
Natuurlijk buiten spelen! 
Wijkbijeenkomst  Mierlo - Hout 



Toelichting 
• Beleid en visie 
• Wijkspeelplan Mierlo-Hout  (Speelplan B.V.) 

 
In gesprek:   

– Thematafels 
– Suggesties per buurt  
 

Afsluiting en vervolg 
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Programma 



Waarom buiten spelen? 
Van buitenspelen wordt je gezonder, slimmer en socialer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een kindvriendelijke buurt is aantrekkelijk voor iedereen 
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Hoe is het nu? 

− Groot aanbod  (260 speelplekken) 
− Vooral traditioneel  
− Veel zandondergronden 
− Veel voor een jonge doelgroep (0–4 jr) 
− Veel van hetzelfde 
− Vervangingsgolf tussen 2020 en 2027 

Gaan we dan weer 
het zelfde 

terugzetten? 
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Wat willen we bereiken? 

Alle bewoners uitnodigen 
buiten te bewegen, ontdekken en ontmoeten 
met een aantrekkelijke (speel)omgeving in de buurt 
 

Financieel kader  
• Hoeveelheid sport- en speeltoestellen 

afgestemd op onderhoudsbudget 
• Verdeling over wijken naar aantal huishoudens 

met kinderen 
• Mierlo Hout: vervangingswaarde max €350.000 



Hoe pakken we dat aan? 

Speelruimtebeleid: ‘Natuurlijk Buiten Spelen’ (jan. 2018) 
 
Vertalen naar wijkspeelplan voor elke wijk (2018-2020) 
• 2018: Mierlo-Hout (pilot) 
 
Meerjaren-uitvoeringsprogramma speelruimte Helmond 
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Natuurlijk Buiten Spelen 

Wijkbijeenkomst ‘t Hout 7 11-10-2018 



Pilot ‘t Hout 

Rondgang buurt 



Ketenpartneroverleg 

Wijkbijeenkomst ‘t Hout 7 11-10-2018 

Pilot ‘t Hout 



5 11-10-2018 

Hoe willen we dat bereiken? 

Wijkbijeenkomst ‘t Hout 
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Wijkbijeenkomst ‘t Hout 



9 Wijkbijeenkomst ‘t Hout 



10 11-10-2018 Wijkbijeenkomst ‘t Hout 

: samen bedenken en realiseren 



10 11-10-2018 Wijkbijeenkomst ‘t Hout 



11 Wijkbijeenkomst ‘t Hout 



12 Wijkbijeenkomst ‘t Hout 
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Wat gaan we doen? 

Wijkbijeenkomst ‘t Hout 



Denk mee en deel ideeën! 

Klik om tekst toe te voegen 

Rol van schoolpleinen 

Sporten en bewegen 

Natuurlijk spelen 

Speelplekken en -pleintjes 
Wijkbijeenkomst ‘t Hout 15 11-10-2018 



Hoe nu verder? 

• Wijkspeelplan Mierlo-Hout  
• Uitvoeringprogramma Helmond 
 
Uitvoering per locatie (2019, 2020 ev) 
• Samen met kinderen, bewoners, wijkraad  

en andere partijen in de wijk 
• In gesprek over de inrichting van de plek 

 
Wilt u op de hoogte blijven? 
www.helmond.nl/speelruimte 
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http://www.helmond.nl/speelruimte
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