Speelse zaken

Vervolg 'Spelen geheel op eigen risico'

Allereerst moet een speeltuin zonder
meer veilig ingericht zijn en moeten de
regels van het Besluit veiligheid
attractie- en speeltoestellen (1997)
nagekomen worden. Dat betekent het
aanschaffen van deugdelijke en veilige
speeltoestellen met een certificaat van
goedkeuring. Een speeltoestel mag
geen gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid van kinderen bij
redelijkerwijze te verwachten gebruik.
Een speeltuinvereniging moet er ook
voor zorgen dat de speeltoestellen altijd
in goede staat verkeren. Dat betekent
regelmatig inspecteren en goed onderhouden. Hiervan worden aantekeningen
gemaakt in het logboek. Een goed bijgehouden logboek geeft inzicht in de
maatregelen, die een speeltuinvereniging heeft genomen om schade te
voorkomen. Dit kan belangrijk zijn in
geval van een -toekomstig - incident.
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terrein;
de aanwezigheid van toezicht;
het zicht op gevaarlijke situaties;
de ligging in relatie tot de omgeving;
de huisregels.

De speeltuinvereniging moet zich afvragen of elementen uit de inrichting van
de speeltuin tot schade kunnen leiden.
Hoe waarschijnlijk is dat en wat is dan
de kans en de ernst van de mogelijke
schade? En welke feitelijke mogelijkheden - ook in financiële zin - heeft de
speeltuinvereniging om voorzorgsmaatregelen te nemen?
Een speeltuinvereniging moet er rekening mee houden dat kinderen met een
bepaalde mate van onvoorzichtigheid
en ondeskundigheid gebruik maken van
de speeltuin en de speeltoestellen. Een
speeltuinvereniging moet dus het risico
op schade reduceren door fysieke maatregelen te treffen.
Ook kan een speeltuinvereniging duidelijke huisregels opstellen, deze bekend
maken en goed zichtbaar ophangen.
Een speeltuinvereniging moet de kinderen op hun eigen niveau - zo duidelijk
mogelijk en zichtbaar - voor concrete
risico's waarschuwen. Dat kan ondermeer door het ophangen van instructiebordjes (eventueel met pictogrammen )
bij risicovolle speeltoestellen of speelsituaties.

Wat staat een speeltuinvereniging
- samenvattend - te doen?
In het algemeen mag een kind verwachten in een speeltuin geen schade of
letsel op te lopen door gebrekkig geproduceerde of gebrekkig onderhouden
speeltoestellen of gevaarlijke speelsituaties. Een speeltuinvereniging moet
voorkomen dat er door tekortkomingen
of nalatigheid schade ontstaat.
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Colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt 3 keer per jaar
en wordt verspreid onder speeltuinorganisaties, gemeenten, welzijnsinstellingen en
instellingen die met speelruimte te maken
hebben in de provincie Groningen.
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Een speeltuinvereniging kan schade
voorkomen door het inzetten van voldoende toezichthouders. De mate van
toezicht wordt onder andere bepaald
door aanwezigheid van speeltoestellen,
die als gevaarlijk gelden. Ook kunnen
deze toezichthouders periodiek aangeven wat in het kader van de veiligheid
aangepakt moet worden.
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Afhankelijk van de afspraken die
gemaakt zijn met de gemeente heeft de
speeltuinvereniging een signaalfunctie
naar de gemeente toe. Het gaat dan om
het wijzen op de mogelijke gebreken en
eventuele maatregelen die getroffen
moeten worden.
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Een speeltuin mag geen gevaarlijke
situatie(s) oproepen.
De inrichting van een speeltuin is meer
dan alleen de speeltoestellen. Ook de
inrichting van een speeltuin kan tot
schade leiden.
Het gaat onder meer om:
= de opstelling van de speeltoestellen;
= de ondergrond bij de toestellen;
= de verdere indeling van de speeltuin;
= de omheining;

= het algemeen onderhoud van het
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Nieuwsbrief over speelruimte in de provincie Groningen

Hoe kan een speeltuinvereniging
schade voorkomen?
Een speeltuinvereniging heeft een
strenge zorgplicht ten opzichte van de
spelende kinderen. Een speeltuinvereniging moet zorgvuldig te werk gaan en
de nodige voorzorgsmaatregelen nemen
om schade te voorkomen. Er moet goed
opgelet worden en er moeten geen grove
fouten gemaakt worden. In ieder geval
moeten de risico's op schade (en aansprakelijk gesteld worden) gereduceerd
worden tot een zo laag mogelijk niveau.
De omstandigheden in een speeltuin
bepalen welke mate van zorg aan de dag
gelegd moeten worden. Kort gezegd: een
speeltuinvereniging moet voorkomen dat
er tekortkomingen verweten kunnen
worden.

Van de redactie
Voor u ligt een uitgave Speelse
zaken in de provincie Groningen.
In verband met bezuinigingen
verschijnt Speelse zaken alleen in
de provincie Groningen. Ook dit
keer weer informatie over speeltuinwerk uit stad en provincie.
Website
Vanaf 1 januari 2005 heeft Speeltuinwerk Groningen een eigen
plek op het internet. De website
biedt uitgebreide informatie op het
gebied van speelplaatsen en
speeltuinwerk. Nieuw op de
website: publicatie extra bijlage
informatieblad. Dit is een actuele
adressenlijst van fondsen die de
besturen van speeltuinverenigingen en stichtingen in de provincie
Groningen kunnen aanschrijven.

Op mijn bezoeken aan sommige speeltuinen word ik welkom geheten door dit
bord met de tekst: 'Spelen geheel op
eigen risico'. Van besturen van speeltuinverenigingen krijg ik dikwijls de
vraag: “als ik een bord plaats met
'Spelen op eigen risico', hoe zit het dan
met de aansprakelijkheid van de speeltuinorganisatie?"
Naar aanleiding hiervan enkele handreikingen voor speeltuinverenigingen
om zich op een andere manier in te
dekken tegen schade.
Een speeltuinvereniging heeft allerlei
verplichtingen ten opzichte van in hun
speeltuin spelende kinderen en moet
schade voorkomen. Dat lukt niet altijd.
Een speeltuinvereniging wil zich daarom indekken tegen schadeclaims en
probeert door zo'n bordje op te hangen
- zoals dat zo mooi heet - alle aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen uit te sluiten.
Zo'n bordje heeft weinig zin, omdat een
speeltuinorganisatie geen algehele
uitsluiting van aansprakelijkheid kan
bedingen. Zo'n beding bezwaart
namelijk kinderen (en ouders) onredelijk,
omdat een speeltuinorganisatie in zo'n
geval niet aangesproken zou kunnen
worden op al dan niet verwijtbare
tekortkomingen. Hierdoor hebben
kinderen (en ouders) gevolgschade
geleden; schade, die aan lijf en leden of
kleding en dergelijke is ontstaan als
gevolg van het spelen in de speeltuin.
Met een bordje 'Spelen op eigen risico'
kan een speeltuinorganisatie zich niet
dekken tegen claims. Daarom zijn goede
verzekeringen geen luxe.

Is spelen dan niet op eigen risico?
Tijdens het spelen lopen kinderen de
kans op een bult, een schram, een snee,
een kapotte broek of trui. De schade is
onmogelijk te voorkomen. Niet alleen
door ouders, maar ook door speeltuinorganisaties. Het betreffende kind en/of
zijn ouders dragen de schade zelf en in
het algemeen kan niemand daarvoor
aansprakelijk gesteld worden. In het
dagelijks leven moeten bepaalde risico's
nu eenmaal geaccepteerd worden.
In principe draagt in Nederland iedereen zijn eigen schade, die het gevolg is
van de een of andere gebeurtenis. Maar
er zijn situaties, waarbij het onredelijk is
dat de benadeelde de eigen schade
draagt. Een ander heeft dan de verplichting de schade, die aan de benadeelde
is toegebracht, te vergoeden.
Als er schade is ontstaan ten gevolge
van het spelen, waarbij sprake is van
grote lichamelijke en/of materiële
schade is het een ander verhaal. Dan
ontstaan er vragen waarop geen kort of
eenvoudig antwoord te geven is.
Eén antwoord is wel te geven.
Uiteindelijk is het aan de rechter om in
een concreet geval uit te maken of de
benadeelde ook in 'grotere' gevallen zelf
(een deel) van de schade moet dragen.
Dat kan onder meer het geval zijn als de
benadeelde tegen een uitsluiting van
(alle) aansprakelijkheid aanloopt. Als de
rechter vindt dat die uitsluiting onredelijk bezwarend is, kan hij oordelen dat
de benadeelde toch (een deel van) de
schade vergoed krijgt van degene die
aansprakelijk is voor de geleden schade.
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Vanuit het provinciehuis

Themamiddag Spelen met budget

Nieuwtjes van speeltuinwerk Groningen

Even voorstellen: Jacqueline Selker,
provincie Groningen

Themamiddag Spelen met budget in
speeltuin en dorpshuis
op dinsdag 14 juni 2005 te Zuidbroek

Plannen voor speeltuinrenovatie?
Neem voor gratis advies en ondersteuning contact op met Letitia Moi
Thuk Shung, adviseur speeltuinwerk
provincie Groningen. Adresgegevens:
zie achterzijde.

Onlangs kwam ik de volgende 'Loesje'
tegen: Wat er ook speelt in ons land,
laten het in ieder geval de kinderen zijn!
Dat is een mooi uitgangspunt (hoewel ik
van mening ben dat eigenlijk iedereen
zijn hele leven moet blijven spelen!).
Met dit in het achterhoofd, ben ik afgelopen najaar aan de slag gegaan met
het speeltuin- en speelruimtebeleid.
Het werk heb ik overgenomen van mijn
collega Ida Boukhris. Verder houd ik me
bezig met het dorpshuizenbeleid, het
Loket Leve(n)de dorpen, het voorkomen
en bestrijden van huiselijk geweld en
het gebiedsgericht werken in het
Westerkwartier. Een mooi compleet
pakket waarin leefbaarheid een centrale
rol speelt!
'Wel(en)levend Groningen'
De titel van het nieuwe provinciaal
welzijnsbeleidsplan voor de periode
2005-2008 verraadt al waar het accent
in ons beleid ligt: 'Wel(en)levend
Groningen'. De provincie moet leefbaar
zijn en blijven voor alle inwoners.

Daarbij horen natuurlijk ook de jongere
inwoners. Speelvoorzieningen vormen
voor hen een belangrijk element in de
woonomgeving. Kinderen ontmoeten
elkaar en ontwikkelen zich door te
bewegen, behalve de sportverenigingen
kunnen ook de speelplaatsen hierin voorzien. Deze speelplaatsen worden vaak
beheerd door speeltuinverenigingen en
buurtorganisaties. De besturen van deze
verenigingen bieden we via CMO Groningen uiteenlopende ondersteuningsmogelijkheden. Zo is er een helpdesk en
natuurlijk de prachtige nieuwe website
www.speeltuinwerkgroningen.nl!
Hoewel de eerste verantwoordelijkheid
voor speelruimtebeleid bij de lokale
overheid ligt, bieden wij graag de helpende hand. Ook gemeenten kunnen bij
CMO Groningen terecht voor ondersteuning. Verder vinden we het belangrijk
dat er samengewerkt wordt met andere
partners, zoals scholen, welzijnsorganisaties en woningbouwcorporaties. De
nieuwe VWS-maatregel BuurtOnderwijs-Sport biedt bijvoorbeeld
aanknopingspunten voor gemeenten om
tot nieuwe samenwerkingsrelaties te
komen. In gezamenlijkheid kan er veel!

= Provinciaal beleid speeltuinwerk en

Deze bijeenkomst is bedoeld voor
gemeenteambtenaren, beleidsmedewerkers en wethouders.
Een middag waarbij specialisten in het
speeltuinwerk en van dorpshuizen hun
expertise omtrent speelplaatsen en het
dorpshuis delen met allen die vanuit de
gemeentelijke overheid daarbij betrokken zijn.
Vanuit de praktijk wordt gekeken naar
planning, (her)inrichting, realisatie,
beheer en onderhoud van openbare
speelplaatsen en speeltuinen. De
bedrijfsvoering en het beheer van dorpshuizen wordt vanuit de bedrijfseconomische kant onder de aandacht gebracht.
Programma
Wij verwelkomen u graag vanaf 12.30
uur met een lunch. Het programma start
om 13.30 uur en eindigt om 16.30 uur.
Gedurende de middag zal de heer Lukas
Westra, gebiedscoördinator CMO Groningen, u door het programma leiden en
u op actieve wijze bij de onderwerpen
betrekken.

L andelijke Speeltuindag
Toekenningen ten behoeve van inrichting en
renovatie speeltuinen
Fondsen Samen Buitenspelen
Datum
Bedrag
Organisatie
31-01-2005
€ 9.800,Vereniging Dorpsbelangen Onderdendam
14-04-2005
€ 7.000,Vereniging Plaatselijk Belang Noordwolde
Het Loket Leve(n) de Dorpen
€ 1.500,Vereniging Belang Noordwolde
€ 1.500,Vereniging Dorps Belangen Onderdendam
Gemeente Delfzijl
€ 30.000,-

Speeltuin vereniging Knoll 'n Toen

De hoofdthema's die tijdens de bijeenkomst zullen worden behandeld zijn:

dorpshuizen. Door mevrouw Jacqueline Selker, senior beleidsmedewerker provincie Groningen. Zij gaat in
op het beleid van de provincie en de
mogelijkheden vanuit de provincie.
= Speelruimtebeleid ontwikkelen en

uitvoeren. Door de heer Paul van der
Klein, werkzaam als adviseur bij K2
Brabant. Hij legt uit hoe om te gaan
met de kennis en de middelen die
beschikbaar zijn om het speelruimtebeleid uit te voeren. Verder stelt hij
aan de orde: Landelijk thema
komende periode 'kind en de openbare ruimte' en zal hij ingaan op de
richtlijnen welke gehanteerd worden
voor aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen (De NUSO-norm).
= Bedrijfsvoering dorpshuizen. De wet-

en regelgeving rond gemeenschapsaccommodaties zet de bedrijfsvoering onder druk. Martin Cnossen
werkzaam bij DBF, adviseurs in
bedrijfsontwikkeling, gaat nader in
op de diverse mogelijkheden voor
beheer van dorpshuizen.

18 juni

Op zaterdag 18 juni 2005 is het 'Landelijke Speeltuindag.' Deze dag openen overal in
Nederland speeltuinen hun poorten voor publiek, pers en politiek. Het evenement is een
initiatief van de Landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie ( NUSO ) en
heeft als thema: 'de speeltuin voor iedereen.' Deelnemende speeltuinen geven zelf
invulling aan het thema. Zo kan bijvoorbeeld de speeltuin dienen als ontmoetingsplaats
voor alle culturen, autochtoon en allochtoon. Op deze dag kan het reguliere aanbod
worden uitgebreid met speciale kinderactiviteiten. Zo kan voor de volwassenen bijvoorbeeld een informatiemarkt worden georganiseerd; een voordracht gehouden worden over
integrale speelvoorzieningen.
Bij de NUSO aangesloten speeltuinverenigingen die aan de
speeltuindag willen deelnemen kunnen contact opnemen
met Cees Kramer, c.kramer@nuso.nl of (030) 254 48 80.

Ondersteuning speeltuinverenigingen gemeente Pekela
In het kader van het gebiedsprogramma
van de provincie Groningen voor de
regio Veendam, Pekela, Menterwolde is
in het kader van gebiedsgericht werken
in 2003 en 2004 gewerkt aan bewonersparticipatie in de gemeente Pekela.
Door het opbouwwerk van de stichting
Compaen is gedurende de projectperiode o.a. ondersteuning gegeven aan de
Bewoners Organisatie Pekela en is met
name in 2004 aandacht gegeven aan
het speeltuinwerk. Op dit moment heeft
Pekela 7 speeltuinverenigingen. Het
opbouwwerk van Compaen is gevraagd
de verenigingen in 2005 te ondersteunen. Bij de provincie is in het kader van
het gebiedsprogramma subsidie
aangevraagd. Deze is toegekend.

Opening Speeltuinvereniging
Noordwijk e.o.
Na zeven jaren met diverse tegenslagen
en veel doorzettingsvermogen heeft de
Spel- en Speeltuinvereniging Noordwijk
e.o. op 16 februari jl. eindelijk de
speeltuin geopend die voor de leeftijdsgroep t/m 11 jaar bedoeld is. De speeltuin werd geopend door wethouder
Boekema van de gemeente Marum, hij
werd daarbij geholpen door Thomas
Verschure en Gerben Boonstra. Na de
opening sprak de wethouder lovende
woorden richting de vrijwilligers en de
bewoners die dit tot stand hebben
gebracht. Er werden ballonnen opgelaten door de kinderen waaraan een
prijsje verbonden was. Na een hapje en
een drankje werd het rustig in de speeltuin. Er was een grotere opkomst dan
verwacht, dit werd ook opgemerkt door
de wethouder.

Gemeente Delfzijl investeer t r uim twee ton voor
speelvoorzieningen
Om kinderen en jongeren tot 18 jaar goede speelvoorzieningen te kunnen blijven
bieden, stelt het college aan de raad voor om € 211.000,- beschikbaar te stellen.
In de nota 'Nieuw Beleid en Ombuigingen 2003' heeft de raad het bedrag voor
investeringen in speelvoorzieningen gereserveerd. Het nu gereedgekomen uitvoeringsplan is gebaseerd op onder meer actuele bevolkingscijfers, normen voor speelruimte en veiligheid, leeftijden van kinderen en jongeren per wijk en dorp. Aan het
plan is meegewerkt door jongeren, ouders, buurtbewoners en speeltuinverenigingen.

