Speelse zaken
Uw speelplek functioneer t niet meer?
En u gaat daar wat aan doen!
Zorg dan voor een goede star t

Nieuwsbrief over speelruimte in de provincie Groningen

Nr. 3, december 2006

Van de redactie
Voor u ligt een uitgave Speelse
Zaken met informatie over
speeltuinwerk en buitenspelen in
de provincie Groningen. Dit jaar
sluiten we af met speciale
aandacht voor renovatie en
(her)inrichting van speelruimte.
Wellicht een stimulans om een
goed voornemen in 2007 om te
zetten in daden? Wij wensen u
fijne feestdagen en een speels
nieuwjaar!

Omdat de samenstelling van de wijk
soms verandert heeft dat gevolgen voor
de openbare ruimte. O.a. de speelplek
wordt niet zo vaak meer gebruikt of
oudere kinderen zorgen ervoor dat de
kleintjes zich er niet meer thuis voelen
en blijven weg. Dan is het tijd om eens
na te denken over een andere inrichting.
Niet alleen een verouderde inrichting
maar ook het Warenwetbesluit Attractieen Speeltoestellen kan een reden zijn
om de speelplek te moeten renoveren.
Als dat het geval is, waar moet u dan
zoal aan denken?
Allereerst is het belangrijk dat u een
veiligheidinspectie laat uitvoeren. Daardoor krijgt u inzicht welke speeltoestellen voldoen aan de veiligheidsnorm en
welke speeltoestellen moeten worden
aangepast of vervangen. Een goed inspectiebureau geeft aan wat de kosten
zijn om de spelplek weer te laten voldoen aan de norm.
Vervolgens is het gewenst dat u goed
overweegt voor welke groep kinderen de
speelplek de komende vijf jaar geschikt
moet zijn. Via de gemeente kunt u
achterhalen wat de prognoses zijn van
het aantal kinderen in welke leeftijd
voor de komende vijf jaar (demografische gegevens). Het formulier 'speelwaarde indicatie' (zie onze rubriek:
'website-info') kan u daarbij helpen.
Dit geldt ook voor 'Stappenplan voor het
renoveren/realiseren van een speelgelegenheid'
Heel belangrijk is de buurt erbij te betrekken en dan vooral de kinderen. Het
gaat per slot van rekening om hen en de
realisatie van speelruimte is voor hen.
Over een goede manier van het benaderen van een gemeente heeft het
Jeugdfonds 'Jantje Beton' een actiepak

ket met tips en aanbevelingen. (Te
bestellen via www.jantjebeton.nl of
(030) 242 72 69).
Waar u zeker aan moet denken zijn de
kinderen met een beperking. Ook deze
kinderen… nee… juist deze kinderen
hebben het recht om in hun eigen
woonomgeving te kunnen spelen met
andere kinderen. Dat betekent niet dat
er -altijd- speciale speeltoestellen
moeten komen. Er zijn sowieso heel veel
speeltoestellen waarop kinderen met
een handicap heerlijk kunnen spelen
met anderen. Uiteraard dient u wel
rekening te houden met de bereikbaarheid van die toestellen met behulp van
een rolstoel. Kunstgras of rubberen
tegels is vaak een uitkomst. 'Samenwerkende Fondsen Buitenspelen' geeft
alleen een bijdrage als u rekening houdt
met kinderen die een beperking hebben.
Voor grote speelplekken kan het gewenst
zijn om een ontwerper in te huren. Die
kan voor u een ontwerp maken aan de
hand van inspraak met de betrokkenen.
Ook krijgt u een begroting van het plan.
De kosten van de ontwerper worden
meegenomen in de begroting.
In zijn algemeenheid moet u dus nooit
beginnen met kijken in een catalogus
van speeltoestellen. Maar goed overwegen: wat, voor wie, met wie en het
waarom voordat er een keuze gemaakt
wordt.
Zoals u merkt is speelruimte inrichten
veel meer dan alleen kijken hoeveel geld
heb ik? En wat kan er daarvoor kopen?
Spelen is een serieuze bezigheid. Spelen
is voor kinderen net zo belangrijk als
educatie en goede voeding. Verdiepen
in het fenomeen 'spelen' is eigenlijk een
noodzaak om te komen tot een verantvervolg op pagina 2

Vervolg voorpagina
woorde inrichting van een
speelplek. Op een speelplek
moet het kind kunnen vinden:
uitdaging, rust, beweging,
ontdekking, ontmoeting en
spanning. Het kind moet als
het ware als een magneet
achter de TV of computer vandaan getrokken worden.
Te vaak wordt bij een inspraakof voorlichtingsavond over
speelplekken vergeten even
stil te staan bij het fenomeen
'spelen'.
Zoekt u iemand die een inspirerende lezing kan geven over
spelen in de woonomgeving?
Neem dan contact op met
CMO Groningen, Letitia Moi
Thuk Shung, telefoon (050)
577 01 01.
Maak gebruik van beschikbaar gestelde informatie op
internet: www.speeltuinwerkgroningen.nl. Hierop zijn o.a.
te vinden: 'Stappenplan voor
het renoveren/realiseren van
een speelgelegenheid' en het
formulier 'Speelwaarde'.
Ook veel ideeën en tips kunt u
vinden op www.speeltuinspeeltuinwerk.startpagina.nl of
www.speeltuin.startpagina.nl

Willem van Os

Voorbeeld brief aan een gemeente
Van: Speeltuinvereniging Ons Plezier (plus adresgegevens en telefoonnummer)
Aan: Gemeente Uiterwerken, Burgemeester en Wethouders (plus adresgegevens)

Uiterwerken, 12 december 2006

Geacht College,
Het bestuur van de speeltuinvereniging en het trapveldje 'Ons Plezier' zou in het kader van de
renovatie/(her)inrichting van de speeltuin en het trapveldje graag in aanmerking willen komen
voor een subsidie van € ……….,-.
In januari 2006 is in opdracht van de gemeente een inspectie verricht. Hieruit blijkt dat veel
toestellen en de ondergrond niet meer voldoen aan de veiligheidseisen zoals in de Wet Veiligheid
van Speelgelegenheden van maart 1997 (zijnde het Attractiebesluit, de EN 1176 en de EN 1177 )
wordt omschreven. Er zijn toestellen die door vrijwilligers in elkaar gelast en getimmerd zijn. Tot
1997 was dit de wijze waarop een deel van de toestellen gerealiseerd werd.
Het streven is dat de kinderen een veilige plek krijgen om te spelen. Met name het kind heeft recht
om te spelen, veilig te spelen en samen te spelen. Immers spelen is belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling. Een goede speelruimte zorgt ervoor dat jeugdigen van verschillende leeftijden
op redelijke afstand van hun woning, samen met anderen, veilige en gevarieerde spelactiviteiten
kunnen ontplooien. Er komt in 'Ons Plezier' een soort vlechtwerk waarin alle jeugdigen van 0 tot 14
jaar op hun eigen wijze kunnen spelen. De speeltuin zal na renovatie en herinrichting als ontmoetingsplaats voor alle leeftijdsgroepen gaan dienen. Een plek om samen te komen, met elkaar te
spelen en om van elkaar te leren; jong en oud.
Om de speeltuin een zo groot mogelijke functie te geven, is onderzoek verricht naar het aantal
mindervalide kinderen/jongeren in de gemeente Uiterwerken. Het bestuur vindt het niet meer dan
vanzelfsprekend dat na de renovatie onze speeltuin ook toegankelijk en bespeelbaar is voor
kinderen met een handicap. Juist voor deze kinderen is samen met andere kinderen spelen in de
speeltuin zeer belangrijk. Uit genoemd onderzoek blijkt het volgende.
Bij de gemeente Uiterwerken staan in kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) 20
kinderen geregistreerd waarvan 5 rolstoelafhankelijk. Nog 3 kinderen worden mogelijk rolstoelgebruiker. Hiervan wonen 2 kinderen in het dorp Loenen.
Van het leerlingenvervoer kregen wij het aantal van 51 leerlingen die op grond van de verordening
leerlingenvervoer gemeente Uiterwerken worden bekostigd. Hiervan wonen er 7 in Uiterwerken.
17 kinderen met 'een rugzakje' bezoeken de Openbare Basisscholen in de gemeente Uiterwerken.
21 kinderen met een dergelijk rugzakje bezoeken de scholen van het Protestants Christelijk Basis
Onderwijs in Uiterwerken. Het Rijksbeleid 'rugzakjesproject' is erop geënt dat kinderen met een
handicap zoveel mogelijk in hun eigen woon-/leefomgeving kunnen opgroeien.
Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met de firma Blauwlucht. Agogische ondersteuning komt van de stichting Welzijn Uiterwerken, mevrouw S. Steunkous, jongerenwerker.
Het project wordt momenteel ook ondersteund door mevrouw L. Moi Thuk Shung, adviseur CMO
Groningen.
Hoogachtend,

T. Buitendedeur, voorzitter

Renovatie en (her)inrichting speelruimte
In een gemeente, dorp, buurt of wijk
ontstaat het idee om ruimte voor kinderen vrij te maken, waar ze op een veilige
en goede manier kunnen spelen: 'een
speeltuin'.
Soms is er al een speeltuin, maar deze is
oud, verwaarloosd en moet hoognodig
gerenoveerd worden. Een speeltuin
realiseren of renoveren kost veel tijd,
inspanning en vooral heel veel geld. Dit
geld ligt niet voor het oprapen, maar er
zijn manieren om geld in te zamelen om
zo'n speeltuin toch te realiseren.
Het is van belang om vooraf goed te
plannen en niet in het wilde weg te
starten met een speeltuin. Kortom, er
moet beleid gemaakt worden: 'Speelruimtebeleid'.

Voorbeeld Projectplan
Projectplan in voorbereiding Ons Plezier
Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding
Geschiedenis
Stand van Zaken
Algemene gegevens
Het bestuur
Omschrijving van de renovatie/herinrichtingsplan
Medewerking gemeente
Professioneel ontwerp
Kinderinspraak
Betrokkenheid leden
Geïntegreerd spelen
Integratie allochtonen
Milieueisen
Verbreding openstelling
Begroting
Afschrijving
Financiering
Lijst van aan te schrijven fondsen
Bijlage 1 - offerte fa. Blauwlucht
Bijlage 2 - verslag kinderparticipatie

Voorbeeld begroting
Vaak is een gemeente hier al mee bezig,
of er is in de gemeente een plan, waarin
vastgelegd is waar en hoe er in de
gemeente gespeeld kan worden. Het is
belangrijk vooraf goed op de hoogte te
zijn van wat de gemeente wel of niet wil
in het kader van spelen. U dient een
helder beeld te hebben van wat globaal
de plannen zijn, welke zaken gerealiseerd moeten worden, welke contacten
al gelegd zijn of nog gelegd moeten
worden. Kortom, u moet een zo duidelijk
mogelijk beeld van uw specifieke situatie hebben. Hierdoor wordt het duidelijk
of het zinvol is om het traject door te
zetten of niet. Als al deze informatie
binnen is, kan er gestart worden met de
plannen voor de speeltuin (hiervoor
verwijs ik u naar de publicatie informatiebladen speelruimte www.speeltuinwerkgroningen.nl/publicaties.htm).

Begroting renovatie en (her)inrichting speeltuin en trapveldje aan de Vennen te
Uiterwerken. Aanvrager Bestuur Speeltuinvereniging en Trapveldje Ons Plezier.
Speeltoestellen
1. Speelcombinatie DZW 069
2. Duikelrek 2-delig
3. Triodraai
4. Baskulo wip
5. Harmonio
Vrachtkosten
Totale kosten speeltoestellen (zie bijlage offerte)

€
€
€
€
€
€

5.250,252,1.515,1.362,1.272,191,€ 9.842,-

Het aanschaffen en plaatsen van ballenvangers
achter de doelen i.v.m. de duurzaamheid is gekozen
voor alternatief 1-staalmat (zie bijlage offerte )
€ 5.650,Het aanschaffen en plaatsen van een bankje
€
725,Kosten groenvoorziening
€ 3.500,€ 9.875,Montagekosten en plaatsing toestellen
Terrein en grondwerkzaamheden

€ 2.130,€
300,€ 2.430,-

Totale kosten (incl. 19% btw)

€ 22.147,-

Spelen zonder
(schoolplein)hekken
Op zaterdag 11 november 2006
heeft CMO Groningen in samenwerking met Partoer CMO Fryslân
en de Provincie Groningen het
Symposium Spelen zonder (schoolplein)hekken georganiseerd.
Op www.speeltuinwerkgroningen.nl
kunt u 'alles' nog eens nalezen.

Voorbeeld dekkingsplan
Dekkingsplan begroting renovatie en (her)inrichting speeltuin
en trapveldje Ons Plezier te Uiterwerken.
Gemeente Uiterwerken
Zelfwerkzaamheid uitgevoerd door de
Speeltuinvereniging
Fondsen:
SNS bank Uiterwerker
Samenwerkende Fondsen Samen Buitenspelen
Fundatie Van Den Santheuvel, Sobbe
Nederlandse Gas Unie NV Afdeling Fondsen
NAM
Roodeweeshuis

€ 8.000,€ 2.430,€ 1.362,€ 8.000,€ 1.500,€
500,€
300,€
700,-

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.

Voorbeeld afschrijving
Jaargang 3, nummer3, december 2006

Afschrijving speeltoestellen speeltuin en trapveldje aan de Vennen te Uiterwerken.
Leverancier heeft ons medegedeeld dat de toestellen onderhoudsvriendelijk en
duurzaam zijn. Afschrijving ca. 20 jaar, zie bijlage (brief fa. Blauwlucht).
Kosten speeltoestellen
Afschrijving 5% per jaar
Onderhoudskosten per jaar
Totaal

€
€

€ 10.000,-

Inkomsten per jaar
Donateurs
Sponsoring
Bijdrage gemeente 7 x € 24,Totaal

€
€
€

500,250,€

€

Indruk Copy 76

768,-

Website
www.speeltuinwerkgroningen.nl
Wilt u ook op deze website opgenomen
worden of kloppen uw gegevens niet meer?
Neem dan contact op. Ook als u nieuws
heeft te melden nemen wij dat graag op.
De website wordt onderhouden door
Rob Pijpers, webbeheerder
e-mail: r.pijpers@cmogroningen.nl
G R O NI

N

N

9.000,6.300,4.500,3.600,3.150,2.700,2.250,-

Adreswijzigingen en/of reacties?
CMO Groningen
Postbus 2266
9704 CG Groningen
Telefoon (050) 577 01 01
Fax (050) 577 64 93
E-mail l.moithukshung@cmogroningen.nl

GE

€
€
€
€
€
€
€

Eindredactie Anneke Zuidinga
Druk Drupon

750,-

350,250,168,-

Afschrijving percentage speeltoestellen of hekwerk
Nieuw = 100 % waarde = € 45.000,afschrijving per jaar is
afschrijving per jaar is
afschrijving per jaar is
afschrijving per jaar is
afschrijving per jaar is
afschrijving per jaar is
afschrijving per jaar is

Tekst Letitia Moi Thuk Shung, Willem van Os
Vormgeving KragtVorm

Actie na opening speeltuin en trapveldje.
Om de jaarlijkse inkomsten te garanderen zal na de opening van de speeltuin een
actie gehouden worden onder de bedrijven in de gemeente Uiterwerken, om een
speeltoestel te adopteren. In hun bedrijf komt een foto te hangen van het geadopteerde speeltoestel.

5 jaren 20 %
7 jaren 14 %
10 jaren 10 %
12 jaren 8 %
15 jaren 7 %
18 jaren 6 %
20 jaren 5 %

Uitgave Centrum voor Maatschappelijke
Ontwikkeling Groningen (CMO Groningen)

Bezoekadres
Postbus 2266

9704 CG Groningen

telefoon (050) 577 01 01
info@cmogroningen.nl

Wegalaan 3-5

fax (050) 577 64 93

www.cmogroningen.nl

Provinciaal Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Voorbeeld brief aan fonds
Van:

Speeltuinvereniging Ons Plezier (plus adresgegevens en telefoonnummer)

Aan: Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen
Toekenningscommissie
Postbus 85.184
3508 AD Utrecht

Uiterwerken, 12 december 2006
Onderwerp: Renovatie en (her)inrichting speeltuin en trapveldje aan de Vennen te Uiterwerken

Geachte heer/mevrouw,
Als bestuur van de speeltuin en het trapveldje 'Ons Plezier' te Uiterwerken willen wij u graag informeren over het volgende.
Naar aanleiding van een inspectie die is verricht in opdracht van de gemeente willen wij genoemde speelruimte gaan
renoveren en (her)inrichten tot een integrale speeltuin die toegankelijk zal zijn voor iedereen.
Voor deze renovatie verzoeken wij u om een bijdrage van € 8.000.- in de kosten. Wij overleggen hierbij tevens een uitgewerkt
plan, o.a. in de vorm van tekeningen met een gedetailleerde kostenraming, om tot de renovatie en (her)inrichting van de
gewenste speelruimte met trapveldje te komen.
De speeltuin bestaat sinds 1966 en is de enige speeltuin in Uiterwerken. In januari 2006 heeft de gemeente een inspectierapport laten opmaken door … (naam bureau invullen) waaruit blijkt dat de toestellen en ook de ondergrond niet meer
voldoen aan de veiligheidseisen zoals in de Wet Veiligheid van Speelgelegenheden van maart 1997 wordt omschreven
(Attractiebesluit, de EN 1176 en de EN 1177). Er zijn toestellen die door vrijwilligers in elkaar gelast en getimmerd zijn.
Tot 1997 was dit de wijze waarop een deel van de toestellen gerealiseerd werd.
Een goede speelruimte zorgt ervoor dat jeugdigen van verschillende leeftijden, op redelijke afstand van hun woning samen
met anderen, veilige en gevarieerde spelactiviteiten kunnen ontplooien. Het kind heeft recht om te spelen, veilig te spelen en
samen te spelen. Immers spelen is belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling. De scholen en peuterspeelzalen uit het
dorp maken ook gebruik van de speeltuin.
De vernieuwde speeltuin zal toegankelijk zijn voor gehandicapten en er zullen zitgelegenheden zijn voor de ouderen/ouders.
Bij het opstellen van het plan tot inrichting van het terrein hebben we rekening gehouden met alle leeftijdsgroepen binnen
onze gemeente. Binnen het gehele plan zijn er enkele specifieke groepen die extra aandacht verdienen én hebben gekregen
namelijk kinderen, zowel met als zonder een beperking. Hoewel ook kinderen met een beperking het liefst gewoon buiten
spelen, samen met kinderen zonder een beperking, gaat dit niet altijd vanzelf. Vaak zijn hun mogelijkheden beperkt doordat
ze niet overal, met bijvoorbeeld een rolstoel of driewielerfiets, kunnen komen. Uiteindelijk moet de woonomgeving aan alle
kinderen, met of zonder beperking, speelmogelijkheden bieden zodat ze samen kunnen spelen. Dit zal de algemene ontwikkeling van elk individu ten goede komen en het respect voor elkaar gaan vergroten, zeker in een tijd waar normen en waarden
hoog in het vaandel staan. Met name de lichamelijke en daardoor ook de geestelijke ontwikkeling wordt sterk bevorderd
wanneer kinderen samen kunnen spelen en gemeenschappelijk dingen kunnen gaan ondernemen. Verder is het plan zodanig
opgezet dat ook de lokale school, de verenigingen en ouderen gebruik kunnen maken van het terrein en als zodanig een
versterking zal gaan vormen tussen de verschillende leeftijdsgroepen. We hebben onze plannen ook voorgelegd aan het
Gehandicaptenplatform in Uiterwerken en hun reactie hierop was dat het plan aan de geldende normen voldoet.
Zoals reeds genoemd, zal de leefbaarheid in Uiterwerken toenemen wanneer we kunnen beschikken over een mooi ingerichte
speeltuin met diverse voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen. Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u het voorliggende plan mede financieel wilt ondersteunen. In bijgesloten projectplan en de daarin verwerkte kostenraming kunt u lezen dat
de totale realisatiekosten worden geraamd op € ……,- inclusief 19% BTW.
Wij hebben de gemeente Uiterwerken ook gevraagd om een financiële bijdrage. De Speeltuinvereniging zelf en de jongeren
van de Jeugdsoos in de gemeente zullen middels zelfwerkzaamheid én diverse acties (bingo/donateurs/zomermarkt) minimaal een bedrag van €……,- voor hun rekening nemen. Verder hebben we diverse fondsen/instellingen (o.a. Rabobank, NAM,
Gasunie, Woningstichting, Fundatie Van Den Santheuvel, Sobbe, etc.) benaderd met het verzoek om ook financieel aan ons
plan bij te dragen.

Wij vragen niet graag om financiële hulp, maar helaas kunnen wij onze plannen niet uitvoeren zonder externe middelen.
Daarom verzoeken wij u positief te willen besluiten over een financiële bijdrage op basis van co-financiering.
Een gedetailleerde toelichting op onze plannen geven wij u desgevraagd graag.
Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende of mevrouw/de heer …… (naam, adres, tel. nr, email)
Vertrouwend op een positieve reactie,
met vriendelijke groet,

T. Buitendedeur, voorzitter

Voorbeeld brief aan inwoners
Van:

Speeltuinvereniging Ons Plezier (plus adresgegevens en telefoonnummer)

Aan:

de inwoners van Uiterwerken
en aan de inwoners van de buurdorpen van Uiterwerken

Uiterwerken, december 2006

Beste lezers,
Het bestuur van de speeltuinvereniging en trapveldje Ons Plezier zou in het kader van de renovatie van de speeltuin graag in
aanmerking willen komen voor een financiële bijdrage.
De speeltuin bestaat sinds 1966. In januari 2006 heeft het bureau … (naam invullen) in opdracht van de gemeente een
inspectie verricht. Daaruit blijkt dat veel toestellen en de ondergrond niet meer voldoen aan de veiligheidseisen zoals in de
Wet Veiligheid van Speelgelegenheden van maart 1997 (zijnde het Attractiebesluit, de EN 1176 en de EN 1177 ) wordt
omschreven. Er zijn toestellen die door vrijwilligers in elkaar gelast en getimmerd zijn. Tot 1997 was dit de wijze waarop een
deel van de toestellen gerealiseerd werd.
De vernieuwde speeltuin en het trapveldje zullen ook toegankelijk zijn voor gehandicapten. Er komt een zitgelegenheid voor
ouderen. Na de renovatie zal de speeltuin het hele jaar toegankelijk zijn, mits voldoende begeleiding aanwezig is.
Sommige scholen en peuterspeelzalen uit de buurdorpen en buurgemeenten gebruiken de speeltuin en het trapveldje voor
hun buitenactiviteiten en schoolreisjes.
Het bestuur heeft reeds van de gemeente en ook van de diverse fondsen een bijdrage gevraagd. Uw financiële ondersteuning
zal bijdragen aan een speelruimte waar jeugdigen van 0 tot 14 jaar op redelijke afstand van hun woning, samen met anderen,
veilig en gevarieerde spelactiviteiten kunnen ontplooien. Spelen is belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling.
Realisatie van de renovatieplannen heeft een positief effect op de bekendheid, de uitstraling en de leefbaarheid in de
gemeente Uiterwerken. Een plek om samen te komen, met elkaar te spelen en van elkaar te leren, jong en oud.
Advies en ondersteuning komt van de stichting Welzijn Uiterwerken, mevrouw S. Steunkous en van CMO Groningen,
mevrouw L. Moi Thuk Shung.
Met vriendelijke groet,

T. Buitendedeur, voorzitter

Uw financiële bijdrage is van harte welkom op bankrekeningnummer 12.34.56.78.90 t.n.v. Speeltuinvereniging Ons plezier

