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Geachte leden van de gemeenteraad, 
  
Op 7 januari 2020 ontving u Raadsinformatiebrief 1 als antwoord op de motie van 11 juni 2019 over 
Speelvoorzieningen voor kinderen met een beperking. In die brief beloofden wij u meer informatie over het 
meerjarenplan voor de uitvoering van speelprojecten tot 2024 en een SamenSpeelBelofte.  
Graag informeren wij u daarover in deze brief. 
 
In 2018 en 2019 hebben we het speelruimtebeleid uitgewerkt tot een wijkspeelplan voor elke wijk 
Begin 2018 stelde u het speelruimtebeleid vast in de nota Natuurlijk buitenspelen!; beleidskader voor een 
beweegvriendelijke woonomgeving. Hierin 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. Dit heeft raakvlakken met de programma's Duurzaamheid en Gezondheid, 
Jeugdvriendelijke stad en met het Actieprogramma VN-verdrag Helmond 2020-2021. 
 
Het speelruimtebeleid is eind 2018 (als pilot) uitgewerkt in een wijkspeelplan voor Mierlo-Hout en 2019 voor 
alle overige wijken. Hiervoor is nauw samengewerkt met Jibb+ en de LEV-groep om kinderen, bewoners en 
partners te betrekken bij de planvorming.  
Ieder wijkspeelplan is maatwerk, afgestemd op de specifieke inrichting, wensen en ideeën voor verbetering 
van de speelruimte in die wijk. In elk wijspeelplan worden 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 
In elke wijk zijn speelprojecten benoemd met een jaar van uitvoering. Dit is gebaseerd op de inschatting van 
het jaar waarin elk speeltoestel naar verwachting aan vervanging toe is. Daarnaast zijn ook (concrete) 
initiatieven van bewoners en partners (bv scholen) opgenomen in de wijkspeelplannen. 
 
In onze SamenSpeelBelofte zeggen we hoe we de samenspeelkansen van kinderen gaan vergroten 
De SamenSpeelBelofte van de Gemeente Helmond geeft weer wat we daarvoor doen in 2020 en 2021. Ook 
is hierin vastgelegd hoe we kinderen en (ervarings)deskundigen betrekken.  
De VNG en een vertegenwoordiger van het Gehandicaptenoverleg Helmond (GOH) zijn betrokken bij het 
opstellen van dit document. 
We worden hiermee onderdeel van een landelijk collectief van organisaties die zich inspant om kinderen met 
een beperking mee te laten doen en daarvoor kennis en ervaringen uitwisselt. 
En we verbinden ons hiermee aan een inclusieve speelcultuur en de aanleg van samenspeelplekken in 2021 
en daarna. Het centrale uitgangspunt voor zowel de wijkspeelplannen als het meerjarenplan en alle daaruit 
voortvloeiende speelprojecten is: Speelplezier voor iedereen. 
 
 
 



 

 

Alle wijkspeelplannen hebben we samengebracht in het Meerjarenplan Speelruimte 2021-2024  
In het meerjarenplan komen de ideeën vanuit wijkspeelplannen samen. Daarbij focussen we op uitvoering 
van speelprojecten in de komende  vier jaar, met een doorkijk naar de periode 2024-2029. 
Uitgangspunten voor de opzet van het meerjarenplan zijn: 

1. Planning op basis van actuele inspectiegegevens. En jaarlijks de planning voor het volgende jaar 
vastleggen in een uitvoeringsplan (zie bijlage voor het Uitvoeringsplan speelprojecten 2021). 

2. Integraal plan voor elke locatie, met aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie.  
Bijvoorbeeld door in speelprojecten waar mogelijk te vergroenen, regenwater te laten infiltreren en 
een bijdrage te leveren aan het vergroten van de biodiversiteit.  

3. Ontwerpproces in co-creatie, met voorrang voor kinderen. Hiervoor koppelen aan Jeugdvriendelijke 
stad en samenwerken met LEV-groep, JIBB+, wijkraden en partners   

4. Bewoners online informeren en digitaal laten participeren in speelprojecten 
5. Faciliteren initiatieven van bewoners en maatschappelijke organisaties 

Bij voorkeur door het initiatief te koppelen aan reeds gepland speelproject, of andere fysieke 
ingreep. Waar dit niet mogelijk is faciliteren we initiatiefnemers door hen te ondersteunen in het 
zoeken naar (financierings-)mogelijkheden voor het realiseren van hun ideeën. 

 
De belangrijkste resultaten hiervan zijn: 

 meer ruimte voor bewegen, ontmoeten en ontdekken in de hele openbare ruimte en vooral in het 
groen  

 meer avontuurlijke (formele) speelplekken, gericht op samen spelen voor iedereen.  
 
Dit betekent toename van kwaliteit en afname van het aantal speelplekken met speeltoestellen (van circa 
265 plekken in 2020, tot 230 plekken in 2024, met uitzicht op 195 plekken in 2028). Vooral kleine ‘saaie’ 
plekken vormen we om naar informele speelplekken met (natuurlijke) spelaanleidingen.  
 
De afronding van het meerjarenplan heeft meer tijd gevraagd, omdat parallel daaraan is gewerkt aan de 
opzet van het beheerkader voor assetmanagement.  Dit was nodig om de speelprojecten te kunnen 
opwaarderen tot volwaardige integrale duurzame projecten, door combinatie met beheer- en 
onderhoudsprojecten voor de openbare ruimte.  
Nu bij de begrotingsbehandeling is besloten dat met ingang van 2021 extra beheermiddelen beschikbaar 
zijn, kunnen we deze combineren om met de speelprojecten de gewenste meerwaarde te creëren.  
 
Voor uitvoering van het meerjarenplan is in 2021 tot en met 2024 is voldoende budget beschikbaar 
De kosten van uitvoering van het meerjarenplan worden geraamd op € 1.000.000. Deze kosten worden 
volledig gedekt door het nog niet aangewende krediet van € 250.000 uit 2020 en de voorgenomen 
investeringen van € 250.000 per jaar in de periode 2022-2024. Over deze middelen wordt jaarlijks bij de 
vaststelling van de begroting een definitief besluit genomen.  
We komen in 2024 met een voorstel voor de 4 jaar daarna, in samenhang met assetsheets voor die periode.  
 
In 2019 en 2020 zijn we reeds gestart met een aantal speelprojecten 
Vooruitlopend op de afronding en vaststelling van het meerjarenplan zijn een aantal projecten opgepakt 
vanuit de wijkspeelplannen.  
Het gaat hierbij om speelplekken waar vervanging van speeltoestellen noodzakelijk was. En om locaties met 
concrete initiatieven voor verbetering van de speelruimte door actieve bewoners (Zie bijlage Speelprojecten 
2019/2020 in het meerjarenplan). Een aantal van deze projecten ronden we af in 2021. 
 
Het Uitvoeringsplan speelruimte 2021 benoemt de speelprojecten die we volgend jaar uitvoeren 
Het ontwerpproces voor deze projecten is voor de zomer gepland, en realisatie in de tweede helft van het 
jaar.  
 Het ontwerpproces is maatwerk voor elk speelproject. We geven dit vorm in samenwerking met partners 
(LEV, JIBB+, wijkraden , scholen enz) en koppelen aan Jeugdvriendelijke stad. Het uitgangspunt daarbij is 
dat de jeugd eerst wordt uitgenodigd om met ideeën te komen, bijvoorbeeld door organisatie van een 
kindermiddag als start ontwerpproces, via Jeugdvriendelijke stad, of Junior Jibb+’ers.  



 

 

Op basis daarvan wordt een schetsontwerp gemaakt. Daarna volgt afstemming met de buurt en betrokken 
partners, bijvoorbeeld met een straatvergadering. Ook gaan we bewoners online informeren. En we 
onderzoeken mogelijkheden om kinderen en bewoners online te laten participeren in het ontwerpproces.  
 
Wilt u meer weten over plannen voor speelruimte? Kijk op www.helmond.nl\speelruimte 
Op deze webpagina vind u alle beschikbare informatie over het speelruimtebeleid en de herinrichting van 
speelplekken.  
 
  



 

 

Bijlagen  
1. Meerjarenplan Speelruimte 2021-2024 
2. SamenSpeelBelofte van de Gemeente Helmond 
3. Uitvoeringsplan speelprojecten 2021 
4. Natuurlijk buitenspelen!; beleidskader voor een beweegvriendelijke woonomgeving  
5. Wijkspeelplannen (10 stuks) 
Bijlagen 4 en 5 worden niet meegestuurd, maar kunt u vinden op de webpagina 
www.helmond.nl\speelruimte  

 
 
 
Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel H.J. de Ruiter 
burgemeester secretaris 
 


