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Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 15 september 2011  

 

Bundelnummer : 13  
 

11int00578 
 

 
Onderwerp  : Speelruimtebeleid 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De evaluatie speelruimtebeleid 2007-2010 vaststellen. 
2. Het in 2007 vastgestelde beleidsuitgangspunten van het speelruimtebeleid continueren tot 2015. 
 
 
Aanleiding 
Op 22 februari 2007 heeft u het speelruimtebeleidsplan 2007-2012, met de speelruimteanalyse en het 
daaruit voortkomende streefbeeld voor de periode 2007-2012, vastgesteld. Daarnaast is besloten de voor de 
uitvoering van het plan benodigde investeringen op te nemen in de meerjaren investeringslijst. In het plan is 
het beleidsvoornemen opgenomen om elke vier jaar het speelruimtebeleid te evalueren.  
 
De uitvoering van het beleidsplan is om diverse redenen de afgelopen jaren niet geheel verlopen zoals 
gepland, waardoor ten opzichte van het oorspronkelijke plan (streefbeeld voor 2012) een achterstand is 
opgelopen. Daarnaast bleek het uitvoeringsplan in de praktijk te star en bleken voorgestelde maatregelen in 
de actuele situatie achterhaald. Hierdoor was er onvoldoende zicht op de financiering en de stand van zaken 
met betrekking tot de streefbeelden. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Het beleidsuitgangspunten van het speelruimtebeleid worden gecontinueerd tot 2015. 
 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
   

1.1 De evaluatie beschrijft de stand van zaken op het gebied van speelruimtebeleid 
In de evaluatie wordt weergegeven op welke manier aan de vastgestelde beleidsuitgangspunten is 
gewerkt en welke aanbevelingen er zijn voor de komende jaren. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt 
hoe de uitvoering vordert.  

 
1.2 De evaluatie geeft een beeld van de inzet die de komende jaren nodig is om het streefbeeld te bereiken. 

Hierbij wordt zowel het aantal aan te pakken speelplaatsen als de benodigde financiën inzichtelijk 
gemaakt. Bovendien geeft de evaluatie aanleiding om richting de toekomst flexibeler om te kunnen 
gaan met bijzondere projecten en spontane initiatieven vanuit de samenleving. 

2.   
2.1 Uit de evaluatie blijkt dat de in 2007 vastgestelde beleidsuitgangspunten nog steeds actueel zijn. 

De beleidsuitgangspunten bieden een goede basis voor de uitvoering in de komende jaren.  
 

2.2 Niet alle beleidsuitgangspunten zijn al volledig uitgevoerd. 
Bij vaststelling van het streefbeeld is opgenomen dat de benodigde middelen deels via de jaarlijkse 
investeringslijst beschikbaar moesten komen. In de afgelopen jaren zijn echter deels andere prioriteiten 
gesteld, waardoor het beleid nog niet volledig ten uitvoer is gebracht en het streefbeeld nog niet 
gerealiseerd is. Op de meeste uitgangspunten nog inzet nodig. 
   

Kanttekeningen 
a. Het streefbeeld is niet binnen de beoogde uitvoeringstermijn gerealiseerd..   

Uit de evaluatie blijkt dat de beleidsuitgangspunten en de streefbeelden nog steeds actueel zijn. 
Door het vaststellen van de evaluatie, en daarmee het continueren van het beleid, blijven de 
uitgangspunten en streefbeelden de basis voor de uitvoering van het speelruimtebeleid in de 
komende jaren en zal de uitvoering ervan alsnog plaats kunnen vinden. Uiteraard is dat wel 
afhankelijk van het beschikbaar komen van de benodigde financiële middelen in de komende jaren 
via de investeringslijst. 



 
 

Kosten, baten, dekking 
In 2007 heeft de raad besloten de voor de uitvoering van het speelruimtebeleid benodigde middelen op te 
nemen in de investeringslijst. Omdat de uitvoering achterbleef op de planning zijn een aantal investeringen 
blijven staan en is een aantal investeringen doorgeschoven. Het nieuwe werkplan blijft binnen het 
oorspronkelijke financieringsplan van het speelruimtebeleid. Dat betekent dat er financiële dekking is voor 
het plan, mits de doorgeschoven investeringen in de periode t/m 2014 jaarlijks via de investeringslijst 
beschikbaar komen.  
 
Een gespecificeerde begroting is te vinden in de evaluatie. 
 
Uitvoering 
 
 
Communicatie/participatie 
Belanghebbenden:  De belanghebbenden die hebben geparticipeerd in het opstellen van het  
   oorspronkelijke uitvoeringsplan worden middels een brief geïnformeerd over de  
   evaluatie en het raadsbesluit 
Algemeen:   Een samenvatting van de evaluatie wordt, na vaststelling middels een persbericht 
   algemeen verspreid.  
 
Evaluatie/verantwoording 
Eind 2014 zal opnieuw geëvalueerd worden. Aan de hand daarvan wordt bepaald of een nieuw beleidsplan 
gewenst is.  
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
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Inleiding 
In 2006 is door OBB ingenieursbureau het speelruimtebeleidsplan voor Oude IJsselstreek opgesteld 
Dit beleidsplan is vastgesteld voor een periode van tien jaar. In het plan wordt het beleidsvoornemen 
beschreven dat iedere vier jaar het toegepaste beleid en de voortgang van de uitwerking wordt 
geëvalueerd. Hoofdstuk 1 is daar de uitwerking van. Naar aanleiding van deze evaluatie is in 
hoofdstuk 2 een nieuw uitvoerings- en financieringsplan uitgewerkt voor de komende vier jaar. De in 
het speelruimtebeleidsplan vastgestelde beleidsvoornemens en normen rondom speelruimte blijven 
daarmee gehandhaafd. De uitvoering wordt flexibeler en meer wijkgericht ingestoken. 
 
Na vaststelling van het beleidsplan in 2007 is de ureninzet voor de beleidstaken rondom speelruimte 
onvoldoende geweest. De uitvoering van het plan heeft om die reden tot 2009 met name bestaan uit 
beheertaken zoals vervanging en inspectie, en het uitvoeren van concrete maatregelen uit het 
uitvoeringsplan. De beleidsvoornemens zoals geformuleerd in het beleidsplan (zie voor een 
samenvatting bijlage 3) zijn daarmee niet volledig tot hun recht gekomen.  
 
 
1. Evaluatie en aanbevelingen 
1.1 Speelwaarde en inrichting (beleidsvoornemens 2, 4, 5, 17) 
In de toepassing van het beleid heeft de nadruk gelegen op de realisatie van voldoende en veilige 
formele en informele speelruimte in Oude IJsselstreek. Omdat we beheer en inspectie intern uitvoeren 
is er goed zicht op de staat van de speeltoestellen en wordt het Attractiebesluit nauwkeurig 
uitgevoerd. In het beleidsplan is geconstateerd dat de inrichting van onze speelplaatsen erg 
traditioneel is, hier is in de afgelopen jaren weinig verandering in gekomen. De speelwaarde en de 
uitdaging in een toestel moeten een grotere rol gaan spelen bij de keuze voor de inrichting van een 
speelplaats en de te plaatsen toestellen. Daarmee dragen onze speelplaatsen nog beter bij aan de 
ontwikkeling van onze jeugd. Het afstemmen van speelplaatsen op een bepaalde leeftijdscategorie 
speelt daarbij ook een grote rol.  
 
1.2 Openbare ruimte (beleidsvoornemens 1, 3, 7, 8, 14) 
De uitvoering van het speelruimtebeleid beperkt zich nu tot het inrichten van daarvoor aangewezen, 
en in het beleidsplan benoemde, plaatsen, dit gebeurd zeer fragmentarisch. Bij de inrichting van 
Openbare Ruimte wordt het plaatsen van speelaanleidingen en het creëren van speelruimte 
nauwelijks meegenomen. We willen de mogelijkheden van speelruimte integraal onder de aandacht te 
brengen zodat het vanzelfsprekender wordt het mee te nemen in de visievorming van 
(her)inrichtingsplannen. De ontwikkeling van een toetsingskader speelruimte kan voor projectleiders 
een handvat zijn hiermee voldoende rekening te houden. In nieuwe bestemmingsplannen is wel 
steeds vaker aandacht voor speelruimte en ruimte in het algemeen, dit biedt de kinderen in deze 
wijken veel mogelijkheden tot spelen. Kinderen maken namelijk slechts 15% van de tijd dat ze buiten 
spelen gebruik van een speeltoestel. Daarnaast heeft bij de uitvoering van het speelruimtebeleid de 
nadruk gelegen op de leeftijdsgroep 0 tot 12 jaar terwijl het beleidsplan uitgaat van de leeftijdsgroep 0 
tot 18. Voor de groep 12 tot 18 jaar zijn met name ontmoeting en sport belangrijk, realisatie van 
dergelijke voorzieningen moet in samenhang met het jeugdbeleid onderzocht en gerealiseerd worden.  
 
1.3 Normering (beleidsvoornemens 6, 9) 
In het beleidsplan is de normering bepaald voor de hoeveelheid formele en informele speelruimte per 
kind. In het uitvoeringsplan is deze normering over de situatie van 2006 gelegd om te komen tot een 
uitvoeringsplanning. In de praktijk blijkt regelmatig dat verandering in bevolkingssamenstelling of 
infrastructuur de uitvoering volgens die planning doorkruisen. Plaatsen die staan gepland voor 
verwijdering worden soms juist veel gebruikt. Door de verwijdering van een plaatsje moeten de 
kinderen in die buurt een drukke straat oversteken om bij een speelplaats te komen. Steeds vaker 
komt het daarom voor dat de in het plan vastgestelde keuzes en maatregelen herzien moeten worden 
op basis van de normering maar ook op basis van gezond verstand. De uitvoeringsplanning zoals in 
2007 door college, raad en belangenverenigingen is goedgekeurd is te star en te beperkend. Hiervan 
afwijken is lastig omdat zoveel partijen zich over het plan hebben uitgesproken en deze hebben 
geaccordeerd. De planning moet meer als leidraad gebruikt kunnen worden die, in combinatie met de 
huidige situatie in een wijk of kern, een beeld geeft van de benodigde maatregelen. De normering 
wordt over het algemeen goed nageleefd, wel wordt er flexibel mee omgegaan afhankelijk van het 
aantal kinderen in een wijk.  
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1.4 Speeltuinvereniging en schoolpleinen (Beleidsvoornemens 11, 12) 
In het beleidsplan is vastgesteld dat de oprichting van speeltuinverenigingen en het openbaar maken 
van schoolpleinen gestimuleerd moet worden. Aan deze beleidsvoornemens is tot op heden geen 
aandacht besteed. Beide voornemens vragen om een intensief traject met de betrokken partijen en 
een forse tijdsinvestering van de gemeente. Het is de vraag of de noodzaak en de resultaten van een 
dergelijk traject voldoende opwegen tegen deze investering. Daarom kiezen wij voorlopig deze 
beleidsvoornemens niet op te pakken als actief beleid, wanneer een situatie daar expliciet om vraagt 
worden de mogelijkheden onderzocht.  
 
1.5 Participatie (beleidsvoornemen 15) 
Participatie van jeugd en buurtbewoners bij de inrichting van een speelplaats vond op kleine schaal en 
sporadisch plaats. In het afgelopen jaar is daar meer structuur in aangebracht waarbij 
belangenverenigingen en wijkraden een belangrijke rol spelen. Afhankelijk van de vorm van 
participatie wordt de jeugd daar zelf in meer of mindere mate bij betrokken. In de participatie van, en 
communicatie met een buurt moet de nodige tijd gestoken worden. Het doel is een buurt te stimuleren 
tot meer zelfredzaamheid op dit gebied. De gemeente faciliteert in een budget, de buurt bepaald wat 
er met dat budget gedaan wordt (bv. één grote speelplaats met grote toestellen of vier kleine) en kan 
met eigen inzet en financiering zorgen voor meer of grotere toestellen wanneer dat gewenst is. 
Aankoop en plaatsing van deze toestellen blijft een taak van de gemeente om de veiligheid van de 
openbare ruimte te kunnen waarborgen. Wij zetten in op laagdrempelige participatie: de buurt kan en 
mag participeren, als ze dat willen. Willen ze dat niet dan houdt het op en voorzien wij in een minimale 
voorziening volgens de kaders en normen uit het speelruimtebeleidsplan. Een goed participatietraject 
kan er voor zorgen dat een buurt de speelplaats ‘eigen’ maakt en zich daar in bepaalde mate 
verantwoordelijk voor gaat voelen. Dit vraagt om een investering in duidelijke communicatie over de 
kaders en verantwoordelijkheden met betrekking tot speelruimte en een stevig beleid als het gaat om 
nieuwe verzoeken.  
 
1.6 Stimuleren van activiteiten die buitenspelen bevorderen (beleidsvoornemen 13) 
Binnen het speelruimtebeleid wordt buitenspelen bevordert middels het inrichten van speelplaatsen, 
niet door het stimuleren van activiteiten daartoe. Het stimuleren van buitenspelen gebeurt wel in meer 
of mindere mate binnen de beleidsterreinen volksgezondheid en jeugd.  
 
1.7 Klachtenbehandeling (beleidsvoornemen 16) 
Klachten over onveilige situaties worden door de afdeling Openbare Ruimte direct opgepakt. Klachten 
over onwenselijke situaties zijn vaak subjectief en complex, deze klachten worden door de afdeling 
Ruimtelijke en Maatschappelijk Ontwikkeling opgepakt. De melder van de klacht wordt hierover 
intensief geïnformeerd. Ook verzoeken en vragen over speelruimte worden binnen een week in 
behandeling genomen en/of beantwoord door taakveld Welzijn. Veel van de verzoeken kunnen niet 
(direct) worden ingewilligd, de afzender wordt geïnformeerd over de reden daarvan en zonodig 
voorzien van informatie over de planning.  
 
1.8 Evaluatie (beleidsvoornemen 18) 
In 2007 is het beleidsplan vastgesteld voor een periode van 10 jaar, elke 4 jaar vind een evaluatie 
plaats waarvan dit de eerste is.  
 
1.9 Financiering 
In het speelruimtebeleidsplan is een paragraaf opgenomen over de financiële consequenties die het 
realiseren van het streefbeeld met zich meebrengt. Deze financiële consequenties zijn vertaald naar 
een investering van € 75.000,- per jaar voor nieuwe toestellen en een investering van € 75.000 euro 
per jaar voor de vervanging van toestellen voor de periode van 2007 tot 2012. In de afgelopen jaren is 
gebleken dat het moeilijk is onderscheid te maken tussen de twee verschillende kostensoorten. De 
komende jaren willen we beiden investeringen daarom naast elkaar gebruiken om het beoogde niveau 
van speelruimte in de wijken te realiseren ongeacht of het vervanging of een nieuw toestel betreft. 
Naast de investeringen wordt een voorziening opgebouwd die na deze periode onderhoud, beheer en 
vervanging van toestellen kan opvangen.  
 
1.10 Budgetberekening 
Voor de uitvoering is de afgelopen jaren geen formule gehanteerd voor het per speelplaats te 
besteden budget. Hierdoor kunnen wij niet beargumenteren waarom in de ene speelplaats meer 
geïnvesteerd wordt dan in een andere. Voorstel is het budget voor de (her)inrichting van 
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speelplaatsen in een wijk te bepalen aan de hand van een vastgesteld bedrag per kind dat in de wijk 
woont (uitgaande van de aanschafwaarde van de speeltoestellen), waarbij 5% van het bedrag wordt 
opgenomen in het reguliere budget voor speelruimte onderhoud en beheer, inclusief inspectie. In het 
speelruimtebeleidsplan is vastgesteld dat we de totale aanschafwaarde van onze toestellen terug 
willen brengen van € 1.118.000,- euro in 2007 naar € 1.021.600,- in 2012. Dat voornemen is nog niet 
behaald maar blijft ons streven in de komende jaren. De komende vier jaar zullen we van dit bedrag  
€ 175.000,- flexibel besteden aan bijzondere wensen die niet binnen de normen kunnen worden 
gerealiseerd en wijkoverstijgende speelvoorzieningen die niet in het speelruimtebeleidsplan zijn 
opgenomen.  Voor de berekening van budgetten voor speelruimte op buurtniveau hebben we dan 110 
euro per kind (0-18 jaar) te besteden. Daarnaast wordt rekening gehouden met het percentage 
kinderen dat per kern in het buitengebied woont. Om het budget te bepalen gebruiken we dus de 
volgende formule: 
  
Budget = (Aantal kinderen x percentage inwoners in bebouwde kom) x 110 
 
 
2. Voortgang van uitwerking 
In figuur 1 is de huidige situatie met betrekking tot het aantal speelplaatsen in onze gemeente afgezet 
tegen het streefbeeld zoals beschreven in het speelruimtebeleidsplan. Voor de volledigheid is ook de 
startsituatie in 2007 weergegeven. De negatieve getallen staan voor een tekort aan speelplaatsen in 
een kern, de positieve voor een teveel. Het streven tot het terugbrengen van het aantal speelplaatsen 
komt voort uit de in het plan vastgestelde normen voor speelruimte. In sommige kernen zijn meer 
speelplaatsen dan nodig voor het aantal kinderen, in een andere kern is dat precies andersom. 
Terugbrengen van het aantal plaatsen brengt op termijn minder kosten voor beheer en onderhoud met 
zich mee.  

2.1 Verklaring van afwijkingen 
Afwijkingen van het streefbeeld kunnen voor een groot deel verklaart worden uit het natuurlijk verloop 
van toestellen op een speelplaats die verwijderd moet worden of nog uit te voeren maatregelen om tot 
nieuwe speelplaatsen te komen. In figuur 2 is per kern beschreven welke verklaring er te geven is 
voor de afwijking op het streefbeeld. Voor een aantal kernen moet het streefbeeld worden aangepast 
omdat in navolging van de vastgestelde normen in afwijking van het uitvoeringplan is gehandeld.  
 

Figuur 1: Rapportage speelruimte     
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nr. Omschrijving   plekken plekken plekken plekken 

1 Bontebrug  3 2 4 2 

2 Breedenbroek  2 2 2 - 

3 Etten  7 8 7 -1 

4 Gendringen  25 18 21 3 

5 Heelweg  1 1 1 - 

6 Megchelen  2 3 2 -1 

7 Netterden  2 2 3 1 

8 Silvolde  17 12 12 - 

9 Sinderen  2 2 2 - 

10 Terborg  15 13 13 - 

11 Ulft B  19 14 14 - 

12 Ulft A  31 20 31 11 

13 Varsselder  6 3 5 2 

14 Varsseveld  17 16 18 2 

15 Westendorp  1 2 1 -1 

    Totaal 150  118 138  
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2.2 Stand van zaken 
Wanneer het aantal speelplaatsen in een kern gelijk is met het streefbeeld wil dat niet zeggen dat in 
deze kern niets meer hoeft te gebeuren. In figuur 2 (volgende pagina) is daarom ook de stand van 
zaken beschreven. Hier is te zien dat met name in Silvolde, Ulft, Varsseveld en Terborg nog veel moet 
gebeuren.  

 
2.3 Overig 
In het speelruimtebeleid zijn ook een aantal bovenwijkse voorzieningen beschreven zoals 
speelplaatsen in parken en skatebanen. Specifiek is een mobiele skatevoorziening voorgesteld die als 
basisvoorziening gerouleerd moet worden tussen de kleine kernen. Dit voorstel is nog niet verder 

Figuur 2: Rapportage speelruimte: verklaring 
nr. Omschrijving Verklaring van afwijkingen                              Stand van zaken 

1 Bontebrug Natuurlijk verloop van toestellen: wanneer 
de toestellen aan de Bontebrug vervangen 
moeten worden wordt deze speelplaats 
secundair 

 Alleen beheer en onderhoud. 

2 Breedenbroek    Alleen beheer en onderhoud.  
3 Etten Overleg met school heeft nog niet 

plaatsgevonden.  
  

4 Gendringen Speelplaats Achterkerspel is niet 
opgeheven maar opnieuw ingericht i.v.m. 
gewijzigde aantallen in de leeftijd 0-12. 
Streefbeeld aanpassen. 

14 plaatsen zijn onder handen genomen 
en/of volgens het plan ingericht. Daarbij is 
het beleidsplan richtlijn geweest maar niet 
leidend. Speelaanleidingen en 
ontmoetingsgelegenheden moeten nog. 6 
plaatsen zijn volgens plan verwijderd.   

5 Heelweg   Alleen beheer en onderhoud 
6 Megchelen   De twee bestaande speelplaatsen zijn 

beide opnieuw ingericht voor 0-11 jaar. Nog 
één plaats te realiseren voor 0-5. 

7 Netterden   Eén van de twee plaatsen moet nog 
verwijderd worden. Op dit moment wordt 
met de inwoners onderzocht welke dat 
moet worden.  

8 Silvolde Plan Silvolde 'hofjes' wordt op dit moment 
uitgewerkt. Streefbeeld aanpassen. 

Vier plaatsen zijn verwijderd. Op vier 
plekken moeten speelaanleidingen in de 
verharding worden aangebracht, dit is nog 
niet gebeurd. Daarnaast moeten bijna alle 
speelplaatsen in Silvolde nog aangepakt 
worden.  

9 Sinderen   Alleen beheer en onderhoud 
10 Terborg Eén plaats verwijderd, de andere via 

natuurlijk verloop van vervanging toestellen.  
2 plaatsen zijn verwijderd, 7 aangepast 
volgens het plan. 2 plaatsen moeten nog 
verwijderd worden en 4 nog aangepast. 
Daarnaast moeten er nog 2  nieuwe 
plaatsen worden gerealiseerd.  

11 Ulft B Schouwgraaf is erbij gekomen, deze was 
nog niet in het beleidsplan opgenomen. 
Mars is behouden i.v.m. grote populatie 
jonge kinderen en de (vrij) drukke weg 
tussen deze straat en de speelplaatsen. 
Streefbeeld aanpassen.  

4 plaatsen zijn verwijderd en 7 gerealiseerd 
volgens plan. 4 moeten nog verwijderd 
worden en 5 nog aangepast. Daarnaast 
moet er nog 1 plek nieuw ingericht worden 
en twee ontmoetingsplekken voor 12+.  

12 Ulft A Nog niet veel kunnen doen, wachten is op 
renovatie/project Vogelbuurt. Wel tijdelijk 
een aantal plekken in de Vogelbuurt 
opnieuw ingericht i.v.m. de veiligheid. Op 
de Middelgraaf is een extra speelplaats 
gerealiseerd. Streefbeeld aanpassen. 

Verwachting is realisatie extra 
speelplekken door project Biezenakker, de 
waterspeelplaats bij de DRU en de 
speelruimte voor ´t Gietelinck. Daarnaast 
wordt gekeken naar het realiseren van 
speelaanleidingen binnen het centrumplan 
Ulft.  

13 Varsselder  Nog niet veel kunnen doen in afwachting 
van plannen buurtschapshuis en 
nieuwbouw. 

 Verwijderen van de speelplaats aan de 
Hesterweg is afhankelijk van het type 
nieuwbouw in die buurt. De 
Leemlandseweg moet nog verwijderd 
worden. 

14 Varsseveld    Vijf van de zestien speelplaatsen zijn 
gereed, de overige speelplaatsen moeten 
nog uitgebreid en aangepast worden. 
Daarnaast nog ontmoetings- en 
zitaanleidingen in de kern. 

15 Westendorp Er is nog geen plaats voor de jeugd 
ingericht 

In de ontwikkeling van het buurtschapshuis 
wordt de plek voor de jeugd meegenomen 
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uitgewerkt omdat de prioriteit ligt bij structurele plaatsen en voorzieningen in de kern. Wanneer daar 
het beoogde niveau is bereikt kan onderzocht worden in welke mate het realiseren van een dergelijke 
mobiele voorziening gewenst is en bijdraagt aan de beleidsvoornemens in het speelruimte- en 
jeugdbeleid.  
 
 
3. Nieuwe ontwikkelingen 
Nadat het speelruimtebeleidsplan in 2007 is vastgesteld zijn er veel nieuwe projecten en nieuwe 
ontwikkelingen opgestart waar inbreng vanuit het speelruimtebeleid gewenst is of gevraagd wordt. 
Vaak betreft het dan ‘extra’ speelruimte die gekoppeld is aan een gebiedsvisie en niet volgens de 
normen hoeft te worden gerealiseerd.  
 
Het oorspronkelijke uitvoeringsplan speelruimte bood weinig tot geen ruimte om in te kunnen spelen 
op bijzondere projecten en spontane initiatieven vanuit de samenleving. Voor speciale verzoeken die 
niet in het beleidsplan zijn opgenomen, wordt het mogelijk om binnen het uitvoeringsplan opnieuw een 
afweging te maken. 
 
3.1 Natuurlijk spelen 
De ontwikkelingen in Engbergen boden een uitgelezen kans om ‘natuurlijk spelen’ mogelijk te maken 
voor onze jeugd. Een natuurlijk speelterrein prikkelt de fantasie van kinderen met zo veel mogelijke 
‘natuurlijke materialen’ waarmee zij alle kanten op kunnen. Hutten bouwen, visjes vangen, verborgen 
hoekjes, kronkelende paadjes, boomstammen, keien, heuvels, water en zand zijn speelaanleidingen 
waarmee kinderen veel meer kunnen fantaseren dan met een speeltoestel. Al deze elementen zijn al 
aanwezig in Engbergen. Het in ontwikkeling zijnde Natuur en Milieu Educatief Centrum levert een 
extra bijdrage aan de beleving van spelen en natuur. Natuurlijk spelen sluit goed aan bij de 
ruimtelijkheid van onze gemeente en de beleving van spelen daarin. Om die reden moet natuurlijk 
spelen onderdeel worden van het speelruimtebeleid en aandachtspunt zijn bij nieuwe inrichtingen. 
 
3.2 Waterspeelplaats 
In de ontwikkelingen rondom de Dru Cultuurfabriek is het project rondom de waterspeelplaats 
opgepakt. Op deze waterspeelplaats kunnen kinderen op de oever van de IJssel de gang van het 
water ontdekken met pompen, dammen, etc. Het gebruik van water bij het spelen geeft een grote 
meerwaarde ten opzichte van de traditionele speelplaatsen. De waterspeelplaats zal openbaar 
toegankelijk worden en draagt daarmee bij aan de openbare speelruimte in onze gemeente. Vanuit 
het speelruimtebeleid wordt daarom bijgedragen aan de ontwikkeling, het beheer en de inspectie van 
de plaats. Hiervoor moeten binnen het uitvoeringsplan wellicht nieuwe afwegingen gemaakt worden. 
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4. Begroting werkplan 2011 t/m 2014 
 

Begroting 2010-2014 
Kosten realiseren streefbeeld beleidsplan:  
werkplan 2010-2014 

Beschikbare middelen (1-1-2011) 

Toestellen    
Gendringen – Ulft Zuid € 42.774 70400003 investering 2007 € 21.945 
Ulft Noord – Etten € 70.945 70240010 investering 2009  € 60.525 
Silvolde – Bontebrug € 42.793 70240007 investering 2009  € 12.125 
Varsseveld € 51.625 70240012 investering 2010   € 12.804 
Terborg € 36.351 Investering 2011 € 75.000 
Kleine kernen € 11.539 Beschikbaar voor  2011 en 

2012: 
€ 182.400 

    
  Aan te vragen 

investeringsruimte voor 2013 
en 2014 

 

Bijzondere voorzieningen/flexibel 
budget 

€ 175.000 Investering 2012 
(vervanging + aanschaf) 

€ 150.000 

  Via investeringslijst 
aangevraagd voor 2012 

€ 150.000 

Grondwerk + diversen € 126.373    
  Tegoed: Investering 2008  € 75.000 
  Tegoed: Investering 2010 € 75.000 
  Tegoed: Investering 2011 € 75.000 
  Reguliere toekomstige 

vervanging en aanschaf  * 
€ 150.000 

  Totaal via investeringslijst aan 
te vragen voor 2013 en 2014 

€ 375.000 

    
Totale kosten 2010-2014: € 557.400 Budget op basis van 

speelruimtebeleidsplan: 
€ 557.400 

 
 

 
  
* Wijziging (13-9-2011): Reguliere toekomstige vervanging en aanschaf zijn opgenomen in de 
structurele kosten. Deze kosten worden gedekt uit het speelruimtebudget en de voorziening die in de 
afgelopen jaren is opgebouwd om eventuele pieken in de vervanging op te kunnen vangen.  

Structurele kosten 
Jaarlijkse structurele kosten speelruimtebeleid vanaf 2014 (in voorziening) 

  
Onderhoud (vervanging onderdelen, bijvullen ondergronden, etc.) € 10.000  
Vervanging verouderde toestellen  € 40.000  
Bijzondere voorzieningen/nieuwe speelplaatsen € 50.000  

Totaal  € 100.000 
  

Totale jaarlijkse structurele kosten bij instandhouding streefbeeld vanaf 2014: € 100.000 
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Bijlage 1 Beleidsvoornemens 
 
 
Beleidsvoornemen 1: Oude IJsselstreek gunt haar kinderen voldoende speelruimte. 
Beleidsvoornemen 2: Bij het aanbieden van speelruimte wordt een gevarieerd aanbod aan  
   speelmogelijkheden en speelfuncties gerealiseerd. 
Beleidsvoornemen 3: Bij het inrichten van de openbare ruimte en de speelruimte wordt de nadruk 
   gelegd op het aanbieden van speelaanleidingen en het creëren van  
   speelruimte. 
Beleidsvoornemen 4: De gemeente is gehouden het Attractiebesluit uit te voeren. 
Beleidsvoornemen 5: Bij het aanbieden van speelmogelijkheden moet er voldoende uitdaging zijn, 
   afgestemd op de leeftijdscategorie. 
Beleidsvoornemen 6: In Oude IJsselstreek wordt de kinderen minimaal de hoeveelheid informele 
   speelruimte geboden zoals beschreven in de normen. 
Beleidsvoornemen 7: Bij het ontwerp en onderhoud van openbare groene verblijfsruimte worden 
   mogelijkheden gecreërd voor veilig spelen.  
Beleidsvoornemen 8: Bij ontwerp en onderhoud van wegen, straten, pleinen en bijbehorende  
   voorzieningen wordt rekening gehouden met het veilig kunnen spelen.  
Beleidsvoornemen 9: In Oude IJsselstreek wordt de behoefte aan en inrichting van speelplekken 
   bepaald aan de hand van de normen voor formele speelruimte.  
Beleidsvoornemen 10: Gezamenlijk met het waterschap zal rekening worden gehouden met het veilig 
   spelen bij en op het water. 
Beleidsvoornemen 11:  Het beleid is erop gericht om schoolpleinen die kunnen voorzien in de  
   behoefte aan speelruimte in de openbare speelruimte op te nemen.  
Beleidsvoornemen 12: Het beleid is erop gericht om het ontstaan van speeltuinverenigingen te  
   bevorderen voor zover deze kunnen voorzien in de behoefte aan openbare 
   speelruimte. 
Beleidsvoornemen 13:  de sectie Welzijn is verantwoordelijk voor het speelruimtebeleid, alsmede voor 
   het stimuleren van activiteiten die buitenspelen bevorderen. 
Beleidsvoornemen 14: In toekomstige bestemmingsplannen wordt rekening gehouden met de  
   mogelijkheid om formele speelplekken te realiseren.  
Beleidsvoornemen 15:  Nadat besloten is dat er speelvoorzieningen in een buurt zullen worden  
   geplaatst, vervangen of verwijderd, worden kinderen, jongeren en ouders bij 
   het ontwikkelen van de plannen betrokken.  
Beleidsvoornemen 16: Alle klachten inzake onveilige of onwenselijke situaties worden binnen één à 
   twee werkdagen in behandeling genomen en zo snel mogelijk afgehandeld. 
Beleidsvoornemen 17: Het onderhoud van speelvoorzieningen in de gemeente wordt op het niveau 
   van een rapportcijfer 7 uitgevoerd.  
Beleidsvoornemen 18: Dit speelruimteplan wordt vastgesteld voor een periode van tien jaar. Iedere 
   vier jaar wordt een evaluatie opgesteld van het toegepaste beleid en de 
   voortgang van de uitwerking. 
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Bijlage 2  Managementsamenvatting periode 2007-2010 
In deze periode zijn een aantal speelplaatsen volgens het speelruimtebeleidsplan gerealiseerd of 
opnieuw ingericht, is in de wijken en kernen waar de speelruimte om renovatie vroeg (prioriteitenlijst) 
speelruimte opnieuw ingericht en zijn een aantal bijzondere voorzieningen opgepakt. Een beschrijving 
van de wijken en buurten is te vinden in bijlage 2. 
 
Wijk Buurt Wat hebben hiervoor gedaan Wat heeft het gekost* 

Speelruimtebeleidsplan 
1-1 
(Hofjes) 

Toestel toegevoegd, niet afgerond € 6.305,90  Silvolde-
Bontebrug 

1-3 Ondergrond aangevuld, niet afgerond € 1.815,00  
9-3 
(Etten) 

Nieuwe toestellen 0-5 Christinastraat, 
nieuwe toestellen 0-11 en pannaveld 
Emmastraat, nieuwe toestellen 
Beethovenlaan 

€ 26.539,- 

5-3 
(Ulft centrum) 

Extra investering in pannaveld 
Middelgraaf 

€ 3.305,40  
 

5-4 Ingericht volgens 
speelruimtebeleidsplan, nog niet 
afgerond 

€ 19.025,02  
 

Ulft Noord-
Etten 

5-6 Ingericht volgens 
speelruimtebeleidsplan 

€ 26.103,34  
 

7-2 Achterkerspel opnieuw ingericht 
vanwege druk op deze speelplaats 

€ 9.471,11  

7-3 Ingericht volgens het 
speelruimtebeleidsplan 

€ 26.435,00  
 

7-4 
(Lenteleven) 

Ingericht volgens het 
speelruimtebeleidsplan 

€ 6.042,00  
 

5-1 
(Dierenriem) 

Ingericht volgens 
speelruimtebeleidsplan, met 
uitzondering van behoud speelplaats 
Mars en Ankerstraat (moet nog 
ingericht worden) 

€ 30.085,41  
 

Gendringen-
Ulft Zuid 

5-2 Ingericht volgens 
speelruimtebeleidsplan 

€ 26.077,42  
 

4-5  
(Megchelen) 

Ingericht volgens het 
speelruimtebeleidsplan met enkele 
aanpassing in overleg met 
belangenvereniging 

€ 18.463,00  
 

kleine kernen 

4-8 (Breedenbroek) Extra toestellen 6+ € 3.029,- 
2-2 Nieuw ingericht € 6.496,80  
2-4 Toestel toegevoegd, niet afgerond € 3.729,00  

 

Terborg 

2-5 Toestel toegevoegd, vraagt nog om 
analyse of dit kan volstaan 

€ 1.795,00  
 

3-1 Ingericht volgens het 
speelruimtebeleidsplan 

€ 9.756,65  
 

3-2 Maatregelen genomen, niet afgerond € 3.683,75  
 

Varsseveld 

3-4 Nieuwe speelplaats aangelegd, na 
analyse bepalen of nog maatregelen 
nodig zijn. 

€ 4.092,00  
 

Prioriteitenlijst 
Gendringen-
Ulft Zuid 

7-1  
(Schrijversbuurt) 

 € 20.077,- 

Terborg 2-6 Skatebaan en voetbalkooi Paasberg € 13.976,75  
 

Bijzondere voorzieningen 
Silvolde-
Bontebrug 

1-1 
(Lichtenberg) 

Voetbal/Basketbalkooi is besteld, nog 
niet geplaatst. 

€ 62.000,- 
Binnen exploitatie-
begroting MFA 
Lichtenberg 

Ulft Noord – 
Etten 

Skatehal Ulft Skatehal is per 1-1-2009 weer geopend 
met extra veiligheidsmaatregelen 
rondom het bouwterrein 
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Gendringen – 
Ulft Zuid 

Kernspark Ingericht als wijkvoorziening met 
speelplaatsen voor alle leeftijdsgroepen 

€ 34.720,- 
 

Genringen – 
Ulft Zuid 

Outdoor Fitness In het Kernspark is een Outdoor 
Fitness voorziening aangelegd. 

€ 20.000,- 
Binnen budgetten 
leefbaarheid en 
breedtesport 

 
Totaal ten laste van speelruimte: 

Totaal ten laste van andere budgetten**: 
 

 
€ 301.023,55 
€   82.000,00 

 
*  De bedragen in deze kolom zijn een schatting aangezien op speelplaats niveau niet geregistreerd is 
welke kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. Het totaal ten laste van speelruimte is wel het 
daadwerkelijke bedrag dat vanuit de speelruimtebudgetten is uitgegeven.  
** Een aantal speelplaatsen zijn gerealiseerd/gerenoveerd binnen andere projecten of 
beleidsterreinen, financiering heeft vanuit die projecten plaatsgevonden.  



Evaluatie speelruimtebeleid 2007-2010  Pagina 11 van 12 

Bijlage 3  Samenvatting Werkplan 2011-2014 
In deze periode willen we de maatregelen zoals beschreven in het speelruimtebeleidsplan 
heroverwegen door middel van een analyse van de huidige situatie op wijkniveau. Op basis van deze 
analyse zal buurtgericht een aantal maatregelen worden uitgevoerd om de speelruimte op het 
beoogde niveau te krijgen. Daarnaast is er een prioriteitenlijst van buurten waar de speelruimte direct 
om aandacht vraagt en een aantal bijzondere voorzieningen die in de gemeente worden gerealiseerd. 
 
Wijk Buurt Wat gaan we doen Wat mogen 

de toestellen 
kosten 

Dekking 

Speelruimtebeleidsplan 
Silvolde-
Bontebrug 
 

1-2, 1-3, 1-4  herinrichten volgens 
stappenplan wijkgericht 
werken 

€ 17.793  

Ulft Noord-
Etten 

5-4, 5-6 herinrichten volgens 
stappenplan wijkgericht 
werken 

€ 20.000 

7-2 herinrichten volgens 
stappenplan wijkgericht 
werken 

€ 17.774 

 
 
 
 
 
Investeringen 
beleidsnota speelruimte Gendringen-

Ulft Zuid 

7-4 
(Lenteleven) 

Inrichten volgens planning 
fase 2 project Lenteleven 

€ 25.000 In project exploitatie 

kleine kernen 4-5 
(Megchelen) 

Inrichten centrale speelplek 0 

 4-7 (Netterden), 
9-1 (Varsselder)  
4-4 (Westendorp) 

herinrichten volgens 
stappenplan wijkgericht 
werken 

€ 11.539 

Terborg 2-1, 2-3, 2-5 Herinrichten volgens 
stappenplan wijkgericht 
werken 

€ 16.351 

Varsseveld 3-1,3-2,3-3,3-4 Herinrichten volgens 
stappenplan wijkgericht 
werken 

€ 51.625 

 
 
 
 
Investeringen 
beleidsnota speelruimte 

Prioriteitenlijst 
5-3 
(Ulft centrum) 

Zit- en ontmoetingsplaatsen € 15.000 

5-5 (Vogelbuurt) Herinrichten volgens 
planning renovatie 
Vogelbuurt 

€ 35.460 

Ulft Noord-
Etten 

9-3 Etten Herinrichten  
(07/2011: afgerond) 

€ 15.485 

Terborg  2-4 Herinrichten volgen 
stappenplan wijkgericht 
werken  
(07/2011: afgerond) 

€ 20.000 

Silvolde-
Bontebrug 
 

1-1 
(Hofjes) 

Herinrichten in navolging 
van wijkschouw 2009. 

€ 25.000 

 
 
 
 
Investeringen 
beleidsnota speelruimte 

Bijzondere voorzieningen 
Ulft Noord-
Etten 

5-3 
(Ulft centrum) 

Speelaanleidingen in 
Openbare ruimte 

€ 15.000 Binnen exploitatie 
Centrumplan Ulft 

Gendringen-
Ulft Zuid 

7-5 
(Engbergen) 

Realisatie Cool Nature 
(07/2011: afgerond) 

0 Binnen exploitatie project 
Engbergen 

 7-5 
(Engbergen) 

Renovatie speelplaats 
Engbergen 
(07/2011: afgerond) 

€ 25.000 Investeringen 
beleidsnota speelruimte  
 

Ulft Noord-
Etten 

5-6 Waterspeelplaats 0 Binnen exploitatie project 
Dru gebied 

Terborg 2-6 Skatebaan (vervanging 
afgekeurde toestellen) 
(07/2011: afgerond) 

€ 25.000 Investeringen 
beleidsnota speelruimte  

  Onvoorzien/flexibel € 110.000 Investeringen 
beleidsnota speelruimte 

Totaal ten laste van speelruimte: 
Totaal ten laste van andere budgetten: 

€ 406.027   
€ 40.000   
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