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Kindvriendelijke ker nen
Kindvriendelijke steden en wijken zijn in
opkomst. Onder invloed van Unicef en
de Rechten van het Kind raken steeds
meer gemeenten geïnspireerd om op
alle relevante beleidsterreinen rekening
te houden met de jeugd. En het zijn niet
de minste steden: Hasselt, Londen,
Stuttgart laten zien dat steden van
uiteenlopende grootte prima in staat
zijn kindvriendelijk te denken.

Van de redactie
Voor u ligt een uitgave Speelse
Zaken met informatie over speeltuinwerk en buitenspelen in de
provincie Groningen. Speciale
aandacht is er voor kind- en
jeugdvriendelijke kernen met
voorbeelden uit Europese steden.
Als vervolg op eerder opgenomen
document-voorbeelden treft u
deze keer een voorbeeldovereenkomst aan inzake een
overdacht van een gemeente aan
een speeltuinvereniging.

Kindvriendelijk
Iedere gemeente beschikt over een nota
jeugdbeleid, waarin van alles geregeld
wordt voor jeugdigen en hun ouders.
Gemeenten, provincie en relevante
partners organiseren ondersteuning aan
kinderen en ouders met problemen.
Maar wat betekent dat alles voor Driek
en Sara op een doordeweekse dag als
vandaag? Kunnen zij nu veilig naar
school? Of straks veilig gaan stappen?
Vertrekt er zaterdagavond nog een bus
na 22:30 uur? Gaat die chagrijnige buschauffeur nu wel correct om met jonge
passagiers? Ziet het stadscentrum er
speelser uit? Is het kruispunt nu veilig?
Kindvriendelijkheid begint met aandacht
voor het kind en wat het kind en de
jongere dagelijks meemaken en zorgt
voor een fijne jeugd. De uitkomst kan
steeds anders zijn:
= In Stuttgart kunnen kinderen die

verdwaald zijn in elke tram en bus
stappen en dan helpt de chauffeur

met zijn mobilofoon er voor dat alles
weer op zijn pootjes terecht komt.
= In Londen is het openbaar vervoer
gratis voor jeugdigen onder de 12 en
goedkoper voor 12-18 jarigen.
Binnenkort ook voor hen gratis.
= In Hasselt en Stuttgart zijn goed bereikbare speelplekken in de binnenstad verrezen doordat ondergrondse
parkeergelegenheid is gerealiseerd.
= Politie en gemeente in Stuttgart
hebben veilige schoolroutes georganiseerd zodat leerlingen nu lopend
zelfstandig naar school gaan.
Gevaarlijke haal- en brengsituaties
rondom de scholen behoren tot het
verleden.
Ook in Nederland neemt de aandacht
voor jeugd toe. Mede door inspanningen
van Jantje Beton, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en VROM is er
in 2005 een prijsvraag uitgeschreven
voor het meest kindvriendelijke project.
Het idee uit Soest om supermarktspeelplaatsen om te toveren in speelpleinen
won en zal worden gerealiseerd. Op de
belangrijke vakbeurs over de inrichting
van openbare ruimte, Urban Design, is
een specialisme gerealiseerd over jeugd:
Young Urban. Investeren in jeugd en in
succesvolle gezinnen is op den duur
uitermate lonend. Met de toenemende
vergrijzing voor de deur blijkt het in alle
opzichten slim om de bevolkingssamenstelling gezond te houden.
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Overdracht beheer en onderhoud

Kleine ker nen
In wezen maakt het niet uit waar
kindvriendelijkheid toe leidt. Het
is goed aandacht te hebben voor
het dagelijks leven van alle jeugdigen. Denk aan het verkeer, het
vervoer, het groen, de straat en de
buurt, de school, de sportclub en
het uitgaan. Goede vragen zijn:
sluiten voorzieningen ook aan bij
de leeftijdspecifieke behoeften
van jeugdigen, is de houding van
volwassenen oké, worden jeugdigen echt gehoord, is het veilig en
niet op de laatste plaats: ziet het
dorpscentrum er vet-cool uit?
Onlangs onderzochten kinderen
van groep 8 van de basisschool
hun eigen kern. Wat bleek? Overal
weilanden rondom het dorp, maar
absoluut geen speelruimte. Een
levensgevaarlijke doorgaande
weg, die de actieradius van jonge
kinderen flink beperkt en de
plaatselijke cafetaria verkocht
alleen maar mars. Voor al het
andere lekkers moesten kinderen
20 minuten fietsen. En 20 minuten
terug. De bus kwam slechts 1x per
twee uur. De recreatiemogelijkheden waren beperkt tot het jeugdteam van de voetbalclub van het
andere dorp of de harmonie, daar
konden ze plaats nemen naast
een clubgenootje van 68 jaar oud.
De kermis kwam gelukkig wel
ieder jaar, alleen waren er nooit
botsautootjes bij. Het dorp bood
ook veel leuke dingen: de overzichtelijkheid, vriendschappen en
het bij elkaar horen. De zorg voor
elkaar. Jammer dat de overgang
naar het voortgezet onderwijs
zoveel zou gaan veranderen…

Voorbeeld overeenkomst (met tips)

Je dorp kindvriendelijk maken is
vooral een kwestie van vragen,
kijken, luisteren en meeleven.
Beter weten wat goed is voor de
jeugd is al te vaak het einde van
kindvriendelijkheid.

Paul van der Klein, adviseur K2
Brabants kenniscentrum Jeugd

Overeenkomst van overdacht beheer en onderhoud speelplek en trapveldje
in het dorp Loenen, gemeente Uiterwerken.
Ondergetekenden:
De gemeente Uiterwerken, ten deze vertegenwoordigd door de heer J. P. Welstand,
burgemeester, hierna te noemen de gemeente en:
Het bestuur van de speeltuinvereniging en het trapveldje 'Ons Plezier', gevestigd te
Loenen, ten deze vertegenwoordigd door mevrouw T. Buitendedeur, voorzitter, en de
heer K. Haag, secretaris, hierna te noemen het bestuur
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Ar tikel 1
De gemeente draagt de hierna te noemen voorzieningen, zoals die staan aangegeven
op deze overeenkomst, in beheer en onderhoud over aan het bestuur. Het betreft de
in het kader van het speelruimtebeleid van de gemeente aangelegde speeltuin en
het trapveldje en de daarbij behorende geplaatste banken en groenvoorzieningen.
Ar tikel 2
Het bestuur aanvaardt het in beheer gegevene in de staat, waarin het zich bij de
aanvang van deze overeenkomst bevindt.
(TIP: zorg dat 'de staat' van het terrein voldoet aan uw eisen en schakel zo nodig een
deskundige in om u te adviseren)
Ar tikel 3
Het bestuur verplicht zich voor de looptijd van deze overeenkomst tot het:
a. verrichten van het dagelijks toezicht op de veiligheid van de speelplaats, de
daarop voorkomende speeltoestellen en het trapveldje;
b. na constatering van gebreken aan de toestellen met onmiddellijke ingang (laten)
uitvoeren van herstelwerkzaamheden;
c. dagelijks onderhoud en zo nodig doen van reparaties aan speeltoestellen, aan
voor recreatie geplaatste banken en groen;
d. verwijderen van gras en/of onkruid onder en/of in de onmiddellijke nabijheid van
speeltoestellen en in de nabijheid van voor recreatie geplaatste banken;
e. het afsluiten van een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, een aanvullende ongevallenverzekering alsmede een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
(TIP: laat u regelmatig door de gemeente informeren over de normen en wetten t.a.v.
het beheer van speelplekken)

Ar tikel 4
De gemeente verplicht zich tot:
a. het betalen van een in overeenstemming met het bestuur te bepalen jaarlijkse
vaste financiële bijdrage;
b. het volgens onderhoudsplanning verrichten van groot onderhoud inclusief
vervanging van de bij de gemeente in eigendom behorende speeltoestellen, het
groen, de banken en omliggende wegen;
c. het voor haar rekening nemen van de eindverantwoordelijkheid met betrekking
tot de veiligheid op de speelplaatsen met de daarop met instemming van de
gemeente geplaatste speeltoestellen;
d. de opdracht en betaling van de jaarlijkse verplichte veiligheidinspectie;
e. het voor haar rekening nemen van de verzekeringspremies van de verzekeringen
als bedoeld in artikel 3, sub e.
(TIP: stel samen met de gemeente het onderhouds- en afschrijvings-/vervangingsplan op en actualiseer dit jaarlijks)
Ar tikel 5
De kosten voor onderhoud en reparatie komen ten laste van het bestuur met dien
verstande dat benodigde materialen, met uitzondering van spijkers, bouten,
schroeven en moeren in overleg met de afdeling onderhoud en beheer van de
gemeente kunnen worden betrokken uit het centrale magazijn van de gemeente.
Het benodigde gereedschap wordt door en voor rekening van het bestuur aangeschaft. Hiervoor kan een éénmalige gemeentesubsidie worden aangevraagd.
(TIP: ook hier dient u zich goed te laten informeren over het Warenwetbesluit
Attractie- en Speeltoestellen, de WAS, in relatie met onderhoudswerkzaamheden)
Ar tikel 6
Voor het plaatsen van nieuwe speeltoestellen en/ of het aanbrengen groot materiaal
(balken, buizen, netten en dergelijke) op het speelterrein is vooraf toestemming
nodig van de afdeling beheer en onderhoud van de gemeente.
Ar tikel 7
a. De gemeente kan, via afdeling beheer en onderhoud, het bestuur wijzen op
nalatigheid in onderhoud en/of reparatie. Het bestuur krijgt vervolgens, indien
dat niet ten koste gaat van de veiligheid, de gelegenheid om binnen 14 dagen
alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Onderhoud/reparatie betreffende de
veiligheid moet onmiddellijk worden uitgevoerd.
b. Indien het bestuur alsnog in gebreke blijft worden de onderhouds- en/of
reparatiewerkzaamheden door de gemeente uitgevoerd en worden de kosten in
rekening gebracht bij het bestuur.
Ar tikel 8
Duur van de overeenkomst
a. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar, ingaande 1
mei 2007, en derhalve eindigend op 1 mei 2010 (en dan steeds driejaarlijks te
verlengen). Spoedeisende gevallen uitgezonderd, neemt elk van de partijen een
opzegtermijn van drie maanden in acht;
b. de opzegging van deze overeenkomst moet schriftelijk worden gedaan.

Aldus overeengekomen te Uiterwerken
op 16 april 2007
Namens de gemeente Uiterwerken
J.P. Welstad, burgemeester
Namens het bestuur van de speeltuinvereniging en het trapveldje 'Ons Plezier'
T. Buitendedeur, voorzitter en
K. Haag, secretaris

De Eemsbode 18 april 2007

De Eemsbode 11 april 2007

Steun Rabobank voor Priegeltoen

Geldprijzen - Ker n met Pit

SPIJK - De noodzakelijke renovatie van
speeltuin Priegeltoen in het hart van het
kinderrijke dorp Spijk is een stap dichterbij. Het bestuur van de speeltuinvereniging heeft van het Rabobank stimuleringsfonds een bijdrage van 4000 euro
gekregen.
Van de speeltuin is op dit moment
weinig over. De afgelopen jaren werden
door de strenge regelgeving steeds meer
speelattributen afgekeurd. De renovatie
van de speeltuin moet ook de leefomgeving van de dorpelingen verbeteren.
Priegeltoen wordt een centrale plek voor
ontmoeting, sport en spel voor jong en
oud. Het renovatieplan sluit aan bij de
dorpenvisies.
De afgelopen tijd is door de speeltuinvereniging veel onderzoek gedaan naar
de haalbaarheid van het plan en de
wensen die er leven. Voor de kinderen
van de twee basisscholen werd een
enquête gehouden. De resultaten zijn
verwerkt in het renovatieplan. Mede
dankzij de hulp van de landelijke speeltuinorganisatie NUSO kan de renovatie
worden uitgevoerd. Priegeltoen hoopt
ook nog op bijdragen van gemeente,
provincie, sponsors en fondsen.
Zaterdag werd de cheque van 4000 euro
overhandigd bij de schommels, één van
de afgekeurde speeltoestellen.

GODLINZE/UITHUIZEN - Speeltuin
Knoll'n Toen in Godlinze en de buurtvereniging Dingewold in Uithuizen
hebben het predikaat Kern met Pit
gekregen. De Godlinzer speeltuin, die
ook geschikt is voor rolstoelers, is de
afgelopen jaren door vrijwilligers gerenoveerd. Er werden nieuwe speeltoestellen
aangeschaft en er werd een skeeler/ijsbaan aangelegd.
De gehele renovatie kostte 125.000 euro.
Vorig jaar konden de werkzaamheden
worden voltooid. Het bestuur van Knoll'n
Toen mocht donderdag op het provinciehuis twee geldbedragen van 1000 en 500
euro in ontvangst nemen. De buurtvereniging Dingewold in Uithuizen kreeg het
predikaat vanwege de vele activiteiten
die door de vrijwilligers georganiseerd
worden. Zo werd rond de Menkemaborg
een grote kerstfair gehouden en werd er
vorig jaar in de wijk een kunstwerk van
Marte Röling onthuld. Sinds 2005 zet de
buurtvereniging zich in voor een skatebaan. Inmiddels heeft de gemeente
Eemsmond besloten een skatepleintje te
realiseren. De buurtvereniging Dingewold kreeg 1000 euro.
Ook Noordwolde viel in de prijzen.
Vrijwilligers hebben zich daar met man
en macht ingezet om een ontmoetingsen ontspanningsplek te realiseren waar
jong en oud terecht kunnen. In deze klus
gingen 650 werkuren zitten.

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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Uitgave Centrum voor Maatschappelijke
Ontwikkeling Groningen (CMO Groningen)
Tekst Letitia Moi Thuk Shung,
Paul van der Klein
Eindredactie Anneke Zuidinga
Vormgeving KragtVorm
Druk Drupon
Indruk Copy 76
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
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
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Bezoekadres
Postbus 2266

9704 CG Groningen

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