
Wijkspeelplan Helmond-West 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-West
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-West. 

Formele speel- en sportplekken in Helmond-West
Huidige stand van zaken:
In Helmond-West liggen verschillende grote, nieuwe speelvoorzieningen. Deze speel- 
en sportplekken liggen dicht bij elkaar, waardoor aan de noord- en westkant het 
formele aanbod minimaal is. Tijdens de inloopbijeenkomst is de wens geuit voor een 
speelvoorziening ten noorden van de Mierloseweg.

Tijdens het participatietraject in Helmond-West is aangegeven dat kinderen zijn 
aangewezen op de dichtstbijzijnde speelplek in hun buurt. Zij spelen niet op de andere 
locaties in de buurt. Hierdoor is slechts beperkte ruimte aanwezig om in het huidige 
aanbod een deel van de locaties aan te wijzen als ‘omvormplekken’. De diversiteit van 
het aanbod wordt slechts beperkt vergroot. Doordat er weinig bespeelbare informele 
openbare ruimte is, zijn kinderen vooral op de speelplekken aangewezen. 

Centraal in de wijk liggen twee verharde sportvelden, in het zuiden is nog een 
basketbalpaal aanwezig. De sportvoorziening bij locatie 09 wordt een Cruijff Court. Met 
deze voorzieningen is een ruim aanbod aanwezig. Om de diversiteit van het sportaanbod 
te verhogen, wordt de mogelijkheid onderzocht voor een voorziening in het gebied 
rondom de Goorloop. Gedacht kan worden aan een crossbaan. Bij de Buurtkamer 
Houtsdonk is de wens en het initiatief voor een jeu de boulesbaan.

De openbare ruimte en verenigingen in Helmond-West
Huidige stand van zaken: 
In Helmond West loopt een beweegroute (startpunt: Wijkhuis Westwijzer), welke 
vooral volwassenen en ouderen stimuleert om meer in beweging te komen en gebruik 
te maken van de openbare ruimte. 

Speeltuin West is een grote speelvoorziening, tijdens de inloopbijeenkomst is 
aangegeven dat de openingstijden wel een beperkende factor zijn. Op het terrein van 
deze speeltuin organiseert JIBB+ beweegactiviteiten.

Het gebied rondom de Goorloop is afgelopen jaren vernieuwd, waardoor een aantrekkelijk 
groengebied is ontstaan aan de rand van de wijk. Het gebied nodigt volwassenen uit 
om in te verblijven en kinderen om te spelen en ravotten. Voor dit groengebied is de 
kans aanwezig om het natuurlijk spelen te bevorderen om zo de diversiteit van het 
speelaanbod te verbreden. Door het aanbrengen van speelaanleidingen wordt de 
speelwaarde van het gebied verhoogd. 

De woonstraten in Helmond-West zijn in de regel stedelijk met weinig groen. Aan de 
randen van de wijk (langs het spoor, Het Goor en de Goorloop) zijn wel groenstructuren 
aanwezig. Op de meeste groene plekken in de wijk, liggen nu al speelplekken.

Aanbevelingen voor de speelruimte

1. Centrale speel- en sportplekken
• Centrale locaties (bijvoorbeeld locatie 03, 06/07 of 01) uitdagend inrichten, zodat zowel jong als oud zich langere tijd 
kan vermaken op deze locaties. De centrale speelplekken hebben een hoge verblijfswaarde, waardoor ontmoeting wordt 
gestimuleerd tussen zowel de kinderen als de (groot)ouders.
• Per buurt een centrale sportplek (bijvoorbeeld 03, 09 of 10) 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
• In het formele aanbod is de ruimte beperkt om de diversiteit te verbreden. Alleen de kleine speelplekken 04 en 11 krijgen een 
impuls door deze om te vormen naar een speelpleintje of ravotplek (speelplek zonder speeltoestellen).Het verbreden van de 
diversiteit moet vooral gezocht worden in de informele speelruimte, bijvoorbeeld de Goorloop.
• 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 het belangrijk dat de doelgroep (jongeren/ouderen) aangeeft wat de 
behoeftes zijn. Een voorbeeld hiervan is het initiatief voor een jeu de boulesbaan bij Buurthuis Houtsdonk. 

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.
• In de wijk zijn nu nog geen initiatieven 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
• De bestaande beweegroute kan wellicht worden uitgebreid of vertakt om zo belangrijke locaties (Goorlooppark, het Goor) aan 
elkaar te koppelen en alle bewoners uit te nodigen om in beweging te komen en de auto te laten staan. Ook kan gekeken worden 
of zo bestaande knelpunten qua oversteken kunnen worden verzacht of beslecht.
• Door middel van speelaanleidingen kan van een beweegroute ook een speelroute worden gemaakt. Dit kan al door kleine 
ingrepen worden bereikt, zoals het aanbrengen van gekleurde verharding, poefs of obstakels. 

5. Voorzieningen en verenigingen
• In de wijk ligt speeltuinvereniging Helmond-West, een wijkoverstijgende voorziening met een breed speelaanbod. Samen 
met de speeltuinvereniging onderzoeken of de openingstijden aangepast (aansluitend op schooltijden Westwijzer) of verruimd 
kunnen worden. Dit zal voornamelijk afhangen van beschikbaarheid vrijwilligers, hier kunnen bewoners zelf een bijdrage in 
leveren.
• Samenwerkingen met de sportverenigingen stimuleren, bijvoorbeeld het openstellen van de sportvelden of het opzetten 
van een programma zodat de voorzieningen in de wijk nog beter worden benut. In het zuiden liggen een voetbal- en 
tennisvereniging. Vanuit de omgeving Houtsdonk is de wens geuit voor een beweegplek bij de voetbalvereniging, zoals bij de 
speeltuinvereniging. 

6. Bewegen op de stoep en in het groen
• Brede stoepen en fietspaden door een groene omgeving of langs water maken de openbare ruimte aantrekkelijk, maar 
geven kinderen ook de mogelijkheid om op straat en in het groen te spelen. Het spelen in het groen vooral stimuleren in het 
aangrenzende groen van speelplekken, bijvoorbeeld bij locatie 08 of 10.
• Het gebied rondom de Goorloop is al aantrekkelijk voor kinderen op avontuur te gaan. Met kleine ingrepen kan het spelen in 
de natuur hier verder gestimuleerd worden.
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Uitvoeringsplan speelplekken 2019-2023
2

0
19  06  Haaglaan Sport

         sportplek

 09  Distelveld
         sportplek

 07  Haaglaan
         buurtspeelplek

Herinrichting sportplek
In 2019 wordt deze sportplek 
opnieuw ingericht in combinatie met 
naastgelegen speelplek.

Herinrichting sportplek
De sportplek wordt heringericht met 
kunstgras.

Herinrichting speelplek
Dit wordt de centrale 
buurtplek. De plek wordt in 
overleg met de buurt ingericht 
voor een brede doelgroep.

Herinrichting speelplek
Dit kleine speelplekje voor 
de direct omwonenden blijft 
behouden en wordt heringericht 
met enkele toestellen.

Impuls speelplek
Deze speelplek wordt heringericht als 
centrale speelplek voor de buurt. De 
speelwaarde wordt verhoogd. 

    

     

p
e

ri
o

d
e

 2
0

2
1 

to
t 

2
0

2
3

 10  Jac. Heerenstraat
        buurtspeelplek, basketbal

 11  Houtsdonk
         kleine speelplek

Herinrichten (10) en omvormen (11)
De speelplek aan de Jac. Heerenstraat wordt heringericht als centrale 
speelplek in de buurt, leuk voor een brede doelgroep. Speelplek #11 
wordt tegelijkertijd omgevormd naar een speelpleintje of ravotplek 
zonder speeltoestellen.

 01  Stephanusplein
        buurtspeelplek

 05  Oude Huys
        kleine speelplek

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
TV

S

nr.

nr.

nr.

nr.

10nr.

Indicatie verwachte vervangingen:

• herinrichting in 2019

• herinrichting in 2020

• herinrichting in 2021-2023

nr.

nr
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Bijlage: input bewoners per speelplek - bewonersbijeenkomst 6 juni 2019
Buurt tussen Europaweg en Mierloseweg 
Op de bewonersavond is de volgende input gegeven over deze buurt:
• In deze buurt is geen speelplek aanwezig, terwijl daar wel behoefte aan 
is.
• Om een speelplek te bereiken moeten zij altijd de Mierlosweg 
oversteken, een harde barrière, een belemmering voor ouders en hun 
jonge kinderen. 
• Tot op heden konden kinderen nog gebruik maken van de stoepen, 
maar deze zijn versmald om parkeerplaatsen te creëren. 
• Verschillende opties en mogelijkheden zijn besproken. De aanwezige 
bewoners hebben zelf het idee om een klein speelplekje te realiseren 
achter de woningen (groenstrook evenwijdig aan Europaweg). 
• Een andere optie is om de barrièrewerking van de Mierloseweg te 
verminderen, bijvoorbeeld door een zebrapad bij de oversteek naar het 
Goorlooppark en bij aanleg N (=nieuwe speelplek in 2e Haagstraat). 
• Verder is geopperd het park rondom de Goorloop beter bespeelbaar te 
maken met natuurlijke speelaanleidingen. 

Goorlooppark 
Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor het park:
• De inrichting van dit park wordt gewaardeerd, het gebied daagt 
vooral volwassenen uit om in te verblijven. Met wat extra invulling/
speelvoorzieningen kan dit gebied ook interessant gemaakt worden voor 
kinderen en jeugd. Voor kinderen kan gedacht worden aan natuurlijk 
spelen, bijvoorbeeld touwen in bomen, schommels in bomen, stapstenen, 
kikkerpoel, boomstammen. Bij de soort terras/tribune zou de natuurlijke 
invulling prima passen.
• Voor jongeren is geopperd om dit gebied een crossbaantje te 
ontwikkelen, dit is relatief eenvoudig (en met een kleine investering) te 
realiseren. Ook een survivalroute voor jong en oud werd genoemd. Op 
een van de reactieformulieren wordt de wens geuit voor een skate-/step-/
stuntbaan, zoals in de Warande en in Brandevoort. Aangegeven wordt dat 
hier veel animo voor is. Veel kinderen met skateboards en stuntstepjes zijn 
nu nog aangewezen op de ouders. 

Speeltuin Helmond west 
• Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor deze 
speelplek(ken):
• Aangegeven wordt dat de speeltuin te beperkt open is of op onhandige 
momenten. Zo is de speeltuin buiten de schoolvakanties pas om 15.30 
uur open. Wat onhandig is voor jonge kinderen die overdag thuis zijn. 
Daarnaast is de basisschool (Westwijzer) al om 14.30 uur uit, kinderen 
kunnen dus niet direct na schooltijd terecht in de speeltuin.
• Als de speeltuin één uur eerder open kan gaan, zal dat al enorm worden 
gewaardeerd door de bewoners. Een ander idee is om één dag in de week 
ook overdag open te gaan voor de jongste kinderen. De maandag zou dan 
een mooie dag zijn want dan zijn er toch al twee beweeggroepen en zijn 
andere locaties gesloten, zoals Kidsplaza.

• Bewoners kunnen hier zelf een bijdrage in leveren door zich aan te 
melden als vrijwilliger voor de speeltuin. Als er bewoners zijn die toezicht 
willen houden, is het eenvoudiger voor de speeltuin om een uur eerder 
open te gaan.

Houtsdonk 
• Graag zien de ouderen in Houtsdonk dat in hun buurt ook een 
beweegtuin komt of buitenles wordt gegeven, voetbalvereniging HVV 
wordt als locatie geopperd. Aan de aanwezigen is gevraagd waarom 
deze bewoners niet naar de lessen in Speeltuin Helmond West gaan, dit 
is relatief dichtbij. De verklaring hiervoor komt vooral voort vanuit het 
verleden, de meeste ouderen in Houtsdonk komen liever niet in het andere 
deel van Helmond West. 
 
Initiatief uit de buurt*:  
Op de bewonersavond is de volgende input gegeven m.b.t. jeu de 
boulesvraag:
• De Wijkraad heeft aangegeven dat de ouderen die in de Houtsdonk 
flats wonen graag een jeu de boulesbaan willen in de omgeving van de 
flats, het liefst in de buurt van Buurtkamer Houtsdonk of bij het terras van 
de Wethouder van Deutekom flat. Met een dergelijke voorziening raken 
de bewoners hopelijk gemotiveerd om te bewegen, wat de gezondheid 
bevorderd. 
• Van belang is dat het jeu de boules zelfstandig wordt geregeld. Kristian 
(JIBB+) kan als buurtsportcoach helpen bij de organisatie ervan. Vanuit de 
wijkraad wordt aangegeven dat er vrijwilligers zijn die zich willen inzetten 
voor deze jeu de boulesbaan.

Speelplekken
• Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor deze 
speelplek(ken):
• 03 Markiesplein, 06 Renne, 09 Distelveld en #N Patronaat zijn al 
opgeknapt, de inrichting van deze speelplekken wordt gewaardeerd. Er 
ligt wel veel hondenpoep buiten de uitlaatstroken. Een van de aanwezigen 
geeft aan dat het aantal afvalbakken is verminderd, natuurlijk geen reden 
om het niet op te ruimen, maar het helpt zeker niet mee. 
 
 
*Initiatieven uit de buurt
Tijdens de bewonersbijeenkomst van 6 juni 2019 hebben bewoners van 
Helmond-West 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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