
                              
 
 
 
 
 

INSPRAAKNOTITIE 
 
 
 
 
 

SPEELRUIMTEPLAN 
 

GEMEENTE TYNAARLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januari 2010 
  



 
 
Inspraaknotitie Speelruimteplan gemeente Tynaarlo. 
 
Inleiding. 
 
Een van de conclusie van de evaluatie van het speelvoorzieningenbeleid in 2006 was dat er binnen de 
gemeente een langere termijnvisie met betrekking tot realisatie en instandhouding van 
speelvoorzieningen in de gemeente ontbreekt.  
 
In deze evaluatie wordt het voorstel gedaan om de beleidsmatige aspecten van speelvoorzieningen 
onder te brengen bij de afdeling Beleid & Projecten (voorheen WOS)om zo een koppeling te kunnen 
maken met jeugdbeleid met als doel tot een meer samenhangend beleid te komen en deze vast te 
leggen in een speelruimteplan. 
 
De beleidsmatige aspecten van speelvoorzieningen zijn gekoppeld aan jeugdbeleid en er is, in nauwe 
samenwerking met de NUSO, gestart met het ontwikkelen van een speelruimteplan.  
 
Het speelruimteplan is inmiddels gereed. Met het speelruimteplan wil de gemeente een visie en 
beleidsuitgangspunten vaststellen over hoe om te gaan met formele speelruimte. Daarnaast zijn door 
middel van een inventarisatie en evaluatie alle bestaande speelplekken in beeld gebracht. Deze 
evaluatie heeft geleid tot, waar relevant, aanbevelingen voor de gewenste aanpassingen van het 
aanbod. 
 
In november 2009 is het concept speelruimteplan gemeente Tynaarlo vrijgegeven voor inspraak. Dit 
heeft een viertal reacties opgeleverd. In deze notitie vindt u de inspraakreacties met daarbij onze 
reactie. 



1. Reactie van:  K. Politiek 
    Beukenlaan 30 
    9471 RH  ZUIDLAREN. 
 
Reactie. 
 
1.1 Veldje Hulstlaan – Goudenregenlaan. 
 
De heer of mevrouw Politiek vraagt aandacht voor het veldje hoek Hulstlaan – Goudenregenlaan  
(Tandarts de Haasveldje) in Zuidlaren. 
 
Deze locatie is geen formeel speelveld maar wordt door de jeugd uit de buurt gebruikt als 
voetbalveldje. De locatie heeft echter een woonbestemming en vanuit de gemeente zijn er 
ontwikkelingen om hier concreet invulling aan te geven. 
 
De heer / mevrouw Politiek pleit in zijn, haar reactie ervoor, gesterkt door de uitgangspunten in het 
speelruimteplan, de locatie alsnog te behouden als speelveld en af te zien van bebouwing. 
 
Bij de reactie zijn in de bijlage een aantal citaten uit het speelruimteplan en een eerdere brief aan de 
gemeente betreffende dit verzoek opgenomen. 
 
Antwoord. 
 
Het veldje aan de Hulstlaan – Goudenregenlaan is geen formele speelplek. Uit de reactie wordt 
duidelijk dat in de loop der tijd de locatie een populaire informele speelplek is geworden in de vorm 
van een voetbalveldje. Dit bleek overigens ook uit de reacties met betrekking tot de 
bestemmingsplanwijziging. 
 
In het speelruimteplan worden niet direct keuzes gemaakt over invulling van nieuwe locaties. Er wordt 
in het speelruimteplan wel aangegeven dat de tekorten aan speelvoorzieningen primair liggen bij de 
voorzieningen voor de oudere leeftijdsgroep op het gebied van sport en locaties om samen te komen. 
Daarbij wordt in het speelruimteplan geconstateerd dat het aanbod van speelruimte in Westlaren 
beperkt is. Dit tekort is in het afgelopen halfjaar toegenomen doordat CBS De Lichtkring niet meer 
participeert binnen het speelvoorzieningenbeleid en hiermee haar schoolplein niet meer openbaar 
toegankelijk is. 
 
Op dit moment is alleen de locatie Hulstlaan – Eikenlaan - Larikslaan als formele speellocatie 
bestempeld. Hoewel het hier om een groot grasveld gaat is de locatie vanwege de ligging minder 
geschikt voor voetbal. Er is overigens wel overleg met omwonenden van deze locatie om het aanbod 
van speelvoorzieningen hier te optimaliseren, waarbij ook de oudere jeugd in beeld is.  
Wij zullen bij de uitwerking van de notitie alle opties bekijken. 
 
Voorstel. 
De notitie niet aanpassen omdat in deze notitie geen keuzes over locaties worden gemaakt.  
 
2. Reactie van:  Buurtvereniging ’t Nije Loug 
    De heer K. Wilting (voorzitter) 
    Oosterkampen 42 
    9481 AK  VRIES 
 
Reactie. 
 
2.1  Speeltuintjes Grote kampen en Boskamp. 
 
De buurtvereniging vraag in haar reactie aandacht voor de twee speelveldjes, aan de Grote Kampen 
en aan de Boskamp, in haar buurt. De buurtvereniging constateert dat de speelveldjes in verval zijn 
geraakt en er in de afgelopen jaren speeltoestellen zijn verdwenen. Zij pleit in haar reactie om de 
speelveldjes weer op niveau te brengen.   



 
Antwoord. 
 
Bij de vaststelling van het speelruimteplan worden er nog geen prioriteiten gegeven aan gebieden/ 
locaties die als eerste zullen worden heringericht. Na vaststelling van het speelruimteplan zal er een 
uitvoeringsprogramma worden opgesteld van welke gebieden in 2010 worden aangepakt. 
 
Daarnaast zal bij de aanpak van een gebied de uitgangspunten van het speelruimteplan als kader 
dienen. Dit kan betekenen dat er bij de herinrichting van speellocaties andere keuzes worden gemaakt 
dan de oorspronkelijke inrichting. Zo wordt in het speelruimteplan geconstateerd dat er weinig aanbod 
voor 12+  in het gebied Vries (Diepsloot) is. Tevens is de insteek om niet allemaal gelijksoortig 
ingerichte speelplekken te creëren maar hier variatie in te brengen en bijvoorbeeld gebruik te maken 
van natuurlijk spelen. 
 
De inrichting van speelruimte zal per gebied overigens in nauwe samenspraak gaan met 
desbetreffende bewoners belangenorganisaties. 
 
Voorstel. 
De notitie niet aanpassen maar de opmerkingen bij de uitwerking van de het speelruimteplan 
meenemen. 
 
 3. Reactie van:  CONOD (Christelijk Onderwijs Noord en oost Drenthe) 
    De heer W.T. Kunst (algemeen directeur) 
    Postbus 56 
    9530 AB  BORGER. 
 
Reactie 
 
Het CONOD geeft in haar reactie aan dat het speelruimteplan besluiten en visies bevat die haaks 
staan op de rechten die besturen aan de huisvestingsverordening van de gemeente kunnen ontlenen. 
Het bestuur van het CONOD wil het speelruimteplan graag in het bestuurlijk overleg met de andere 
scholen bespreken. In een toelichting geeft het CONOD aan dat het gaat om een tweetal zaken; 
 
3.1 Bekostiging van schoolpleinen bij nieuwbouw. 
 
De verordening geeft aan dat de gemeente o.a. in geval van nieuwbouw verantwoordelijk is voor het 
bekostigen van het gebouw en het terrein. Op het moment dat de gemeente in haar beleid vaststelt 
dat de besturen 10% bij gaan dragen staat dit haaks op de afspraken die tussen gemeente en 
besturen zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening. 
 
Antwoord. 
 
In de huisvesting verordening is vastgesteld dat de gemeente het gebouw en het plein oplevert. Hierbij 
gaat het echter om een betegeld plein (al dan niet afgebakend door een hek) waar verder geen 
speelvoorzieningen op staan. In principe moeten scholen hier, vanuit de middelen die zij ontvangen, 
zelf zorg voor dragen. 
 
In het speelruimteplan is het voorstel opgenomen om de buitenruimtes van de (toekomstige) MFA’s  
als openbare multifunctionele ruimtes te bestempelen, waarbij de pleinen onder schooltijd  worden 
gebruikt als schoolplein en daarbuiten voor iedereen toegankelijk zijn. Hiermee worden de 
buitenruimtes een welkome aanvulling op het totale aanbod van speelruimte. 
 
De kosten voor deze inrichting moeten opgenomen worden in de aanvraag van het bouwkrediet 
(exploitatiekosten) van de MFA’s. Gezien de scholen eveneens gebruik maken van het plein is in het 
speelruimteplan het voorstel opgenomen dat scholen eveneens een bijdrage gaan leveren aan de 
inrichting van het plein. Als richtlijn voor de bijdrage wordt in het speelruimteplan 10% van de totale 
inrichtingsvergoeding genoemd. 
 



Het voorstel is aan de orde geweest tijdens het schoolbestuurlijk overleg (SBO) van 20 april 2009. In 
dit overleg gaven de schoolbesturen aan er positief tegenover te staan dat de pleinen voor algemeen 
gebruik beschikbaar komen en was men niet op voorhand tegen een bijdrage vanuit het school 
bestuur is. Er moet echter nog verder worden gepraat over de hoogte van het bedrag. Binnenkort 
vindt er een overleg plaats met de schoolbesturen waar dit onderwerp aan de orde komt. Hier wordt 
mogelijk ook duidelijk welke bijdrage de school besturen beschikbaar willen stellen. 
 
 
Voorstel. 
Notitie aanpassen als volgt :  
 
Oude tekst:  
Vanuit het oogpunt dat de buitenruimtes gaan functioneren als schoolplein is het voorstel om 10%  van de eerste 
inrichtingsvergoeding die de scholen gaan ontvangen bij verhuizing naar de MFA’s te reserveren als bijdrage voor 
de inrichting van de buitenruimte/ pleinen. 
 
• Het reserveren van 10% van de eerste inrichtingsvergoeding  zal moeten plaatsvinden in overleg met het 

beleidsterrein Onderwijs. 
 
Nieuwe tekst:  
Vanuit het oogpunt dat de buitenruimtes gaan functioneren als schoolplein is het voorstel om eveneens een 
bijdrage van de scholen te vragen voor de inrichting van de buitenruimte/ pleinen. 
 
• Richtlijnen over de hoogte van het bedrag zullen worden vastgesteld in overleg met het beleidsterrein 

Onderwijs. 
 
3.2 Veiligheid van speeltoestellen. 
 
Tijdens het bestuurlijk overleg is opgemerkt dat er verschil zit in de beoordeling van de veiligheid van 
de speeltoestellen door de ene en de andere gemeente. De vraag is of de controle op de 
speeltoestellen wel voldoet en de gemeente wel toetst (ondergrond en speeltoestellen) volgens de 
laatste normen.  
 
Antwoord. 
 
Vanuit de afdeling gemeentewerken zijn er een aantal mensen belast met de inspectie van het totale 
aanbod van speeltoestellen. Dit gebeurt naar aanleiding van de in het attractiebesluit vastgestelde 
veiligheidsnormen.  Per speeltoestel is er een logboek waar de inspecties (en eventuele 
herstelwerkzaamheden) in worden vastgelegd. Mocht blijken dat een speeltoestel niet meer aan de 
veiligheidsnormen voldoet dan wordt het toestel verwijderd. 
Wij gaan er vanuit dat de speeltoestellen en de door de gemeente gebruikte ondergronden voldoen 
aan de wettelijke eisen zoals die in het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen staan 
beschreven. 
 
Mocht er twijfel zijn aan de veiligheid van een toestel dan kan dit gemeld worden bij de afdeling 
gemeentewerken. Vanuit de afdeling kan er dan een extra controle op het speeltoestel plaatsvinden.  
Wij zullen CONOD vragen of er nu al specifieke toestellen zijn waar het CONOD op doelt. Dan kunnen 
deze extra worden gecontroleerd. 
 
Voorstel. 
Notitie niet aanpassen omdat dit om de uitvoering gaat 
  
 
 
 
 
 
 
 



4. Reactie van:  Wmo Adviesraad gemeente Tynaarlo 
    Postbus 5 

9480 AA  VRIES 
Reactie 
 
Het Wmo platform geeft in haar reactie aan veel waardering te hebben voor de beleidsnota en heeft 
hierover uitgebreid gediscussieerd. Hierbij is het gemeentelijke uitgangspunt “ pak je kansrijk leven in 
Tynaarlo” ,met als doel om alle inwoners van de gemeente Tynaarlo op alle fronten mee te kunnen 
laten doen, als leidraad gediend. Naar aanleiding hiervan heeft Wmo Adviesraad een aantal punten 
waar zij aandacht voor vraagt. 
 
 
4.1 Kinderen met een beperking benoemen. 
 
In de nota met meer nadruk ook kinderen met een beperking benoemen, bijvoorbeeld al in de 
inleiding/ uitgangspunten. Op blz 34 -Geïntegreerd spelen – is het de enige plek in de nota waar over 
kinderen met een handicap gesproken wordt Wanneer gesproken wordt van “ kinderen” worden 
hiermee alle kinderen bedoeld, met en zonder beperking. 
Antwoord. 
 
Uiteraard richt het speelruimteplan zich ook op kinderen met een beperking. Bij de uitgangspunten 
speelruimtebeleid wordt bij punt 1. ook gesproken van valide en minder valide kinderen. Mogelijk kan 
deze zinsnede aangepast worden op  “…speelruimte voor alle kinderen, zonder en met een 
beperking.”  
 
Voorstel. 
1. Notitie aanpassen als volgt: Tekstuele aanpassing in speelruimteplan op pag. 2 :De gemeente is 

zich bewust van het belang van buiten spelen voor kinderen en wil zorg dragen voor voldoende 
aanbod van veilige speelruimte voor alle kinderen, zonder en met een beperking. 

 
 
4.2 Toegankelijkheid en bereikbaarheid meer aandacht geven in de 

basisvoorwaarden voor formele speelruimte. 
 
De Wmo Adviesraad pleit ervoor de toegankelijkheid en bereikbaarheid als basisvoorwaarde te 
benoemen. Niet alleen voor kinderen met een beperking maar ook voor begeleiders.  
De Wmo adviesraad doet de suggestie om bij hoofdstuk 12.2 (blz. 37) en bij de kosten voor inrichting 
van de buitenruimte (blz. 39) toegankelijkheid en bereikbaarheid op te voeren. 
 
Antwoord. 
 
Uiteraard zijn de bereikbaarheid en toegankelijkheid belangrijke elementen bij de inrichting van 
speelruimte.  Op pagina 10 bij Bereikbaarheid en op pagina 34 bij Geïntrigeerd spelen zijn 
voorwaarden en aanbevelingen opgenomen zoals hierboven in de reactie worden genoemd. 
 
Waar er op pagina 37 wordt gesproken over toegankelijk wordt hiermee niet zozeer de fysieke 
toegankelijkheid bedoeld maar meer dat iedereen van het plein gebruik mag maken en niet een 
selecte groep. 
 
De fysieke toegankelijkheid en bereikbaarheid van de MFA buitenruimtes moeten in de ontwerpfase 
van het gebouw en buitenterrein worden meegenomen, waarbij de multifunctionaliteit van het plein als 
uitgangspunt dient. 
 
Voorstel. 
Notitie niet aanpassen omdat deze opmerkingen al in de notitie verwerkt is 
 
 
 



4.3 Toevoeging bij blz. 33 Meer aandacht oudere jeugd. 
 
Naast stenen dam – of backgammontafel ook denken aan (betonnen) ping-pongtafel. 
 
Antwoord. 
 
Buiten tafeltennistafels zijn eveneens een optie om als kleine speltaanleiding aan een Ontmoetingplek 
te koppelen. 
 
Voorstel. 
Notitie als volgt aanpassen: Tekstuele toevoeging van tafeltennistafel op blz 33. 
 
4.4 Geïntegreerd spelen. 
 
De Adviesraad geeft in haar reactie aan om bij de inrichting van speelplekken waar ook kinderen met 
een beperking gebruik van kunnen maken, gebruik te maken van de kennis van instellingen met 
ervaring in deze. Waarbij het niet zozeer gaat om specifiek aangepaste speeltoestellen maar om de 
z.g.n. kleine beperkingen, die vaak maken dat een kind met beperking geen gebruik kan maken van 
een speeltoestel. 
 
Antwoord. 
 
Zoals in de aanbevelingen bij geïntegreerd spelen al genoemd zal er bij de aanpassing van bestaande 
en inrichting van nieuwe speelvoorzieningen zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de 
bereikbaarheid van de speelvoorzieningen., zodat ook kinderen en/ of begeleiders met een beperking 
de voorziening kunnen bereiken. Bij de uitwerking zal de suggestie van de adviesraad worden 
meegenomen. Bijvoorbeeld door samen met deze organisaties een aantal speelvoorzieningen in 
Tynaarlo screenen op bereikbaarheid voor kinderen met een beperking. 
 
Voorstel. 
De notitie niet aanpassen maar de opmerkingen bij de uitwerking van de het speelruimteplan 
meenemen 
 
 
4.5 Opmerking bij blz 41 (punt 5) Waar mogelijk streven naar multifunctionele 
speellocaties. 
 
De adviesgroep heeft hierbij als opmerking dat de jongste kinderen gebruik kunnen blijven maken van 
de voorzieningen en niet worden verdrongen door oudere kinderen. Tevens een preventiebeleid 
ontwikkelen t.a.v. eventuele vernielingen. 
 
Antwoord. 
 
Bij het streven van multifunctionele speellocaties is het uitgangspunt vooral om het voor een brede 
groep spannend te houden en uitdaging te bieden. Uiteraard zal er bij de ontwerpfase goed gekeken 
moeten worden dat de jongste kinderen niet verdrongen worden door de ouderen.  
 
Het ontwikkelen van een beleid tegen eventuele vernielingen is niet eenvoudig. Hopelijk wordt door 
buurtorganisaties en bewoners bij het proces te betrekken het verantwoordelijkheidsgevoel voor de 
desbetreffende locatie eveneens versterkt. Waardoor buurtbewoners eventuele vandalen aanspreken 
op hun gedrag en aangifte of een melding doen bij de politie. 
 
Voorstel. 
Notitie niet aanpassen omdat bij vernielingen er per locatie, wanneer gewenst, gekeken moet worden 
welke maatregelen afdoende zijn . 


