
Wijkspeelplan Helmond: Helmond-Noord 2019  - 2023

  

 

Uitgangspunten voor een beweegvriendelijke stad

De uitgangspunten voor een beweegvriendelijke stad zijn opgesteld aan de hand van het beleidskader ‘Natuurlijk 
Buiten Spelen’ uit 2017. De uitgangspunten richten zich op de formele speel- en sportvoorzieningen in de 
gemeente, maar ook op de openbare ruimte als geheel.

Ambitie speelruimteplan (2017): 

‘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.’

11 Centrale speel- en sportplekken
In elke buurt zijn goede, centrale speel- en sportvoorzieningen aanwezig, die 
zijn ingericht voor een brede doelgroep. Kinderen, jongeren en volwassenen 
voelen zich thuis op een centrale plek en hebben de mogelijkheid om samen te 
spelen of sporten. Ontmoeting tussen alle bewoners wordt gestimuleerd. Het 
motto is: liever minder, goede voorzieningen, dan veel net-niet voorzieningen. 
Kwaliteit boven kwantiteit.
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Diversiteit van het speel- en sportaanbod verbreden

Door te variëren in het speel- en sportaanbod per buurt ontstaat een rijk 
aanbod. Kinderen worden hiermee gestimuleerd meer hun eigen spel te 
bedenken en spelen. In samenhang met de centrale voorzieningen ontstaat 
ruimte voor een alternatieve inrichting op de kleine aanvullende speelplekken. 
Op deze locaties worden de speeltoestellen niet meer vervangen. De  plek 
wordt met de buurt ingericht als een speelplein of ravotplek (natuurlijk 
spelen).

Deze diversiteit komt ook terug bij de sportplekken, door het aanbieden van 
verschillende beweegvormen worden uiteindelijk meer gebruikers bediend. 

33

Co-creatie

In gemeente Helmond wordt steeds meer uit gegaan van de eigen kracht 
van de bewoners en de samenwerking met partners in de stad. Iedereen kan 
iets bijdragen: bijvoorbeeld terreinen openstellen, activiteiten organiseren, 
toezicht houden of extra belevingswaarde creëren.

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.

44

Speel - en beweegroutes

Een goed middel om bewoners te stimuleren meer te bewegen is het faciliteren 
van functionele en veilige beweegroutes. Fietsers en voetgangers krijgen 
ruim baan in Helmond, zowel in de buurten als in de groenzones. Dit moet 
bewoners prikkelen tot diverse vormen van bewegen (blokje om, hond uitlaten, 
hardlooprondje, skaten).

Voortbordurend op deze beweegroutes kunnen speelroutes voor kinderen 
worden aangelegd. Deze routes verbinden de belangrijkste voorzieningen voor 
kinderen.

55 Voorzieningen en verenigingen

Een deel van de speelvoorzieningen in Helmond zijn niet openbaar toegankelijk, 
daarom wordt ingezet op samenwerkingen met partijen in de buurt. Bijvoorbeeld 
het openstellen van schoolpleinen of sportparken, zodat men hier in de eigen tijd 
kan spelen of sporten.
 
Verder is er ruimte aanwezig voor initiatieven vanuit de buurt, bijvoorbeeld 
een tijdelijk speel- of sportinitiatief op een braakliggend terrein of sport (niet in 
verenigingsverband) in de woonomgeving.

66

Bewegen op de stoep en in het groen

De openbare ruimte is bespeelbaar en toegankelijk voor iedereen. Door kleine 
ingrepen kan de openbare ruimte al een stuk beweegvriendelijker worden 
gemaakt, bijvoorbeeld door brede speelstoepen. 

Daarnaast worden groene en blauwe aders in de stad versterkt. Waardoor 
kinderen spelenderwijs natuur in de woonomgeving kunnen ontdekken en 
waardoor bewoners van alle leeftijden worden uitgedaagd om meer buiten te 
bewegen. 
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Uitgangspunten wijkspeelplan Helmond-Noord
Het wijkspeelplan staat aan de basis van de voorgestelde (her)inrichting van 
de openbare speel- en sportruimte. Dit plan is opgesteld aan de hand van het 
beleidskader ‘Natuurlijk Buiten Spelen’ uit 2017, bovenstaande uitgangspunten, een 
inventarisatieronde langs de speelplekken en gesprekken met betrokken partijen en 
bewoners uit Helmond-Noord. 

Formele speel- en sportplekken in Helmond-Noord
Huidige stand van zaken:
In Helmond-Noord is een groot aantal speelplekken aanwezig, deze zijn gelijkmatig 
verdeeld over de verschillende buurten. Bij het merendeel van deze voorzieningen 
gaat het om een kleine speelplek, deze hebben een beperkte speelwaarde. In de 
wijk liggen ook enkele populaire voorzieningen waar de hele buurt speelt (04, 17 
en 25). Opvallend in Helmond-Noord is het hoge aantal sportvoorzieningen, dit zijn 
voornamelijk trapvelden. De diversiteit van het sportaanbod is daarmee beperkt.

In Helmond-Noord zijn alle speelplekken traditioneel ingericht met speeltoestellen. 
Hierdoor is in het huidige aanbod ruimte aanwezig om een deel van de locaties aan 
te wijzen als centrale speelplekken en een deel om te vormen. Zo wordt de diversiteit 
van het aanbod vergroot. 

De Nachtegaallaan en Venuslaan zijn harde barrières in de wijk. Naast deze 
doorgaande weg zijn meerdere drukke wegen aanwezig, zoals de Harmoniestraat en 
de Hobbemalaan-Paulus Potterlaan. Hierdoor zijn er meerder centrale speelplekken 
nodig, zodat alle kinderen veilig kunnen spelen.

De openbare ruimte en verenigingen in Helmond-Noord
Huidige stand van zaken:
De wijk is ruim opgezet, tussen de woningen is een uitgebreide groenstructuur 
aanwezig. Een deel van deze groene ruimte vormt parkachtige zones waarin gespeeld 
of gesport kan worden (onder andere bij 04, rondom 14 en 22, rondom 25 en 26 en 
bij 29). De groene ruimte wordt nog beperkt betrokken bij het spelen, het is vooral 
kijkgroen of uitlaatstroken voor honden.

Er is een beweegroute aangelegd in de wijk, die vooral volwassenen en ouderen 
stimuleert om meer in beweging te komen en gebruik te maken van de openbare 
ruimte. De route begint bij Kindcentrum Mozaïek. Bewoners hebben verschillende 
suggesties gedaan om de route aantrekkelijker te maken. Voor volwassenen een 
kunst- of trimroute en voor gezinnen een speelse route met verschillende opdrachten. 

In de wijk zijn verschillende voorzieningen aanwezig, Winkelcentrum De Bus ligt 
centraal in Helmond-Noord. Aan de oostzijde van de wijk ligt Kinderboerderij De 
Veldhoeve, hier zijn speelvoorzieningen aanwezig voor jongere kinderen. Aan de 
westzijde van de wijk ligt Natuurtuin De Robbert, een educatieve tuin. In het midden 
van de wijk ligt seniorencomplex Noorderlicht, in de openbare ruimte rondom deze 
flats is een jeu de boulesbaan ontwikkeld en een ontmoetingsplek.

Aan het kanaal ligt HelmTrails bestaande uit een grote crossbaan (omsloten met een 
hek) en een kleine crossbaan die openbaar toegankelijk is. 

Aanbevelingen voor de speelruimte

1. Centrale speel- en sportplekken
• Centrale speelplekken uitdagend inrichten, zodat zowel jong als oud zich langere tijd kan vermaken op deze locaties en 
ontmoeting ook gestimuleerd wordt tussen bewoners. Dit kan bijvoorbeeld op de plekken 25 en 04. 
• Per buurt tenminste één centrale sportplek en per wijk een divers aanbod in sportvoorzieningen voor een brede doelgroep. Op 
deze manier worden ook volwassenen/ouderen gemotiveerd om te sporten. 

2. Diversiteit van het speel- en sportaanbod verbreden
• Door kleinere speelplekken om te vormen naar andere speeltypen kan de variatie van speelvoorzieningen worden vergroot. 
Dit is bijvoorbeeld interessant op locaties 08, 13, 16, 27en 36-38. 
• De herinrichting van de speel- en sportruimte wordt zoveel mogelijk per buurt opgepakt, de herinrichting van centrale plekken 
is dan gekoppeld aan het omvormen van de kleine speelplekken.
• Vergroot de diversiteit in het sportaanbod, hierbij is afstemming met de doelgroep belangrijk. 
• Een plek ontwikkelen waar oudere jeugd terecht kan, dit in overleg en samenwerking met de jeugd.

3. Co-creatie
• Lever maatwerk per buurt, zodat de omvorming van speelplekken aansluit bij de wensen van om- en aanwonenden. Met 
name de herinrichting van kleine speelplekken biedt veel ruimte voor initiatieven van bewoners.
• We proberen bestaande initiatieven en ideeën aan elkaar te koppelen zodat goede plannen meer kans van slagen hebben. 
Hiervoor moeten we samen met bewoners zoeken naar een goede vorm. In de wijk zijn nu nog geen initiatieven voor 
herinrichting aangedragen. Dit kan worden gestimuleerd door voorbeelden van andere wijken te laten zien én ook duidelijk te 
maken (online) wat er mogelijk/nodig is bij het indienen van een initiatief.

4. Speel - en beweegroutes
• In 2018 is de beweegroute aangelegd. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn verschillende mogelijkheden geopperd om het 
gebruik te bevorderen. Voor volwassenen kan een bijvoorbeeld ‘kunstroute’ worden ontwikkeld, voor gezinnen kan route met 
opdrachten en spellen worden ontwikkeld. Ook kan gekeken worden of zo bestaande knelpunten qua oversteken kunnen worden 
verzacht of beslecht. 
• Om de beweegroutes bespeelbaar te maken, kan gewerkt worden met speelaanleidingen, zoals het aanbrengen van 
pleinplakkers, poefs of obstakels. Dit kan ook in Co-creatie (aanbeveling 3). 

5. Voorzieningen en verenigingen
• De schoolpleinen van Bundertjes zijn openbaar toegankelijk. Voor een van de twee pleinen leeft de wens om het uit te 
breiden richting buurtpark Eeuwsels.
• In Helmond-Noord ligt de kans voor een samenwerking met bijvoorbeeld HelmTrails, zij willen graag een geasfalteerde 
pumptrack ontwikkelen. Dit kan meer onderdeel worden van de openbare ruimte.

6. Bewegen op de stoep en in het groen
• Op veel locaties in de wijk, is het goed spelen in het groen. In de verschillende buurten en aan de randen van de wijk is veel 
groene (speel-)ruimte aanwezig. De gebieden rondom speelplekken 05, 14 en 28 hebben bijvoorbeeld veel potentie, maar wordt 
in de huidige situatie weinig gebruikt.
• Enerzijds komt dit doordat het groen beperkt uitnodigt tot spelen, beperkte sociale en verkeersveiligheid kunnen andere 
redenen zijn. Bij herinrichting van speelplekken, samen met bewoners, een plan maken voor het spelen in het groen rondom de 
speelplek.
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Uitvoeringsplan speelplekken 2019-2023
Legenda
Type speel- en beweegruimte:

• kleine speelplek

• speelplek voor de buurt

• speelplek voor de hele wijk!

• sportplek

• speelplek met natuurlijk spelen

• speelpleintje

• openbaar schoolplein

• schoolplein in eigenbeheer

• vrije speelruimte in het groen

• park

• beweegroute JIBB+

• sportclubs

Barrières:
• drukke weg 
• minder drukke weg 
• spoorweg

Ingrepen uitvoeringsplan:
• traditionele speel- of sportplek: 

de plek wordt in overleg met 
de bewoners gelijkwaardig 
ingericht wanneer deze toe is aan 
vervanging

• de speel- en verblijfswaarde van de 
speelplek wordt verhoogd

• de speelplek wordt uitgebreid met 
sportfuncties

• de speelplek wordt leuker gemaakt 
door natuurlijk spelen toe te 
voegen (geen toestellen), zoals 
keien, heuveltjes of boomstammen

• omvormplek: de toestellen worden 
niet meer vervangen. De speelplek 
kan worden ingericht met met 
speelaanleidingen, bijvoorbeeld als 
speelpleintje of natuurlijk spelen in 
het groen

• hier is een bewonersinitiatief (in 
ontwikkeling). Zie bijlage voor 
toelichting

• ingediende wens van bewoner. Zie 
bijlage voor toelichting

nr.

nr.

nr.

nr.

VV
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nr.

nr.

nr.

nr.

10nr.

Indicatie verwachte vervangingen:

• herinrichting in 2019

• herinrichting in 2020

• herinrichting in 2021-2023

nr.

nr

2
0

2
0  25  Buurtpark Eeuwsels 

        buurtspeelplek
 26  Buurtpark Eeuwsels 
        sportplek, voetbal

Initiatief: Er is een uitgesproken wens om in Buurtpark Eeuwsels 
meer in te spelen op de verbinding tussen de verschillende 
buurtbewoners. Mogelijk een uitbreiding van de locatie met 
beweegtoestellen. Samen met de gemeente, LEVgroep en JIBB+ 
wordt onderzocht wat mogelijk is. 

  

    

     31  Sterrenlaan
        kleine speelplek  

 37  Adonislaan
        kleine speelplek  

 38  Adonislaan
        kleine speelplek  

 32  Marslaan
         kleine speelplek 

 35  Astronautenlaan
        kleine speelplek

Aanvullend buurtplan
Voor de speelplekken in deze buurt wordt in één traject een 
plan gemaakt. Samen met de bewoners wordt gekeken welke 
speelplekken worden omgevormd en welke opnieuw ingericht. 
Mogelijk kan een speelroute worden gerealiseerd of één grote 
speelplek in het groen aan het Piet van Bokhovenpad.
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0

2
3  01  James Ensorlaan

        kleine speelplek
 04  Vincent van Goghlaan
         kleine speelplek

Omvormen (01) en impuls (04) speelplekken
De toestellen op locatie #01 worden niet meer vervangen als deze 
‘op’ zijn. De plek wordt daarna met natuurlijke ingrepen omgevormd 
tot ravotplek. Speelplek #04 wordt opgeknapt en opgewaardeerd.
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Bijlage: input bewoners per speelplek - bewonersbijeenkomst 12 september 2019

Algmene punten tijdens de bewonersbijeenkomst (12 
september 2019) 
• De aanwezige bewoners zijn het erover eens dat op de kleine speelplekken waar
enkele toestellen staan, niet gespeeld wordt. Het inzetten op grote, centrale speelplekken
wordt positief ontvangen, goed onderhoud en nieuwe toestellen zijn daarvoor wel van
belang. Deze speelplekken zouden herkenbaar moeten zijn, bijvoorbeeld door een uniek
of interactieve speelvoorziening. Toezicht en onderhoud van de speelplekken is een
aandachtspunt. Honden hebben in de buurt te veel ruimte. 
• Naast het spelen wordt aangegeven dat meer moet worden ingezet op bewegen in
de buurt. Verschillende opties worden genoemd: volleybal, basketbal, tafeltennis, een
stormbaan of een grote sportvoorzieningen als een Cruyff Court. Meer aandacht nodig
voor het integreren van bewegen voor kinderen en volwassenen.
• Er is meer aandacht nodig voor het spelen in de natuur, kinderen aanmoedigen om
weer op avontuur te gaan. In de wijk zelf, maar ook in bijvoorbeeld De Bundertjes of het
gebied boven de Nieuwe Aa. In het buitengebied hoeft niets te worden gefaciliteerd,
alleen zorgen dat het toegankelijk is. In het buitengebied wandelen veel mensen, maar er
zijn weinig bankjes aanwezig. Er is behoefte aan meer zitgelegenheden.
• Jongeren die in de wijk hangen worden slechts beperkt als een probleem ervaren, zij
hebben ook een plekje nodig. Wel is aangegeven dat veel bankjes en enkele bushokjes
zijn verwijderd om te voorkomen dat jongeren er gaan hangen. Dit is lastig voor senioren
die minder mobiel zijn, zij hebben juist af en toe een bankje nodig voor een rustmoment.
Een oplossing kan zijn om betonnen poefs te plaatsen in plaats van bankjes om
hangjongeren te ontmoedigen.
• Door bewoners is geopperd om schoolpleinen openbaar te maken. Hierbij wordt
wel afgevraagd of scholen dit zelf wel willen vanwege overlast ’s avonds. Een oplossing
hiervoor kan zijn dat gewerkt wordt met een sleutel in de buurt, omwonenden die het
hek ’s avonds sluiten.
• Het ontmoeten op de speelplekken bevorderen door barbecue- of picknickplekken
voor volwassenen. Dit kan ook door schaak- of damborden aan te brengen in de
bestrating.
• Gevraagd is naar de plannen van/voor de kinderboerderij, hier is momenteel weinig te
doen. Het spelen is hier ingericht voor kinderen tot zes jaar, niet voor ouderen. Idee om
hier een waterspeeltuin aan te brengen, zoals bij de Leonardus speeltuin.
• Meer aandacht voor processierupsen en drugsoverlast achter de flats bij Johannes
Vermeerlaan.
• Taluds Rembrandtlaan (en Venuslaan) benutten voor natuurlijk of informeel spelen,
bijvoorbeeld touwen aanbrengen om je naar boven te trekken.
• De beweegroutes kunnen interessanter of leuker worden gemaakt. Bijvoorbeeld
een oriëntatieroute met diverse opdrachten voor het gezin (speelse beweegroute). De
beweegroute voor volwassenen kan langer interessanter blijven als bijvoorbeeld wordt
gewerkt met een kunstroute of een trimroute als in Dierdonk.

Locatie 04 - Vincent van Goghlaan
Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor het park:
• In de zomer wordt bijna niet gespeeld op deze locatie vanwege de eikenprocessierups.
De speelplek en het trapveld worden gebruikt als uitlaatplek, doordat er weinig wordt
gespeeld. Een van de oplossing hiervoor is volgens de aanwezigen om de eikenbomen
direct bij de speelplek te verwijderen.
• Wanneer de locatie een buurtspeelplek wordt dan uitbreiden met uitdagende
speeltoestellen.
• Mensen met kinderen stoppen graag op deze locatie wanneer ze Rondje Helmond
fietsen. Rondom de speelplek wonen veel kinderen en verschillende gastouders.

Locatie 05 - Jan  van Goyenlaan 
Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Dit is een aantrekkelijk speelplek, leuk als deze blijft bestaan met toestellen.

Locatie 06 - Frans Halslaan 
Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor deze speelplek(ken):
• In de buurt rondom deze speelplek zijn weinig voorzieningen aanwezig, zeker als
gekeken wordt naar de rest van de wijk.
• Speelplek 06 wordt veel gebruikt, kinderen uit de hele buurt gaan hier naar toe. Direct
rondom de speelplek wonen maar weinig kinderen. Kinderen uit deze buurt gaan ook wel
naar speeltuin Leonardus.
• Speelplek 06 ligt mooi centraal in de buurt, het uitbreiden en leuker maken van deze
locatie wordt positief ontvangen.

Locatie 21 - Bundertjes 
Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Deze sportplek wordt weinig gebruikt. De voorziening ligt te afgelegen waardoor geen
toezicht is, verder staat er maar één goal.

Locatie 23 - Saxofoonstraat
Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor deze speelplek(ken):
• De omwonenden zijn zeer tevreden over deze speelplek. Er wordt veel gespeeld, de
toestellen zijn in goede staat, de plek wordt goed onderhouden en er is geen overlast van
hangjongeren.
• De schommel en het klimrek zijn zeer geschikt voor kleine kinderen. In de toekomst
ook geen bankjes plaatsen, deze trekken alleen maar hangjeugd aan.
• De aanwezige omwonenden zien liever niet dat deze speelplek wordt omgevormd.
Zij geven aan dat er meer gespeeld wordt bij locatie 23 dan bij locatie 24. Wanneer deze
locaties toe zijn aan vervanging, wordt samen met de buurt bepaald wat de beste plek is
om te behouden.

Locatie 25 en 26 - Buurtpark Eeuwsels
Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor het park:
• Dit plantsoen wordt gezien als een mooie kans om een centrale voorziening voor
de buurt te ontwikkelen. Waarbij wordt ingezet op spelen, maar ook bewegen voor 
volwassenen. Gedacht kan worden aan verbeteren van het trapveld (bijvoorbeeld een 
Cruyff Court), of andere toestellen om te bewegen (klimtoestellen, rekstokken). Senioren 
komen ook op deze locatie (is ook al leuke ontmoetingsplek aanwezig).
• Het sportveld (locatie 26) wordt veel gebruikt door het Kindcentrum tijdens de pauzes 
en door de naschoolse opvang.
• Aandachtspunt is de overlast door hondenpoep in verband met naastgelegen renveldje 
voor honden.
• De inrichting van speelplek 25 is karig, dit zou een mooie integratieplek zijn voor jong 
en oud, aangezien hij naast de bejaardenwoningen ligt. Echter is de speelplek nu ingericht
voor de kleinere kinderen.

Locatie 39 - Tamboerijnstraat
Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor het park:
• Dit verharde sportveld wordt veel gebruikt, ook door oudere jeugd, jonge kinderen
worden hier weggestuurd.

Schoolpleinen de Bundertjes
Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor het park:
• Schoolplein De Bundertjes is al ingericht volgens concept ‘natuurlijk buitenspelen’ en de
hele week vrij toegankelijk als speelplek.
• Voor het andere schoolplein (dat grenst aan het muziekplantsoen) is de wens om meer
groen bij het plein te betrekken. Bijvoorbeeld door naastgelegen groenstrook ‘adopteren’,
hier kan mogelijk een simpel pannaveldje komen. Momenteel is het schoolplein ingericht
met het concept ‘Schoolplein 14’ dit lijkt niet zo in trek.

Helm Trails
Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor het park:
• Twee leden van HelmTrails zijn aanwezig. Ze zien de aanleg van een permanente
pumptrack van asfalt als mogelijkheid om het fietscrossen op deze plek nieuw leven in
te blazen. Ze geven aan dat een dergelijke baan grote aantrekkingskracht in de wijk, in
Helmond en in de regio. Dat komt mede doordat het altijd open en rijklaar is. Op een
pumptrack kunnen alle leeftijden vooruit, met en zonder ervaring. Op de baan kunnen
wedstrijden en evenementen georganiseerd worden, ook voor scholen of senioren.
• Er loopt een petitie die al door bijna 200 mensen is getekend. De pumptrack kan op
de plaats van de kleine crossbaan worden aangelegd, er is bereidheid om een deel van de
omheinde crossbaan hiervoor op te geven.
• Voor de ontwikkeling van een pumptrack kan HelmTrails een initiatief indienen. De
aanleg van een asfalt pumptrack kost circa €60.000,- medefinanciering met sponsoren en/of
subsidies is nodig om de haalbaarheid te vergroten.
• Bewoners geven aan dat het kleine crossveld vol staat met brandnetels en daardoor niet
wordt gebruikt. Over de grote crossbaan wordt aangegeven dat het onbekend is wanneer
deze open is.

*Initiatieven uit de buurt
Tijdens de bewonersbijeenkomst van 12 september 2019 hebben bewoners van Helmond 
Noord hun mening gegeven over het concept-uitvoeringsplan. Dit leverde naast veel 
nuttige input op het concept-uitvoeringsplan ook enkele interessante ideeën op die zich 
kunnen ontwikkelen tot een initiatief. Deze zullen, net als de initiatieven uit andere wijken 
worden beoordeeld op haalbaarheid.

Nieuwe initiatieven blijven natuurlijk altijd welkom. Ook daarbij zal worden gekeken of deze 
te realiseren zijn en wat daarbij de rol van de gemeente en bewoners zelf kan zijn.
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