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DoelDoel

�� Kwalitatief en kwantitatief goede Kwalitatief en kwantitatief goede 

speelplaatsen voor diverse  speelplaatsen voor diverse  

leeftijdscategorieleeftijdscategorieëënn
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Zo is het (De Zo is het (De VisserlaanVisserlaan))

Voldoende ruimte, maar geen Voldoende ruimte, maar geen goede afscheidinggoede afscheiding (er ligt een (er ligt een 

sloot langs!), er is geen uitdaging, maar wel hondenpoepsloot langs!), er is geen uitdaging, maar wel hondenpoep
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Zo kan het ook (Zo kan het ook (PasteurlaanPasteurlaan))

Er is voldoende ruimte, een goede afscheiding, afwisselende Er is voldoende ruimte, een goede afscheiding, afwisselende 

ondergrond en er zijn verschillende toestellenondergrond en er zijn verschillende toestellen
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UitgangspuntenUitgangspunten

�� Het Het MasterplanMasterplan 20062006

�� Doelgroepen Doelgroepen 

�� 00--6 jaar (reikwijdte tot 100 meter), 6 jaar (reikwijdte tot 100 meter), 

�� 66--12 jaar (reikwijdte tot 400 meter), 12 jaar (reikwijdte tot 400 meter), 

�� 1212--18 jaar reikwijdte tot 1000 meter)18 jaar reikwijdte tot 1000 meter)

�� Spreiding van speelplekken voor de doelgroepenSpreiding van speelplekken voor de doelgroepen

�� Knelpunten zijn plekken waar niet aan de Knelpunten zijn plekken waar niet aan de 
spreidingseisen voldaan kan wordenspreidingseisen voldaan kan worden

�� Voldoen aan het Programma Van EisenVoldoen aan het Programma Van Eisen

(onderdeel van het Beheerplan Spelen)(onderdeel van het Beheerplan Spelen)
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FinanciFinanciëële uitgangspuntenle uitgangspunten

�� De werkgroep heeft geen financieel kader of richtlijn in De werkgroep heeft geen financieel kader of richtlijn in 

haar opdracht meegekregenhaar opdracht meegekregen

�� De werkgroep gaat voor kwaliteit en duurzaamheidDe werkgroep gaat voor kwaliteit en duurzaamheid

�� Ook de maatschappelijke kosten/baten betrekken als Ook de maatschappelijke kosten/baten betrekken als 

het plan Spelen plan op financihet plan Spelen plan op financiëële gronden beperkt zou le gronden beperkt zou 

kunnen worden uitgevoerdkunnen worden uitgevoerd
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WerkwijzeWerkwijze

�� Wat staat vast?Wat staat vast?

�� de plaats van de speelplekken (voor 90%)de plaats van de speelplekken (voor 90%)

�� de uitgangspuntende uitgangspunten

�� Welke inbreng hebben de bewoners?Welke inbreng hebben de bewoners?

�� thema (avontuur, water, sport)thema (avontuur, water, sport)

�� inrichting speelinrichting speel-- en ontmoetingsplekkenen ontmoetingsplekken

�� keuze in de oplossing van de knelpunten keuze in de oplossing van de knelpunten (bijvoorbeeld (bijvoorbeeld 

spelaanleidingen)spelaanleidingen)

�� keuze groen in overleg met keuze groen in overleg met ““GroenGroen””

�� bewoners waar mogelijk en verantwoord betrekken bij het beheerbewoners waar mogelijk en verantwoord betrekken bij het beheer
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Eisen aan speelplekkenEisen aan speelplekken

�� Algemene eisen van de formele speelplekkenAlgemene eisen van de formele speelplekken

�� Aanvullende eisen per leeftijdscategorie zoals:Aanvullende eisen per leeftijdscategorie zoals:

�� kleine besloten ruimtes voor 0kleine besloten ruimtes voor 0--6 jaar;6 jaar;

�� avontuurlijke speelmogelijkheden voor 6 avontuurlijke speelmogelijkheden voor 6 –– 12 jaar;12 jaar;

�� sportieve spelmogelijkheden en ontmoetingsplaatsen (12 sportieve spelmogelijkheden en ontmoetingsplaatsen (12 –– 18 jaar)18 jaar)

�� Aanvullende eisen voor sportieve activiteiten zoals:Aanvullende eisen voor sportieve activiteiten zoals:

�� harde ondergrond bij basketbal of grasondergrond bij voetbalharde ondergrond bij basketbal of grasondergrond bij voetbal

�� Informele speelruimte Informele speelruimte 

�� Kinderen beschouwen de volledige openbare ruimte als speelruimteKinderen beschouwen de volledige openbare ruimte als speelruimte
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Organisatie bewonersinbreng(1)Organisatie bewonersinbreng(1)

�� Enthousiasme uitstralen!Enthousiasme uitstralen!

�� Bewoners centraal Bewoners centraal 

�� Integrale benaderingIntegrale benadering
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Organisatie bewonersinbreng(2)Organisatie bewonersinbreng(2)

(Om te beginnen deelgebied A t/m D)(Om te beginnen deelgebied A t/m D)

�� Informatie aan de bewoners via:Informatie aan de bewoners via:

�� Wijkkrant juni 2007 (info + enquête)Wijkkrant juni 2007 (info + enquête)

�� Brede School Brede School 

�� JongerenwerkerJongerenwerker

�� Het netwerk van de teamledenHet netwerk van de teamleden

�� Response van de bewonersResponse van de bewoners

�� ““freefree formatformat”” reacties (ideereacties (ideeëën, suggesties, schetsen, n, suggesties, schetsen, 

tekeningen, fototekeningen, foto’’s) s) 
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Organisatie bewonersinbreng(3)Organisatie bewonersinbreng(3)

�� Afhankelijk van response op de enquête(s)Afhankelijk van response op de enquête(s)

�� Per gebiedPer gebied

�� speelplek (bij een grote response)speelplek (bij een grote response)

�� buurtbuurt

�� ““fasefase”” (de buurten  A t/m D)(de buurten  A t/m D)

�� Per doelgroepPer doelgroep

�� 0 0 –– 6 jaar en 6 6 jaar en 6 –– 12 jaar12 jaar

�� 12 jaar en ouder12 jaar en ouder

�� Bewonersbijeenkomsten in de Poort of de Bewonersbijeenkomsten in de Poort of de AckerAcker
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Ontwerpfasering SpelenOntwerpfasering Spelen

Bewonersinbreng volgens Bewonersinbreng volgens MasterplanMasterplan

�� VoorontwerpVoorontwerp

�� Aanpassing op bewonersinbrengAanpassing op bewonersinbreng

�� Definitief ontwerpDefinitief ontwerp

�� VaststellingVaststelling

�� Uitvoering Uitvoering 
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PlanningPlanning

�� Planning in samenhang met de andere Planning in samenhang met de andere 

werkgroepen (integrale benadering)werkgroepen (integrale benadering)

�� Wanneer, waar en hoe bewonersbijeenkomstenWanneer, waar en hoe bewonersbijeenkomsten

�� (niet eerder dan de 2de helft van dit jaar) (niet eerder dan de 2de helft van dit jaar) 

�� Zorgvuldige regie van de bijeenkomsten Zorgvuldige regie van de bijeenkomsten 

(verplaats je in de bewoners)(verplaats je in de bewoners)
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Overige activiteiten werkgroepOverige activiteiten werkgroep

�� Enquête in de wijkkrant van eind juni Enquête in de wijkkrant van eind juni 

�� Sportieve of sociale buitenvoorzieningen voor Sportieve of sociale buitenvoorzieningen voor 

bewoners. Draagvlak is voorwaarde bewoners. Draagvlak is voorwaarde 

�� trimtrim-- of fitness mogelijkheden, of fitness mogelijkheden, 

�� picknicktafels picknicktafels 

�� Kunst Kunst 


