
Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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1. Inleiding 
 
 
In het Meerjarenplan speelruimte 2021 – 2024 is de aanpak voor verbetering van de speelruimte in 
Helmond beschreven.  
Deze aanpak is gebaseerd op het speelruimtebeleid in de nota Natuurlijk buitenspelen!; beleidskader 
voor een beweegvriendelijke woonomgeving. En op de uitwerking daarvan in de wijkspeelplannen 
die in 2018 en 2019 zijn opgesteld in gesprek met kinderen, bewoners, partners en professionals van 
elke wijk. 
 
Dit Uitvoeringsplan speelruimte 2021 is het eerste van vier uitvoeringsplannen. Het is gebaseerd op 
het meerjarenplan en de daarin beschreven uitgangspunten voor de planning en aanpak van de 
speelruimteprojecten in de wijken. 
In het meerjarenplan is een globale planning gemaakt voor vier jaar. Deze actualiseren we jaarlijks op 
basis van actuele inspectiegegevens en  
Uitgaande  van deze inspectiegegevens en (verwachte) vervangmomenten van speeltoestellen, 
stellen we in het najaar een concreet uitvoeringsplan op voor het volgende jaar op. 
 
  



4 
 

2. Planning speelprojecten in 2021 
 
 
Op basis van het meerjarenplan en de actuele inspectiegegevens (september 2020) zijn de 
speelprojecten voor 2021 gepland (zie bijlage 1). 
In de planning zijn projecten opgenomen, zoals benoemd in de wijkspeelplannen, op locaties waar 
speeltoestellen aan vervanging toe zijn. Daarbij gaat het globaal om drie type ingrepen: 

• Herinrichten (gelijkwaardig): vervangen speeltoestellen en ondergronden 
• Impuls in speel- en verblijfswaarde, sportfuncties, of natuurlijk spelen 
• Omvormen tot informele natuurlijke speelruimte, zonder speeltoestellen 

 
Met de uitvoering van de speelprojecten geven we ook een impuls aan de openbare ruimte. Dit doen 
we door het verbreden van de speelprojecten tot integrale, klimaatbestendige en inclusieve plannen 
voor een aantrekkelijke beweegvriendelijke woonomgeving.  
Dit omvat meer dan alleen het vervangen van speelvoorzieningen.  Dit is maatwerk per locatie ken 
kan omvatten: 
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). 
 
Meer informatie en inspiratie voor de speelprojecten is opgenomen in het Meerjarenplan 
speelruimte 2021 – 2024. 
 
Initiatieven 
Op een aantal locaties kunnen we de speelprojecten combineren met bewonersinitiatieven.  
En op de planning staan ook een aantal initiatieven voor het opwaarderen van de speelruimte op 
locaties waar geen vervanging of omvorming was voorzien.  De initiatiefnemers zorgen dan voor 
externe financiering. Voor de meeste initiatieven die voor 2021 op de planning staan is in 2020 het 
ontwerp al gemaakt. 
 
Wijzigingen 
De planning is een dynamisch document dat gedurende het jaar van uitvoering kan veranderen. 
Dringend noodzakelijke vervangingen krijgen voorrang. Ook, bijvoorbeeld bij vernieling van 
speeltoestellen.   
 
Gedurende en aan het einde van het jaar evalueren en rapporteren we (via de begrotingscyclus) over 
de consequenties van wijzigingen in de planning, de kosten en de resultaten. 
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3. Kosten 
 

 
In 2021 staan 24 speelprojecten op de planning. De gezamenlijke uitvoeringskosten hiervan zijn 
geraamd op €230.000.  
Daarbij komen de kosten voor ontwerp, voorbereiding, aanbesteding en toezicht. Dit is gemiddeld 
35% van de uitvoeringskosten. Voor de projecten in 2021 is dit € 80.000.  
De totale kosten voor het uitvoeringsplan bedragen dus circa € 310.000. 
 
In 2021 is een krediet van €250.000 voor speelvoorzieningen (dat in 2020 niet is aangesproken). En 
een aantal projecten kan begin 2022 worden uitgevoerd en ten laste worden gebracht van het 
krediet voor speelvoorzieningen van 2022.  
 
De totale kosten voor de uitvoering van het Meerjarenplan speelruimte 2021 - 20224, inclusief 35% 
voorbereiding, aanbesteding en toezicht, bedragen circa €1 mln. Deze kosten worden gedekt door 
het krediet voor speelvoorzieningen (tot en met 2024 vier jaarschijven van €250.000). 
 
Meerwaarde 
Er is aanvullend beheerbudget beschikbaar om de speelprojecten op te waarderen tot integrale 
duurzame plannen voor een aantrekkelijke beweegvriendelijke woonomgeving.  
Per speelproject is dit gemiddeld €10.000. 
 



6 
 

4. Organisatie en communicatie 
 
 
Voorbereiding en uitvoering speelprojecten  
De uitvoering van speelprojecten in 2021 organiseren we nog apart van de integrale planning IBOR. 
Dit is nodig om er voor te zorgen dat we de ontwerpen in het eerste half jaar gereed hebben en de 
meeste speelprojecten in de tweede helft van 2021 kunnen realiseren.  
 
De huidige bezetting is hiervoor niet toereikend. Dit betekent dat we een ontwerper, een 
projectleider en een project-assistent of communicatiemedewerker gaan inschakelen om deze 
projecten te organiseren, te realiseren en daarover te communiceren. 
 
Voor de uitvoering van de speelprojecten wordt eind 2020 een raamcontract met marktpartijen 
afgesloten. 
 
Samenwerking met partners 
In de voorbereiding van de speelprojecten werken we nauw samen met LEV-groep en Jibb+ om tot 
een gedegen en door de buurt gedragen ontwerp te komen. 
LEV-groep is via opbouwwerk en jongerenwerk betrokken voor bewonersparticipatie. 
Jibb+  is betrokken voor verbreden van de aandacht tot bewegen voor meerdere doelgroepen en 
aanhaken bij beweegroutes en betrekken van beweeggroepen. 
Bij het ontwerp betrekken we ook (vertegenwoordigers van) het Gehandicapten Overleg Helmond. 
 
In overleg met de wijkadviseurs maken we voor de start van elk project een stakeholder-analyse, om 
zicht te krijgen welke partijen verder te betrekken en op welke wijze. En bij alle projecten betrekken 
we ook de wijkraden. 
 
Communicatie 
Samen met de afdeling communicatie stellen we vooraf een communicatieplan op voor de 
speelprojecten. Daarbij is ook aandacht voor de sociale speelruimte. 
Vanuit Jeugdvriendelijke stad organiseren we dat kinderen/jongeren eerst hun inbreng kunnen 
geven.  
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Bijlage 1. Speelprojecten 2021  
Gebaseerd op Meerjarenplan speelruimte 2021 – 2024 
 
nr Locatie Type  

speelplek 
Ingreep  

20
21

 

  Mierlo-Hout     
 

1 Buurtpark Ashorst Wijkplek Impuls natuurlijk spelen 1 
2 Buurtpark Ashorst  Buurtplek Impuls natuurlijk spelen 1 
4 Buurtpark Ashorst Buurtplek Impuls natuurlijk spelen 1 
11 Kardinaalspad Omvormplek Omvormen 1 
13 Park 'Apostelhuis' Wijkplek Gelijkwaardig herinrichten en impuls natuurlijk spelen 1 
27 Mahoniehoutstraat Speelplein Inrichten als speelplein met sport; samenwerking school en wijkraad 1 
32 Mahoniehoutstraat Buurtplek impuls natuurlijk spelen 1 
  Brouwhuis     

 

32 Wijkpark Brouwhuis Blokplek Gelijkwaardig herinrichten 1 
33 Wijkpark Brouwhuis Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen 1 
  Rijpelberg     

 

  Oost     
 

18 Icarusstraat Buurtplek impuls natuurlijk spelen en opwaarderen groen 1 

13 Zuidelijke groengordel  Buurtplek impuls natuurlijk spelen 1 

  West     
 

5 Oude Huys Blokplek omvormen  1 
  Binnenstad     

 

1 Anna van Eekerenstraat Omvormplek Omvormen 1 
2 Matthijs Vermeulenstraat Ophefplek Opheffen (herontwikkeling de Waart) 1 
3 Watertorenpark Buurtplek Gelijkwaardig herinrichten en impuls sport/spelen/park 1 
N Torenstraat Ophefplek Opheffen (herontwikkeling de Waart) 1 
  Dierdonk     

 

3 Korte Geer Omvormplek Omvormen 1 

4 de Lage Geer Blokplek Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen 1 
  Noord     

 

25 Buurtpark 'Eeuwsels' Buurtplek initiatief Muziekplantsoen samenwerking met school, Woonpartners 
en Zorgboog; 

1 

26 Buurtpark 'Eeuwsels' Sportplek 
 

1 

27 Baritonstraat Omvormplek Omvormen 1 
  Stiphout/Warande     

 

N Swertpoellaan Buurtplek Nieuwe inrichting 1 
8 Gasthuisstraat sportplek Impuls natuurlijk spelen en bewonersinitiatief in samenwerking  met 

school 
1 

N Aletta Jacobsplein Blokplek Impuls natuurlijk spelen 1 
  Brandevoort     

 
    

  
  Totaal     24 

 
 
 
Toelichting: 

   

  onderdeel van groter project, regie niet vanuit Spelen; soms wel met bijdrage vanuit 
Spelen  
Gepland speelproject, regie en bekostiging vanuit spelen; met bijdrage groen en 
civiel voor  duurzaam integraal plan 

  Combinatie van gepland speelproject met initiatief buurt / school 
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