Natuurlijk buiten spelen!
Beleidskader voor een beweegvriendelijke woonomgeving

Vastgesteld door de gemeenteraad op 30-01-2018.
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Voorwoord
Wij weten het allemaal: van buiten spelen word je gezonder, slimmer en socialer. Het is daarom ook zo belangrijk dat we
onze kinderen de kans geven om heerlijk in de buitenlucht te ravotten en met elkaar op te groeien. Als gemeente willen
we dat stimuleren waar we maar kunnen. We hebben daar ook geld voor gereserveerd. In dit beleidsplan leest u hier meer
over.
Maar beleid uitvoeren doen we niet meer vanaf de tekentafels in het stadskantoor. Nee, we gaan hierover in gesprek met
buurtbewoners, ouders en vooral ook de kinderen zelf. Die kinderen weten als geen ander wat ze leuk en avontuurlijk
vinden.
Het gaat ze minder om dure en grote speeltoestellen. Ze zoeken veel meer een spannende omgeving, waar ze hun fantasie
de vrije loop kunnen laten. En waar het heerlijk bewegen is.
Met dat in het achterhoofd gaan we de komende jaren als gemeente met alle wijken in gesprek. We hopen daarnaast op
initiatieven vanuit die wijken. Als het ook maar even kan, gaan we daar in mee.
En dat allemaal om onze kinderen een gezondere en fijnere toekomst te bieden. Zij zijn het waard.

Margreet de Leeuw - Jongejans
Wethouder Jeugd, Onderwijs en Gezondheid
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Samenvatting
Sinds de vaststelling van het Speelruimtebeleidsplan 2003-2010 is veel geïnvesteerd in uitbreiding van speelvoorzieningen
voor verschillende leeftijdsgroepen. Dit heeft geresulteerd in een omvangrijk aanbod van sport- en speeltoestellen in
alle Helmondse wijken. Na 2003 is veel veranderd. Het is dus tijd voor herijking van het beleid en afstemming op de
financiële kaders, trends en ontwikkelingen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is om meer uit te gaan van de eigen kracht
van de bewoners en samen te werken met partners in de stad. Daarnaast ook om meer te focussen op het stimuleren van
bewegen en minder op het aanbod speeltoestellen.
Deze nota is bedoeld als compact kader voor de komende 10 jaar, om houvast te bieden bij de uitwerking op wijkniveau
waarbij bewoners en partners, maar vooral kinderen zullen worden uitgenodigd om mee te denken.
Inrichtingsprincipes
Om buiten te kunnen spelen is er voor kinderen en jongeren voldoende ruimte nodig, die moet kunnen dienen als
ontmoetingsplek en aanleiding geven tot spel. Het gaat niet alleen om speciaal ingerichte speelplaatsen; het gaat om
de hele openbare ruimte. Met de schijf van vijf voor buitenspelen (Speelplan, 2014) wordt invulling gegeven aan de
specifieke behoeften van kinderen en jongeren. Deze bestaat uit vijf essentiële speelomgevingen die in samenhang
zorgen voor een divers en bereikbaar aanbod. Vanuit de ambitie om van Helmond een beweegvriendelijke stad te maken,
zijn uitgangpunten voor ruimtelijke plannen geformuleerd, die helpen om te stimuleren tot bewegen. Daarnaast is
uitgewerkt hoe binnen de bebouwde kom een dekkend aanbod van formele speelplekken voor een brede doelgroep kan
worden gerealiseerd.
Financieel kader
Leidend voor de verwezenlijking van deze inrichtingsprincipes is het financieel kader, dat per wijk is vastgesteld op basis
van het aantal huishoudens met kinderen. Voor Helmond-West en de Binnenstad geldt een ruimer financieel kader
(conform wijkontwikkelingsprogramma’s) afgestemd op demografie en informele speelwaarde.
Voor het jaarlijks onderhoud van speel- en sporttoestellen is regulier onderhoudsbudget beschikbaar. Voor groot
onderhoud en vervangingen zijn aanvullende investeringen nodig. De golf aan verwachte vervangingen vanaf 2020
kunnen worden aangegrepen om bestaande speelvoorzieningen af te stemmen op de nieuwe inrichtingsprincipes.
Organisatie en communicatie
Het succesvol aanpassen van de speelvoorzieningen en de openbare ruimte aan de beschreven inrichtingsprincipes en
binnen het financiële kader vraagt een heldere eenduidige aanpak die recht doet aan het uitvoerige krachtenveld.
Communicatie met alle betrokken doelgroepen is hierbij een doorslaggevende factor. Hierbij wordt gekozen voor een
wijkgerichte aanpak in co-creatie met kinderen, bewoners, partners en professionals in de wijk, resulterend in een
wijkspeelplan voor elke wijk.
Spelregels voor initiatieven
Op basis van beschreven kaders is voor initiatieven van bewoners, maar ook voor ruimtelijke plannen vanuit de eigen
organisatie, vastgelegd welke eisen worden gesteld aan de plannen voor de openbare ruimte en speelvoorzieningen
daarin.
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1. Inleiding
Sinds de vaststelling van het Speelruimtebeleidsplan 2003-2010 is veel geïnvesteerd in uitbreiding van speelvoorzieningen
voor verschillende leeftijdsgroepen. Dit heeft geresulteerd in een omvangrijk aanbod van sport- en speeltoestellen in
alle Helmondse wijken. Na 2003 is veel veranderd. Het is dus tijd voor herijking van het beleid, afstemming op trends en
ontwikkelingen en herijking van de financiële kaders. Belangrijk uitgangspunt daarbij is om meer uit te gaan van de eigen
kracht van bewoners en samen te werken met partners in de stad. Daarnaast ook om meer te focussen op het stimuleren
van bewegen en minder op het aanbod van speeltoestellen.
Met het stimuleren van bewegen wordt aangesloten op de doelstelling van de Strategische Sportnota 2013-2020:
bevorderen dat zoveel mogelijk bewoners ‘een leven lang sporten en bewegen’. Het belang van bewegen wordt
onderschreven in de Nota lokaal gezondheidsbeleid (2016). Daarin is aangegeven dat de gemeente Helmond een
stimulerende rol wil vervullen voor een gezonde leefstijl. De inrichting van de openbare ruimte zou daarom moeten
uitnodigen tot bewegen en meedoen. De Strategische agenda (2016) stuurt in het kader van een duurzame en gezonde
stad ook aan op versterking van robuuste groene en blauwe aders in de stad. Daarmee kunnen kansen worden gecreëerd
om kinderen spelenderwijs natuur in de woonomgeving te laten ontdekken en om mensen van alle leeftijden uit te
nodigen om meer buiten te bewegen.
Vanuit deze beleidscontext is het doel van het nieuwe speelruimtebeleid geformuleerd:

In de hele stad kinderen en alle andere bewoners
met een aantrekkelijke speelomgeving in de buurt
uitnodigen om meer actief te bewegen, ontdekken en ontmoeten.
Ten opzichte van afgelopen beleidsperiode is dit even ambitieus, en tegelijk anders: gevarieerder, eigentijdser,
avontuurlijker en met meer ruimte voor co-creatie.
Deze nota is bedoeld als compact kader voor de periode 2018 - 2027, om houvast te bieden bij de uitwerking op
wijkniveau, waarbij bewoners en partners, maar vooral kinderen, zullen worden uitgenodigd om mee te denken.
Met de nota wordt bovendien beoogd te borgen dat de voorzieningen die worden gecreëerd duurzaam en betaalbaar zijn.
Achtergronden en onderbouwingen zijn opgenomen in het aparte bijlagenboek.

Recht op spelen
In het Internationale Verdrag inzake de rechten van het kind (artikel 31) is vastgelegd dat ieder kind recht heeft op
rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije
deelneming aan het culturele en artistieke leven. Daarbij is gesteld dat het de taak voor de overheid is om:
- de verwezenlijking van dit recht te bevorderen en
- te stimuleren tot het bieden van passende en voor ieder gelijke kansen op culturele, artistieke en recreatieve
bezigheden en vrijetijdsbesteding.
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2. Inrichtingsprincipes
2.1 Schijf van vijf voor buitenspelen
Buitenspelen is een ‘must’ voor kinderen en jongeren; het is belangrijk voor een gezonde fysieke en mentale ontwikkeling,
maar ook voor integratie en participatie. Daarom is speciale aandacht nodig voor deze doelgroep.
De schijf van vijf voor buitenspelen (Speelplan, 2014) geeft invulling aan de specifieke behoeften van kinderen en
jongeren met vijf speelomgevingen. Deze vullen elkaar aan en zorgen voor een divers en bereikbaar aanbod. Zo ontstaat
een kindvriendelijke buurt die ook aantrekkelijk en geschikt is voor alle andere gebruikers.
De vijf essentiële speelomgevingen in de openbare ruimte zijn:
Traditioneel
Speelplek met speeltoestellen
Vieze knieën
Toegankelijke en bespeelbare natuur
’t Pleintje
Verharde ruimte voor informeel spel, fietsen, steppen of
knikkeren
Trapveldje
Ruimte voor fysieke uitdaging of sport
Speelroute
Verbindende en vooral veilige, kindvriendelijke route door
de buurt
Deze vijf speelomgevingen zijn er in vele verschijningsvormen, waarmee kan worden aangesloten op de ruimtelijke en
sociale context van elke buurt.

Spelen met Ruimte
Om buiten te kunnen spelen is er voor kinderen en jongeren voldoende ruimte nodig.
Die ruimte moet veilig en bereikbaar zijn. De ruimte moet kunnen dienen als ontmoetingsplek en aanleiding geven
tot spel. Komen kinderen en jongeren er graag? Het gaat niet alleen om speciaal ingerichte speelplaatsen; het gaat
om de hele openbare ruimte. (Spelen met ruimte , 2006)
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2.2 Beweegvriendelijke stad
De ambitie is om de stad zo in te richten dat niet alleen kinderen maar ook alle andere bewoners bewust of onbewust
worden gestimuleerd om te bewegen.
Voor het verwezenlijken daarvan zijn uitgangspunten geformuleerd voor plannen voor Helmondse openbare ruimten:
De stad is de speeltuin
• Straatprofielen met ruimte om te spelen (bijvoorbeeld door brede stoepen)
• Openbare ruimte bruikbaar voor iedereen, ook voor ouderen en mindervaliden
• Braakliggende terreinen beschikbaar als tijdelijke speelruimte
• Schoolpleinen waar mogelijk na schooltijd openbaar toegankelijk
• Groen-blauw netwerken die kleine en grotere groenvlekken verbinden en uitnodigen tot natuurbeleving en
spelenderwijs ontdekken
• Gespreid aanbod van sport- en speelvoorzieningen (conform Schijf van vijf voor buitenspelen) voor alle leeftijden
• Norm voor formele speelruimte in nieuw te ontwikkelen gebieden is 10 m2 per woning; bij afwijking hiervan per geval
afwegen of compensatie nodig is (zie bijlage 9).
Sport is om de hoek
• Sportparken waar mogelijk openstellen
• Ruimte voor (ongeorganiseerde) sport op eigen initiatief in de woonomgeving
Ruim baan voor fietsers en voetgangers
• Prioriteit voor fietsers en voetgangers bij vormgeving van de woonomgeving
• Fijnmazig netwerk voor fietsers en voetgangers door de wijken
met slimme verbindingen, alternatieve routes, missing links en short cuts
• Aantrekkelijke uitnodigende langzaamverkeersroutes, bij voorkeur in groene entourage, die prikkelen tot diverse
vormen van bewegen (blokje om, hond uitlaten, hardlooprondje, skaten ea) en stad met omgeving verbinden

Deze uitgangspunten zijn bedoeld als handvatten voor plannenmakers van binnen en buiten de gemeentelijke
organisatie, om het aanmoedigen tot bewegen een vanzelfsprekend aspect van hun plannen te maken.
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2.3 Formele speelplekken
Onder formele speelplekken worden terreinen in de openbare ruimte verstaan, die exclusief voor sport of spel zijn
bestemd en zijn ingericht met sport- of speeltoestellen. In de schijf van vijf voor buitenspelen zijn dit (voornamelijk)
traditionele speelplekken en trapveldjes.
De ambitie is om binnen de bebouwde kom een dekkend aanbod van formele speelplekken voor een brede doelgroep aan
te bieden.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
1. Veiligheid conform het Attractiebesluit;
2. Formele speelplekken in richten voor brede doelgroep ( 0 - 19 jaar)
3. In elke wijk (binnen de bebouwde kom) een dekkend aanbod van formele speelplekken afgestemd op het bereik van de
leeftijdsgroep 0 - 12 jaar: 300 meter binnen barrières;
4. Gespreid over de stad enkele bovenwijkse voorzieningen (sterplekken) bestaande uit (vaak in omvang grote en soms
dure) bijzondere voorzieningen (bijvoorbeeld Cruyff-Court, skatebaan of waterspel) die een aantrekkingskracht hebben
ook buiten betreffende wijk;
5. Met de inrichting inspelen op specifieke behoeften van verschillende leeftijdsgroepen (zie bijlage 10);
6. Lokale (abiotische) kwaliteiten en potenties benutten voor een uitdagende inrichting en variatie, afgestemd op de
karakteristieke kenmerken van elk gebied.
Om genoemde uitgangspunten in alle wijken op uniforme wijze ruimtelijk te vertalen, wordt een vaste methodiek
gehanteerd (met uitzondering van Binnenstad en Helmond-West, waarvoor het wijkontwikkelingsplan leidend is).
Dit houdt in dat per (beoogde) speelplek wordt bekeken of deze nodig is voor een dekkend aanbod, uitgaande van een
bereik van 300 meter binnen barrières. Als dit het geval is, en er dus binnen 300 meter geen andere speeltoestellen staan,
wordt bekeken hoe de speelplek kan worden ingericht om een brede doelgroep te bedienen en de lokale kwaliteiten en
potenties te benutten. Als dit niet het geval is, en er dus binnen 300 meter al speeltoestellen staan, wordt gekeken of
het nodig en mogelijk is om bestaande speelplekken op te waarderen of om te vormen tot bespeelbare openbare ruimte
zonder speeltoestellen (= informele speelruimte). Dit vraagt dit vaak maatwerk.
Deze werkwijze is in het beslismodel in bijlage 7 schematisch weergegeven.
In overleg met bewoners wordt aan de hand van deze methodiek de vertaling gemaakt van de inrichtingsprincipes naar
wijkspeelplannen. Daarbij worden in overleg keuzes gemaakt om formele speelplekken te behouden, op te waarderen, om
te vormen of nieuw aan te leggen, binnen het financieel kader.
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3 Financieel kader
Richtlijnen
Voorwaarde voor het speelruimtebeleid is dat het aantal speelvoorzieningen past bij het beschikbare onderhoudsbudget.
Eigen ervaringscijfers en landelijke kengetallen zijn in tabel 1 samengevat tot richtlijnen voor onderhoudskosten en
levensduur van sport- en speelvoorzieningen in Helmond.
Op basis daarvan kunnen het aanbod en het budget in balans worden gehouden.
Tabel 1. Richtlijn voor onderhouds- en vervangingskosten ten laste van het speelruimtebudget
Speel

Sport

Bovenwijks

Onderhoud*

4,5%

4,5%

1,5%***

Vervanging**

1x/15jr

1x/20jr

1x/20jr

* onderhoudskosten = jaarlijks genoemd % van de waarde van toestel en ondergrond
**vervangingskosten = genoemde vervangingsfrequentie maal waarde van het toestel en ondergrond
*** onderhoudskosten van enkele bovenwijkse speeltoestellen bedraagt 4,5% van waarde toestel en ondergrond
Een richtlijn voor de verdeling van het aanbod over de wijken (financieel kader per wijk) is opgesteld op basis van het
aantal huishoudens met kinderen (zie bijlage 6). Voor Helmond-West en de Binnenstad is dit kader ruimer, vanwege
de vele jonge kinderen en de beperkte informele bespeelbaarheid van de openbare ruimte. In deze wijken zijn de
wijkontwikkelingsprogramma’s richtinggevend voor het aanbod.
Investeringen
Voor het jaarlijks onderhoud en de jaarlijkse inspecties van speel- en sporttoestellen is het regulier onderhoudsbudget
beschikbaar. Groot onderhoud en vervanging van de toestellen (aan het einde van de levensduur) kunnen niet
binnen het reguliere budget worden opgevangen. Hiervoor zijn aanvullende investeringen nodig . Inzicht in de
investeringskosten ontstaat uit een inschatting van het jaar dat vervanging van speel- en sporttoestellen nodig is (op
basis van de kwaliteitsinspectie in 2015) en de daarmee gemoeide kosten (bijlage 4 en 8). Dit resulteert in inzicht in de
vervangingsopgave in meerjarenperspectief, met vanaf 2020 een golf aan vervangingen die niet op te vangen is binnen
het reguliere onderhoudsbudget ( zie bijlage 5).
Dit momentum wordt aangegrepen om het aanbod in samenspraak met bewoners af te stemmen op dit (nieuwe)
speelruimtebeleid en de geschreven inrichtingsprincipes. Dit resulteert in een meerjarenuitvoeringsprogramma waarin
groot onderhoud, vervanging, omvorming en uitbreiding van formele speelvoorzieningen op elkaar worden afgestemd.
Hiermee wordt nauwkeuriger inzicht verkregen in de daarmee gemoeide investeringskosten.
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4. Organisatie en communicatie
Het succesvol aanpassen van speelvoorzieningen en de openbare ruimte aan de beschreven inrichtingsprincipes binnen
het financiële kader vraagt een heldere eenduidige aanpak die recht doet aan het uitvoerige krachtenveld. Dit staat of valt
met communicatie met alle betrokken doelgroepen.
Uitgangspunt is eerlijke en proactieve communicatie gericht op creëren van draagvlak en scheppen van reële
verwachtingen. Dit behoeft verdere uitwerking waarbij per vervolgstap wordt aangegeven welke aanpak wordt gekozen
voor welke doelgroep; zowel in- als extern (communicatiekalender). Van belang is dat de afdeling Communicatie het hele
traject betrokken blijft en dat (in de pilot) ook evaluatie op communicatie wordt ingebouwd.
Positionering
Standpunten in de communicatie over het speelruimtebeleid:
• Focus op stimuleren tot bewegen in de buitenlucht; niet op speeltoestellen
• Grondige aanpak: duurzame oplossing, vooruitstrevend en vernieuwend
• Nadrukkelijke rol voor kinderen (waaraan hebben zij behoefte?)
• Maatwerk per wijk: benutten ruimtelijke en natuurlijke kwaliteiten en inspelen op behoeften
• Samen met belanghebbenden streven naar meerwaarde door co-creatie
• Praat mee, vertel ervaringen, kom met ideeën: Wat kunt u zelf doen? Wat kan de gemeente doen?
Wijkgerichte aanpak
In gesprek met kinderen, bewoners, partners en professionals per wijk uitwerken:
- Hoe de wijk beweegvriendelijker te maken?
- Op welke wijze alle essentiële speelomgevingen van de Schijf van vijf in samenhang te realiseren?
Daarbij horen ook keuzes aangaande de verdeling van de formele speelruimte over de wijk. Het financiële kader op
wijkniveau (zie bijlage 6) is hiervoor leidend.
Het streven is toegevoegde waarde te realiseren door co-creatie.
Co-creatie
Co-creatie gaat uit van samen bedenken en realiseren, vanuit ieders kracht en met aandacht voor ieders belangen.
Uitgangspunt is dat iedereen iets kan bijdragen: bijvoorbeeld terreinen openstellen, activiteiten organiseren, toezicht
houden of extra belevingswaarde creëren. De gemeente pakt daarin in wisselende samenwerkingsverbanden de rol om
mede te faciliteren, te inspireren én nieuwe ideeën mogelijk te maken.
Een speciaal beroep wordt gedaan op door de gemeente gesubsidieerde verenigingen en partners om bij het uitwerken
van de plannen op wijkniveau mee te denken en te doen; vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar ook omdat het
van meerwaarde is voor hun leden en hun vereniging.
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Wijkspeelplannen en meerjarenuitvoeringsprogramma
De ideeën vanuit de wijk, en vooral de behoeften van kinderen, worden vertaald in een wijkspeelplan voor elke
wijk, met oog voor de vele raakvlakken met andere beleidsterreinen. Deze wijkspeelplannen vormen de basis voor
meerjarenuitvoeringsprogramma : een aanpak over meerdere jaren waarbij met de keuze van projecten slimme
combinaties worden gemaakt tussen om te vormen en op te waarderen speelplekken, afgestemd op de verwachte
vervangmomenten van bestaande speeltoestellen. De uitdaging zal zijn om het meerjarenprogramma gereed te hebben
voor het begin van de verwachte golf aan vervangingen in 2020 (zie bijlage 5).
Sociaal beheer
Het welslagen van gerealiseerde voorzieningen (met name bovenwijkse) kan met sociaal beheer worden bevorderd.
Bijvoorbeeld door te zorgen dat alle leeftijdsgroepen aan bod komen en dat overlast wordt voorkomen. Succesfactoren
zijn:
• Draagvlak bij omwonenden
Van belang is dat de komst van de voorziening kan rekenen op draagvlak onder een ruime meerderheid van de
omwonenden / betrokkenen
• Spelregels vanuit de betrokkenen
Spelregels opgesteld door de betrokkenen zelf worden vaak veel beter nageleefd dan “opgelegde regels” en kunnen
bijdragen aan het draagvlak.
• Organisatie achter de aanvraag
Continuïteit in de organisatiegraad van initiatienemers / gebruikers is van belang om, ook na realisatie van een
voorziening, betrokkenheid te behouden, eigen initiatief te bevorderen en te verankeren. Dit kan in de vorm van een
vereniging of een groep gebruikers of ouders die bepaalde zaken wil regelen, zoals aanleg, onderhoud, toezicht en
gebruik.
• Organiseren van activiteiten
Het organiseren van activiteiten heeft het een regulerende werking. Het motto hierbij is: “Voor en door jongeren”.
Attitude
De intentie is om ruimte te geven aan de stad om initiatieven te ontplooien die bijdragen aan het verwezenlijken van
de doelstelling. Cruciaal daarbij is de houding van medewerkers van de gemeente (onderling en naar buiten); positief,
professioneel en dienstbaar, maar ook eerlijk en duidelijk over wat kan en wat niet.
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5. Spelregels voor initiatieven
5.1 Intern
Bij ruimtelijke plannen voor (her)inrichting van een dekkend aanbod van:
A. Speelplekken met speeltoestellen (=Formele speelplek):
• aanleg en onderhoud binnen financieel kader per wijk (zie bijlage 6)
• gevarieerd aanbod volgens schijf van vijf (zie hoofdstuk 2)
• toetsing plan op veiligheid (conform Attractiebesluit) en beheerbaarheid
• planvorming in samenspraak met kinderen/bewoners/partners
B. Bespeelbare openbare ruimte zonder speeltoestellen ( =Informele spelvoorziening):
• inrichting die uitnodigt tot bewegen passend bij de schijf van vijf (zie hoofdstuk 2)
• toetsing plan op veiligheid en beheerbaarheid
• planvorming in samenspraak met kinderen/bewoners/partners
5.2 Extern
Bij initiatieven van bewoners voor extra voorzieningen, aanvullend op een dekkend gemeentelijk aanbod (zie paragraaf 2.3):
A. Speelplek met speeltoestellen ( =Formele speelplek):
Initiatiefnemers verzorgen:
• plan met draagvlak onder minstens 75% van de aanwonenden
• ter toetsing voorleggen aan gemeente
• bekostiging aanschaf, aanleg en onderhoud speeltoestellen en valondergronden
(geen financiële bijdrage vanuit speelruimtebudget van gemeente)
Gemeente verzorgt:
• toetsing plan op veiligheid (conform Attractiebesluit) en beheerbaarheid
• werkvoorbereiding, opdrachtverlening en toezicht op aanleg
• jaarlijkse periodieke veiligheidsinspecties (4x/jr)
• contact met initiatiefnemers bij gebreken/noodzakelijke reparaties
(gemeente verstuurd rekening voor reparaties en onderdelen; bij niet betalen wordt toestel verwijderd)
B. Bespeelbare openbare ruimte zonder speeltoestellen (= Informele speelvoorziening):
Initiatiefnemers verzorgen:
• plan met draagvlak onder minstens 75% van de aanwonenden
• ter toetsing voorleggen aan gemeente
• bekostiging en/of uitvoering aanleg
• bij voorkeur ook uitvoering aanvullend (groen)onderhoud, bv bijmaaien
Gemeente verzorgt:
• toetsing plan op veiligheid en beheerbaarheid
• bij uitvoering door initiatiefnemers: toezicht op aanleg bij bekostiging zonder uitvoering door initiatiefnemers:
werkvoorbereiding, opdrachtverlening en toezicht op aanleg
• regulier (groen)onderhoud
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Begrippenlijst
Attractiebesluit

=

Besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen, 1997
Hierin wordt geregeld dat speeltoestellen bij redelijkerwijze te verwachten gebruik
geen gevaar mogen opleveren voor de veiligheid of gezondheid van personen.

Barrièregebied

=

gebied waarin kinderen vrijuit kunnen bewegen, ingesloten door barrières zoals
drukke verkeersaders, een spoorlijn of water (zie bijlage 1, pagina 8)

Bovenwijkse voorziening

=

Voorzieningen in de openbare ruimte met aantrekkingskracht op kinderen buiten de
wijk; “je fietst er een rondje voor om”. Vaak grotere en relatief dure voorzieningen voor
jongeren van 13 jaar en ouder, zoals skatebanen en CruyffCourts.

Formele speelruimte

=

kleine of grote terreinen in de openbare ruimte die exclusief zijn bestemd voor spelen
en die daar vaak speciaal voor ingericht zijn met speel- en sporttoestellen
(zie bijlage 1, pagina 2)

Informele speelruimte

=

Multifunctionele bespeelbare openbare ruimte, soms verrijkt met spelaanleidingen
zoals heuvels, waterpoelen en klimbomen (zie bijlage 1, pagina 3)
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