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1.  Inleiding

Buitenspelen is een ‘must’ voor kinderen en jongeren;  het is belangrijk voor een gezonde fysieke en mentale ontwikkeling, 

maar ook voor integratie en participatie. Begin 2018 stelde de gemeenteraad daarom het speelruimtebeleid vast in de 

nota Natuurlijk buitenspelen!; beleidskader voor een beweegvriendelijke woonomgeving.

Ambitie
In het speelruimtebeleid is als doel gesteld: In de hele stad kinderen en alle andere bewoners met een aantrekkelijke 

speelomgeving in de buurt uitnodigen om meer actief buiten te bewegen, ontdekken en ontmoeten.

Deze ambitie is in het speelruimtebeleid uitgewerkt in een aantal inrichtingsprincipes, die leidend zijn voor speelruimte in 

Helmond:

• Een dekkend aanbod van formele speelplekken, met een meer avontuurlijke inrichting waarbij natuurlijke 

 kwaliteiten worden benut. 

• Invulling geven aan de specifieke behoeften van kinderen en jongeren met de Schijf van vijf voor buitenspelen 

 (Speelplan, 2014). Deze bestaat uit  vijf essentiële speelomgevingen die in samenhang zorgen voor een divers en 

 bereikbaar aanbod.

• Stimuleren tot bewegen in de gehele openbare ruimte. 

Vanuit deze ambitie is dit meerjarenplan opgesteld. Dit meerjarenplan beschrijft op hoofdlijnen de aanpak voor 

verbetering van de speelruimte in Helmond in de komende vier jaar. 

Werkwijze
Gekozen is om de vervanging van speelvoorzieningen aan te grijpen om bestaande speelplekken aan te passen aan de 

nieuwe visie. Daarbij willen we uit gaan van de eigen kracht van de bewoners en samenwerken met partners in de stad. 

In 2018 is gestart met een wijkgerichte aanpak, om in gesprek met kinderen, bewoners, partners en professionals per wijk 

de visie vanuit het speelruimtebeleid per wijk uit te werken.

Dit heeft geresulteerd in een wijkspeelplan voor elke wijk, dat de basis vormt voor dit meerjarenplan.

De aanpak is uitgewerkt in samenhang met de programma’s Duurzaamheid en Gezondheid, Jeugdvriendelijke stad en 

met het Actieprogramma VN-verdrag Helmond 2020-2021.
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2.  Uitgangspunten 

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 (formele 

speelplekken); het gaat om de hele openbare ruimte. 

In bijlage 2 zijn de gebruikte begrippen voor speelplekken nader toegelicht.

Uitgangspunten voor wijkspeelplannen
De visie en inrichtingsprincipes vanuit het speelruimtebeleid zijn vertaald in de uitgangspunten voor uitwerking op 

wijkniveau:   

1. Goede centrale speel- en sportvoorzieningen voor brede doelgroep

2. Diversiteit van speel- en sportaanbod

3. Co-creatie: iedereen kan iets bijdragen

4. Veilige speel- en beweegroutes door de wijken

5. Samenwerking met verenigingen /partners voor toegankelijke voorzieningen en activiteiten

6. Openbare ruimte en groen bespeelbaar en toegankelijk maken

Deze uitgangspunten richten zich in de eerste plaats op de speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte, en 

daarnaast op de bespeelbaarheid van de openbare ruimte als geheel.

Centraal uitgangspunt: speelplezier voor iedereen
In deze uitgangspunten staat centraal: speelplezier voor iedereen, voor jong en oud, met of zonder beperking. Dit sluit aan 

op de Motie Speelvoorzieningen voor kinderen met een beperking (vergadering gemeenteraad op 11/6/19). 

In de opzet van de wijkspeelplannen en via het meerjarenprogramma bevorderen we dat kinderen met een beperking 

kunnen meespelen. Daarmee sluiten we aan bij het SamenSpeelAkkoord dat in december 2019 is gesloten 

(zie www.samenspeelakkoord.nl).  

Met onze SamenSpeelBelofte verbinden ons  aan een inclusieve speelcultuur en de aanleg van meer Helmondse 

samenspeelplekken in 2021 en daarna.  En daarin hebben we ook ingevuld hoe we dat samen met kinderen willen 

aanpakken.

 

3.  Inbreng vanuit Wijkspeelplannen 

Op basis van de uitgangspunten is in 2018 (als pilot) een wijkspeelplan voor Mierlo-Hout opgesteld en in 2019 voor alle 

overige wijken. Dit in samenwerking met Jibb+ en de LEV-groep.

Centrale vraag daarbij was: Wat is in deze wijk nodig zodat kinderen en andere bewoners meer actief buiten gaan bewegen, 

ontmoeten en ontdekken?

Opzet
De aanpak van de speelruimte is maatwerk voor elke wijk.  Daarbij zijn voor elke wijk de volgende stappen gezet:

1. Inspectie, kwaliteitsbeoordeling en analyse door gespecialiseerd adviesbureau

2. Afstemming met wijkraad 

3. Informatie van kinderen ophalen door:

 a. JIBB+ op scholen en via beweegactiviteiten in de wijk en 

 b. LEV-groep, bijvoorbeeld door organisatie van kindermiddagen met een speelkar met losse spelmaterialen of via 

  Jongerenwerk op middelbare scholen

4. Eerste opzet bespreken tijdens bewonersavond :

 a. Toetsen van de voorgestelde ingrepen: Juiste centrale speelplekken? Alle barrières  in beeld? Kansen / knelpunten / 

  wat mist er nog? 

 b. Stimuleren spelen, bewegen en ontmoeten: Welke rol gemeente / bewoners? Ophalen ideeën en initiatieven.

In ieder wijkspeelplan staan aanbevelingen voor verbetering van de speelruimte in die wijk. En er zijn speelprojecten 

benoemd, waarbij we globaal drie type ingrepen onderscheiden:

• Herinrichten (gelijkwaardig): vervangen speeltoestellen en ondergronden

• Impuls in speel- en verblijfswaarde, sportfuncties, of natuurlijk spelen

• Omvormen tot informele natuurlijke speelruimte, zonder speeltoestellen

Inspiratie hiervoor is opgenomen in bijlage 3.

De benoemde speelprojecten in de wijk vormen samen een uitvoeringsplan voor de periode 2019 tot, gebaseerd op de 

inschatting van het jaar waarin elk speeltoestel aan vervanging toe is. Daarnaast zijn ook (concrete) initiatieven van 

bewoners en partners (bv scholen) opgenomen.

http://www.samenspeelakkoord.nl
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Inzichten
De gesprekken met betrokkenen en de opzet van de wijkspeelplannen gaf ons inzichten die van belang zijn voor de 

vervolgstappen en het meerjarenprogramma speelruimte:

a. Vervangingsgolf

Een groot aantal speeltoestellen is (naar verwachting) binnen 5 jaar (2020-2024) aan vervanging toe (met name in Mierlo-

Hout, Brouwhuis en Rijpelberg).  Deze piek is afgevlakt ten opzichte van de verwachting in 2017; door goed onderhoud en 

vervanging van onderdelen kunnen sommige toestellen langer meegaan. De afgevlakte vervangingsgolf loopt door in de 

periode 2024 -2029.

b. Draagvlak voor uitgangspunten

Aanwezige bewoners en partners op infoavonden zijn het eens met de uitgangspunten en de keuze voor:

- centrale speel/sportplekken uitdagend inrichten voor jong en oud, en 

- omvorming van kleine plekken tot speelplein of ravot plek (natuurlijk spelen) zonder toestellen. 

c. Behoefte bij scholen

Basisscholen hebben soms geen of weinig schoolplein en maken dan gebruik van openbare ruimte. Dit leidt soms tot 

initiatieven voor verbetering van de bespeelbaarheid van de openbare ruimte (bv De Lindt, De Goede Herder, De Bundertjes).

Andere scholen hebben een eigen (omheind) schoolterrein. Door samenwerking zijn er kansen voor vergroening en 

meerwaarde (bij openstellen) voor de buurt. (bv OKC De Stroom)

d. Initiatieven

In  alle wijken leven wensen en ideeën voor het stimuleren van buiten spelen. Ook zijn er initiatieven en wensen rond urban-

sports zoals calisthenics-, skate-voorzieningen en pump-tracks (Rijpelberg, Noord, West en Brandevoort)

De inbreng van alle betrokkenen is in de wijkspeelplannen opgenomen. Ook als het gaat om wensen of ideeën voor 

specifieke speelplekken. Van een aantal bewoners kregen we ook contactgegevens om hen bij de start van een speelproject 

te kunnen betrekken. 

e. Optimaliseren beweegroutes

De beweegroutes zijn op initiatief van Jibb+ ontstaan. Ze worden gebruikt door diverse beweeggroepen (met en zonder 

begeleiding van Jibb+). Deze routes zijn nog niet bekend bij alle bewoners. En er zijn kansen voor bespeelbaar maken 

of uitbreiden met speelroutes (=verbinding tussen belangrijkste voorzieningen voor kinderen) met spelaanleidingen, 

integreren trimtoestellen / oefeningen,  verbeteren rolstoelvriendelijkheid . Aanpak via speelprojecten in samenwerking met 

JIBB+ en in co-creatie met wijkraden, bewoners, scholen.

f. Behoefte aan vrij spelen

Tijdens kindermiddagen en bewonersavonden werd duidelijk dat kinderen beperkingen ervaren in mogelijkheden om vrij te 

spelen:

• Kinderen worden soms weggestuurd uit bomen of groen (hutten bouwen) omdat bewoners denken dat groen geen 

 speelruimte is en het niet goed vinden als ze daar spelen;

• Sommige kinderen mogen niet vies worden of mogen niet naar buiten van ouders die zorgen hebben over 

 (verkeers-)veiligheid;

• Sommige volwassenen denken dat kinderen niet kunnen spelen als er geen speeltoestellen zijn;

• Gebrek aan sociale speelruimte (= kans om langere tijd zonder bemoeienis van ouders te spelen);

• Gebrek aan rommellandjes, natuurspeelplekken,  bouwspeelplaatsen ea;

• Behoefte aan voorzieningen specifiek voor jongeren (Brandevoort, Helmond-Noord, Stiphout)

Conclusie: Er is meer nodig dan aanpak van fysieke speelruimte alleen!

Met nieuwe avontuurlijke speelplekken alleen gaan we niet bereiken dat kinderen/bewoners meer actief buiten gaan 

bewegen, ontmoeten en ontdekken. Ook de sociale speelruimte heeft aandacht nodig! 

Daarvoor is nodig dat  ouders, vrijwilligers, kind-professionals zich bewust zijn van het belang van vrij spel voor de 

ontwikkeling van kinderen. Samenwerking is nodig voor het mogelijk maken van:

a. vrij spelen: creatief en fantasierijk 

b. samen spelen en meedoen voor iedereen (=inclusief)

c. vergroten sociaal netwerk (van kinderen en ouders) en 

d. betrokkenheid buurt bij positieve en veilige speelomgeving

Voor zover mogelijk stimuleren we dit bij de uitvoering en de communicatie over  speelprojecten. Vanuit Jeugdvriendelijke 

stad en in overleg met de wijkraad kiezen we werkvormen om kinderen/jongeren eerst hun inbreng te laten geven. En dat 

doen we in nauwe samenwerking met Jibb+ en LEV-groep. 
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4.  Opzet Meerjarenplan   

In het meerjarenplan komen de projecten vanuit wijkspeelplannen samen. Daarbij focussen we op uitvoering van 

speelprojecten in de komende vier jaar, met een doorkijk naar de periode 2024-2029 (zie bijlage 1. Planning speelprojecten 

2021-2024).

Uitgangspunten voor de aanpak zijn:

1. Planning op basis van (verwacht) vervangmoment speeltoestellen uitgaande van de actuele inspectiegegevens. 

Jaarlijks in het najaar actualiseren we deze en stellen we een uitvoeringsplan op voor het volgende jaar (zie 

Uitvoeringsplan speelruimte 2021).

De planning is een dynamisch document dat gedurende het jaar van uitvoering kan veranderen. Daarin krijgen dringend 

noodzakelijke vervangingen voorrang, bijvoorbeeld bij vernieling van speeltoestellen.  Jaarlijks evalueren en rapporteren 

we over de consequenties, de kosten en de resultaten via de begrotingscyclus.

2. Integraal plan voor elke locatie, waarin naast bewegen, ontmoeten en ontdekken ook aandacht voor (zie bijlage 3 voor 

inspiratie):

• samen spelen en meedoen voor kinderen met en zonder beperking

• duurzaamheid en klimaatadaptatie door ondermeer: vergroenen, afkoppelen water, vergroten biodiversiteit 

• afstemming op/combinatie met groot onderhoudsprojecten (groen, wegen, riolering ea) - slim combineren/

 programmeren en stapelen budgetten 

3. Ontwerpproces in co-creatie met voorrang voor kinderen

vorm geven in samenwerking met partners (LEV, JIBB+, wijkraden enz) en koppeling met Jeugdvriendelijke stad:

• ‘kids first’ bijvoorbeeld door organisatie kindermiddag als start ontwerpproces, via Jeugdvriendelijke stad, 

 of Junior Jibb+’ers

• Afstemming met de buurt, bijvoorbeeld met een straatvergadering voor buurtbewoners

4. Bewoners online informeren en digitaal laten participeren in projecten, met als doel: 

• bewoners inzicht geven in:

 - aanbod van speelvoorzieningen in Helmond

 - voortgang projecten

• onderzoeken mogelijkheden om kinderen/bewoners inbreng te laten geven voor ontwerpen/projecten

5. Doorlooptijd: half jaar per project (van start tot opening), 

uitgewerkt in draaiboek per project en met inzet van benodigde specialisten.

6. Faciliteren  initiatieven van bewoners en maatschappelijke organisaties

Uitgangspunten: 

• initiatieven zo veel mogelijk direct vanaf de start faciliteren en 

• bij voorkeur koppelen aan reeds gepland speelproject, of andere fysieke ingreep.

Staat er geen speelproject of fysieke ingreep op de planning binnen 2 jaar?  Dan faciliteren we bewoners, scholen 

ea die mee willen helpen de speelruimte te verbeteren. Dit doen we door hen te ondersteunen in het zoeken naar 

(financierings-)mogelijkheden voor realiseren van hun ideeën.

In de  initiatieffase zijn wijkadviseurs en opbouwwerkers (LEV) het eerste aanspreekpunt.  Zij adviseren initiatiefnemers bij 

het creëren van breed gedragen voorstel. En zij wijzen de weg bij het zoeken naar (externe) financiering. 

Als het om fysieke ingrepen gaat en de plannen concreter worden, ondersteunen ook de  beheerder (en 

landschapsarchitect) bij het uitwerken tot een haalbaar plan. 

Als het om sport en bewegen gaat kan ook de buurtsportcoach mee-adviseren (Jibb+).

Zijn er meerkosten of is het een nieuw project? Dan is aanvullende (externe) financiering nodig. Dit vraagt maatwerk per 

locatie. Uitgangspunt hierbij is dat initiatiefnemers het voortouw hebben.

De ondersteuning van initiatieven vraagt tijd van betrokken medewerkers; hiervoor is beperkte capaciteit beschikbaar.

Resultaat
Het resultaat van de uitvoering van het Meerjarenprogramma speelruimte 2021-2024 omvat:

• Meer ruimte voor bewegen, ontmoeten en ontdekken in de openbare ruimte: de stad is de speeltuin

• Avontuurlijke (formele) speelplekken, gericht op samen spelen voor iedereen. 

 Toename kwaliteit en afname in aantal (circa 265 plekken in 2020, tot 230 plekken in 2025, met uitzicht op 

 195 plekken in 2028). Vooral kleine ‘saaie’ plekken met speeltoestellen speciaal voor kinderen van 0 – 4 jr vormen 

 we om naar informele speelplekken met (natuurlijke) spelaanleidingen. 

• Online kaart met alle Helmondse speelplekken 

 Deze kaart is op basis van aanwezige (inspectie)gegevens in beheersysteem. We onderzoeken de mogelijkheden 

 om deze kaart uit te breiden met informatie over de speelplek (bijvoorbeeld speelelementen, toegankelijkheid, en 

 voorzieningen voor mensen met een beperking)

• Informatie en inspraak per speelproject via gemeentelijke website: www.Helmond.nl/speelruimte

 We onderzoeken de mogelijkheid voor inzet van een interactieve participatietool waarmee kinderen/bewoners 

 de speelplek in hun buurt ontwerpen en hun wensen kenbaar kunnen maken.
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5.  Kosten 

Herinrichten speelvoorzieningen 
Op basis van de wijkspeelplannen en genoemde uitgangspunten is binnen de beschikbare financiële middelen een 

planning opgesteld. In bijlage 1 staat de planning van speelprojecten voor de periode van 2021 tot en met 2024. 

De totale kosten voor de uitvoering van dit meerjarenplan, inclusief 35% voorbereiding, aanbesteding en toezicht, 

bedragen circa €1 mln. Beschikbaar via toegekend krediet tot en met 2024 (vier jaarschijven van €250.000)

Vervangen bovenwijkse voorzieningen
Op  10 locaties in Helmond staan kostbare speel-/sportvoorzieningen in de openbare ruimte (zoals skatebanen).  Bij het 

vaststellen van het beleidsplan (in 2018) is afgesproken dat we, wanneer één van deze voorzieningen aan vervanging 

(of grote investering) toe is, eerst nut/noodzaak onderzoeken. Op basis hiervan adviseren we over de bekostiging en 

eventueel benodigde investering.

Aanvraag incidenteel via IVP

Meerwaarde creëren
Uitvoering van het meerjarenplan biedt kansen voor het creëren van meerwaarde: integrale, klimaatbestendige en 

inclusieve plannen voor een aantrekkelijke beweegvriendelijke woonomgeving. 

Dit omvat meer dan alleen het vervangen van speelvoorzieningen. De kosten liggen dus ook hoger.  De meerkosten 

verschillen sterk per locatie en omvatten oa:

a. Renovatie openbare ruimte (vervangen van verouderde en versleten voorzieningen)

b. Inclusief maken (armleuning banken,  opritten,  ea)   

c. Klimaatbestendig maken (ontstenen, vergroenen, biodiversiteit vergroten, gebiedseigen (regen)water 

 vasthouden en infiltreren in de bodem).

Hiervoor is aanvullende financiering nodig, door stapelen van budgetten. 

Bij gebrek aan structureel toegekende beheerbudgetten kwamen integrale, duurzame speelruimteplannen tot heden 

met veel moeite en grote inventiviteit tot stand. En alleen als medefinanciering en/of subsidies toegekend worden voor 

verduurzamen en opwaarderen van de buitenruimte.

In de begroting voor 2021 zijn extra beheermiddelen toegekend (waaronder middelen voor bomen, groen en natuur). 

Hiermee kunnen we de gewenste meerwaarde creëren.
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6.  Organisatie 

• Aanpak in 2019 en 2020
 In 2020 zijn we gestart met het opstellen van een meerjarenplan voor de uitvoering in de periode 2021-2024 

 (met een doorkijk naar de periode 2025-2029), parallel aan de opzet van het beheerkader voor assetmanagement. 

 Gelijktijdig startten we met de uitvoering van een aantal speelprojecten. (Zie bijlage 4. Uitgevoerde Speelprojecten 

 2019/2020). Een aantal projecten daarvan loopt nog door en ronden we af in 2021.

• Integrale planning van IBOR voor 2021-2023
 Het Meerjarenplan speelruimte 2021-2024 is ondergebracht in de integrale planning van IBOR voor 2021-2023.

 Dit betekent dat we een gezamenlijke planning hebben, die is afgestemd op de diverse disciplines en op overige 

 lopende projecten. Gezien extra middelen in de begroting 2021 wordt momenteel gewerkt aan het organiseren van de 

 werkvoorbereiding en realisatie met marktpartijen. 

• Uitvoering speelprojecten 2021
 De uitvoering van speelprojecten in 2021 organiseren we nog apart. Dit is nodig om er voor te zorgen dat we de 

 ontwerpen van deze projecten in het eerste half jaar gereed hebben. Zodat we deze projecten ook in 2021 kunnen 

 realiseren. De huidige bezetting is hiervoor niet toereikend. Dit betekent dat we een ontwerper, een projectleider en 

 een communicatiemedewerker gaan inschakelen om deze projecten te organiseren, te realiseren en daarover beter te 

 communiceren. In overleg met de afdeling communicatie bekijken we wat de mogelijkheden zijn voor interne of 

 externe ondersteuning. Daarbij is LEV-groep (opbouwwerk en jongerenwerk) betrokken voor bewonersparticipatie.

 Jibb+  is betrokken voor verbreden van de aandacht voor bewegen voor meerdere doelgroepen.

 Ondertussen werken we aan de aanbesteding van het ontwerpproces voor IBOR-projecten, zodat speelprojecten met 

 ingang van 2022 daar in mee gaan.

Naast de uitvoering van het meerjarenplan speelruimte, verzorgen we jaarlijks het regulier beheer en onderhoud van de 

speelvoorzieningen (conform Assetsheet spelen).

7.  Bijlagen

 

Bijlage 1. Planning speelprojecten in 2021 tot en met 2024
Gebaseerd op wijkspeelplannen 2018/2019

Plek

nr.

Locatie Type 

speelplek

Ingreep Wanneer

(conform

wijkspeelplan) 20
21

20
22

20
23

20
24

da
ar

n
a

Mierlo-Hout

1 Buurtp. Ashorst Wijkplek Impuls natuurlijk spelen 2020 1     

2 Buurtp. Ashorst Buurtplek Impuls natuurlijk spelen 2020 1     

4 Buurtp. Ashorst Buurtplek Impuls natuurlijk spelen 2020 1     

5 Past. vd Spijkerstraat Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten 2021-2023     1

10 Prof. Lieftincklaan Blokplek Inrichten als blokplek en impuls 

natuurlijk spelen

2021-2023    1  

11 Kardinaalspad Omvormplek Omvormen 2020 1     

13 Park 'Apostelhuis' Wijkplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls natuurlijk spelen

2020 1     

15 Schollaan Blokplek Gelijkwaardig herinrichten 2021-2023     1

16 Heeklaan Omvormplek Omvormen 2021-2023     1

19 Ten Hoesschot Omvormplek Omvormen 2029-2033    1  

27 Mahoniehoutstraat Speelplein Inrichten als speelplein 2019 1     

32 Mahoniehoutstraat Buurtplek impuls natuurlijk spelen 2019 1     

28 Bergen, de Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls natuurlijk spelen

2021-2023   1   

31 Ardennen Omvormplek Omvormen 2021-2023     1

 Speelplein St. Odulfus Speelplein Inrichten speelplein en impuls 

natuurlijk spelen

2021-2023      

Brouwhuis

2 Rector Heuvelsstraat Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls spelen en/of sporten

2021-2023  1    

5 Reeboklaan Blokplek Gelijkwaardig herinrichten 2021-2023   1   

6 Elandlaan Omvormplek Omvormen 2021-2023  1    

7 Zeelenweg Omvormplek Omvormen 2021-2023  1    

16 Rijnlaan Omvormplek Omvormen 2021-2023    1  

17 Hunzestraat Omvormplek Omvormen 2021-2023    1  

18 Rijnlaan Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls spelen

2021-2023    1  

23 Molenbeek Omvormplek Omvormen 2021-2023     1

24 Dongestraat Omvormplek Omvormen 2021-2023     1

25 Dongestraat Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls spelen

2021-2023     1
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Plek

nr.

Locatie Type 

speelplek

Ingreep Wanneer

(conform

wijkspeelplan) 20
21

20
22

20
23

20
24

da
ar

n
a

28 Meanderlaan Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten 2021-2023    1  

32 Wijkpark B'huis Blokplek Gelijkwaardig herinrichten 2020 1     

33 Wijkpark B'huis Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls spelen

2020 1     

Rijpelberg

 Berkendonk nieuw initiatief calastanics  1     

4 Hollandhof Omvormplek Omvormen 2021-2023   1   

7 Jan de Withof 73 Blokplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls spelen

2021-2023   1   

8 Jan de Withof 100 Omvormplek Omvormen 2021-2023   1   

12 Baroniehof Omvormplek Omvormen 2021-2023   1   

19 Betuwehof Omvormplek Omvormen 2021-2023     1

22 Peelhof Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten 2021-2023     1

25 Twijnsterhof Blokplek Gelijkwaardig herinrichten 2021-2023     1

26 Nemerlaerhof Omvormplek Omvormen 2021-2023     1

27 Maurickplantsoen Blokplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls spelen

2021-2023     1

Oost

1 Klaproosplein Omvormplek Omvormen 2021-2023   1   

2 Bernadettestraat Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten, impuls 

spelen, verwijderen sportveld jeugd

2021-2023  1    

3 Hortensialaan Blokplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls groen

2021-2023  1    

9 Admiraal de Ruyterplein Blokplek Gelijkwaardig herinrichten 2021-2023     1

13 Zuidelijke groengordel Buurtplek impuls natuurlijk spelen/verblijf/ 

sportveld jeugd

2020 1     

18 Icarusstraat Buurtplek impuls 2020 1     

West

1 Stephanusplein Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten 2021-2023     1

5 Oude Huys Blokplek omvormen 2021-2023 1     

10 Jac. Heerenstraat Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten 2021-2023     1

11 Houtsdonk Omvormplek Omvormen 2021-2023     1

Binnenstad

   speelproject       

1 A van Eekerenstraat Omvormplek Omvormen 2021-2023 1     

2 M Vermeulenstraat Ophefplek Opheffen (herontwikkeling de 

Waart)

2020 1     

Plek

nr.

Locatie Type 

speelplek

Ingreep Wanneer

(conform

wijkspeelplan) 20
21

20
22

20
23

20
24

da
ar

n
a

3 Watertorenpark Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls sport/spelen/park

2020 1     

N Torenstraat Ophefplek Opheffen (herontwikkeling de 

Waart)

2020 1     

7 St. Willibrordstraat Omvormplek Omvormen 2021-2023  1    

15 Welpenstraat Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls natuurlijk spelen

2021-2023  1    

19 Hindestraat Omvormplek Omvormen 2021-2023     1

24 St. Annaplein Blokplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls 

2021-2023   1   

25 Montgomeryplein Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten 2021-2023  1    

Dierdonk

3 Korte Geer Omvormplek Omvormen 2020 1     

4 de Lage Geer Blokplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls spelen

2020 1     

  speelproject natuurlijk spelen 2020      

2 Sprengenbergweide Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten 2021-2023     1

6 Dierdonkpark Blokplek Gelijkwaardig herinrichten 2021-2023     1

8 Ter Vorseldreef Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten 2021-2023    1  

Noord

1 James Ensorlaan Omvormplek Omvormen 2021-2023    1  

4 Vincent van Goghlaan Blokplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls spelen

2021-2023    1  

25 Buurtprk'Eeuwsels' Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten 2024-2028 1     

26 Buurtprk'Eeuwsels' Sportplek Gelijkwaardig herinrichten 2024-2028 1     

27 Baritonstraat Omvormplek Omvormen 2024-2028 1     

31 Sterrenlaan Omvormplek Omvormen 2021-2023   1   

32 Marslaan Blokplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls natuurlijk spelen

2021-2023   1   

35 Astronautenlaan Blokplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls natuurlijk spelen

2021-2023   1   

36 Adonislaan Omvormplek Omvormen 2021-2023   1   

37 Adonislaan Omvormplek Omvormen 2021-2023   1   

38 Adonislaan Omvormplek Omvormen 2021-2023   1   
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Plek

nr.

Locatie Type 

speelplek

Ingreep Wanneer

(conform

wijkspeelplan) 20
21

20
22

20
23

20
24

da
ar

n
a

Stiphout/Warande

N Swertpoellaan Buurtplek Nieuwe inrichting 2020 1     

N Aletta Jacobsplein Blokplek Impuls natuurlijk spelen 2021-2023      

4 Warande Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten 2021-2023    1  

7 Koolakker Blokplek Gelijkwaardig herinrichten 2021-2023     1

8 Gasthuisstraat sportplek Impuls natuurlijk spelen 2020 1     

16 Weringedonk Blokplek Gelijkwaardig herinrichten 2021-2023   1   

Brandevoort

Antoniusbosje speelproject natuurlijk spelen

impuls natuurlijk spelen

5 Brugbeemden Omvormplek Omvormen 2021-2023    1  

10 Brandevoortsedr Omvormplek Omvormen 2021-2023  1    

11 Karthuizerserf Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls natuurlijk spelen

2021-2023  1    

12 Blokskenserf Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls sporten

2021-2023  1    

13 Biesveldje Omvormplek Omvormen 2021-2023  1    

15 Ricoutsvoort Omvormplek Omvormen 2024-2028    1  

16 Moerdonksvoort Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls sport

2021-2023    1  

19 Binnenvoort Omvormplek Omvormen 2021-2023    1  

Totaal 24 12 15 14 20

Legenda

Initiatief buurt / school; soms met bijdrage vanuit Spelen

Regie en bekostiging vanuit spelen; met bijdrage groen en civiel voor duurzaam integraal plan

Bijlage 2. Definities formele en informele speelplekken

Formele speelplekken
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Bespeelbaarheid openbare ruimte (informele speelplekken) Bijlage 3. Inspiratie natuurlijk spelen en bewegen voor speelprojecten

Wijkspeelplannen Helmond  2019  - 2023

Natuurlijk spelen

‘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.’
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Wijkspeelplannen Helmond  2019  - 2023

‘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.’

Ambitie speelruimteplan (2017): 
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Bijlage 4. Uitgevoerde speelprojecten 2019 en 2020
Gebaseerd op wijkspeelplannen 2018/2019

Plek

nr.

Locatie Type 

speelplek

Ingreep Wanneer

(conform

wijkspeelplan) 20
19

20
20

Opmerking

Mierlo-Hout

5 Past. van de Spijkerstraat Buurtplek buurtinitiatief impuls 2021-2023  1  

6 Prof. Oudlaan Omvormplek Omvormen 2019  1  

7 Prof. Rommelaan Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten 2019  1  

8 Mr. Rietkerklaan Speelpleintje Omvormen 2019  1  

12 Park 'Apostelhuis' Wijkplek Aanleg jeu de boule 2020  1 2021 impuls 

natuurlijk 

spelen

21 Marlijnstraat Buurtplek buurtinitiatief impuls speelwaarde 2019 1   

22 Karperlaan Sportplek Impuls sport 2019 1   

27 Mahoniehoutstraat Speelplein Inrichten als speelplein 2019  1 uitvoering 

2021

32 Mahoniehoutstraat Buurtplek impuls natuurlijk spelen 2019  1 uitvoering 

2021

Brouwhuis

7 Zeelenweg Buurtplek Aanleg jeu de boule 2019 1  Gereed

10 Kariboelaan Blokplek Gelijkwaardig herinrichten 2020  1  

11 Hertelaan Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten + 

buurtinitiatief

2020  1  

13 Griftstraat Blokplek afgekeurd toestel vervangen 2020  1  

20 Rijnlaan (IJsselplein) Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten, 

sanering en impuls (natuurlijk) 

spelen incl Tiny forest

2019  1 aanplantdag 

10/2/2021

29 Reggestraat Blokplek omvorming na afkeuring toestel 2020  1 uitvoering 

2021

Rijpelberg

2 Zeelandhof Omvormplek Omvormen 2020  1  

3 Brabanthof Omvormplek Omvormen 2020  1  

5 Berkendonk Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls spelen

2020  1  

 Berkendonk  initiatief calastanics   1 vervolg in 

2021

17 Sallandhof 61 Blokplek opknappen na vandalisme 2020  1  

Wijkspeelplannen Helmond  2019  - 2023

‘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.’

Ambitie speelruimteplan (2017): 

Speelplekken en -pleintjes
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Wijkspeelplannen Helmond  2019  - 2023

‘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.’

Ambitie speelruimteplan (2017): 
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Plek

nr.

Locatie Type 

speelplek

Ingreep Wanneer

(conform

wijkspeelplan) 20
19

20
20

Opmerking

Oost

18 Icarusstraat Buurtplek impuls 2020  1 uitvoering 

2021

West

 Houtsdonk Buurtplek Aanleg jeu de boule   1  

 Arbergstraat Buurtplek Tiny Forest nabij Speeltuin H West   1 aanplantdag 

3/2/2021

Binnenstad

6 Kolkmanstraat Buurtplek vervangen toestel na vandalisme   1  

13 Zangershof Buurtplek Impuls natuurlijk spelen   1  

23 Overspoor Buurtplek  impuls 2020  1  

Dierdonk

Noord

25 Buurtprk'Eeuwsels' Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten 2024-2028  1 uitvoering 

2021

26 Buurtprk'Eeuwsels' Sportplek Gelijkwaardig herinrichten 2024-2028  1 uitvoering 

2021

27 Baritonstraat Omvormplek Omvormen 2024-2028  1 uitvoering 

2021

Stiphout/Warande

N Swertpoellaan Buurtplek Nieuwe inrichting 2020  1 uitvoering 

2021

8 Gasthuisstraat sportplek Impuls natuurlijk spelen 2020  1 uitvoering 

2021

Brandevoort

24 Zandershoeve Blokplek Gelijkwaardig herinrichten en 

impuls sport

2020  1  

Totaal 3 29

Legenda

Initiatief buurt / school; soms met bijdrage vanuit Spelen

Speelproject; Regie en bekostiging vanuit Spelen 

Onderdeel van groter project, regie niet vanuit Spelen; soms met bijdrage Spelen

Onvoorziene vervanging / herinrichting
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