegd te hebben voor kwalitatief goede en toekomstbestendige 
speelruimte.

Hoogachtend,
ders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de burgermester,
"O

uurmans-Wijdeven


