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Wat is BORG® ?

Binnen de afdeling RBOR van de gemeente Moerdijk zijn problemen onderkend 
betreffende de inrichting en het beheer van de openbare ruimte op zowel 
technische als op bedrijfsvoering aspecten. Deze aspecten kenmerken zich 
allereerst in het ontbreken van de relatie tussen de gemeentelijke visie, de 
samenhang tussen beleid- en beheerplannen, de directe relatie tussen het 
gegevensareaal en de afdelingsbegroting (inzet en kosten), (beeldkwaliteit)
bestekken en diverse onderdelen op het vlak van monitoring zoal inventarisaties, 
inspecties en diverse vormen van schouwen.

Een groot aantal van de hiervoor genoemde (beleids)stukken worden vaak 
éénmalig gemaakt en gaan na besluitvorming, met reservering van de 
bijbehorende gelden, waarschijnlijk met regelmaat de ‘kast’ in. De bestaande 
gegevensarealen worden regelmatig onder piekspanningen verzameld en als 
vervolgens het mutatieproces niet goed in de organisatie wordt ingebed is de 
kans groot dat de inspanning van het inventariseren gedeeltelijk voor niets is 
geweest.

Daarnaast heeft de gemeente Moerdijk, naast veel andere gemeenten in het 
land, een vorm van burgerparticipatie waarbij men aan de steeds veranderende 
behoefte van bewoners tracht tegemoet te komen. Het belang om de bewoners 
centraal te stellen wordt steeds meer onderkend, hoewel dit zeker nog geen 
gemeengoed is. Burgers worden bij de ingezette bezuinigingen niet of 
nauwelijks betrokken waardoor de indruk wordt gewekt dat burgerparticipatie 
alleen van toepassing is als er voldoende middelen aanwezig zijn. Dit kan niet 
de bedoeling zijn als de keuze is gemaakt om de bewoners centraal te stellen.

Vanuit de optiek van de afdeling RBOR zou de burger, afhankelijk van een 
bestuurlijk besluit, op twee manieren de ruimte kunnen krijgen om een keuze te 
maken. De burger geeft aan welke beheeraspecten in meer of mindere mate 
belangrijk worden geacht. De burger krijgt een lijst met mogelijke bezuinigingen 
voorgelegd en geeft hierop reactie. Het betrekken van de burger bij het beheer 
van de openbare ruimte kan gerealiseerd worden door de bedrijfsvoering van 
gemeenten op een transparante wijze op te zetten met een op de toekomst 
gerichte en flexibele inzet van de organisatie.

Er is een methodiek ontwikkeld om de bovengenoemde probleemvelden aan te 
pakken en te combineren. Deze methodiek heet: BORG® (Beheer Openbare 
Ruimte Geborgd). BORG® is een toekomstgerichte methodiek van werken die 
helpt bij het opzetten van een slimme en nieuwe vorm van bedrijfsvoering. Met 
behulp van een daaraan gekoppelde GIS-applicatie wordt al het verkregen en 
uitgewerkte (kaart)materiaal met bijbehorende documenten zoals beleid- en 
beheerplannen, (her)inrichtingsplannen, afbeeldingen etc. vanuit de organisatie 
geborgd en ontsloten. BORG® zorgt voor verticale integratie van het beheer 
van de openbare ruimte vanaf de gemeentelijke visie naar een beheerfilosofie 
waarmee beleid tot en met uitvoering aan elkaar gekoppeld worden. Maar 
BORG® zorgt ook voor horizontale integratie tussen de verschillende onderdelen 
binnen de Beheerfilosofie® (zoals groen, wegen, water, vastgoed en 
Afvalinzameling). BORG® biedt zo een overzichtelijk kader voor integraal 
programmeren.

Aansluitend op de beheerfilosofie zijn de onderdelen Monitoren en GEO-
fundament opgenomen.  Met Monitoren wordt gerefereerd aan het “naar binnen 
halen van de werkelijkheid buiten”. De aspecten die hierbij aan de orde zijn 
betreffen inventariseren, inspecteren en schouwen. Met het GEO-fundament 
wordt een verbinding gelegd tussen gegevensareaal, Zero Based Begroten 
(ZBB) en Moederbestek. Verandering in één van deze elementen heeft een 
direct gevolg voor de twee andere elementen.

Relatie tussen Visie en Beheerfilosofie

De gemeentelijke visie heeft een nauwe relatie met het op te stellen Beheervisie 
O.R. . Overige randvoorwaarden voor de Beheervisie O.R. worden aangedragen 
vanuit de visie documenten zoals de paraplu nota’s. Deze visiedocumenten zijn 
bedoeld om vanuit de gemeente, bewoners, ondernemers, organisaties en 
verenigingen bij “buitenstaanders” een beeld neer te zetten van de toekomstige 
gemeente. Een beeld dat keuzes mogelijk maakt en richting geeft voor 
toekomstig beleid. Dergelijke toekomstvisie werkt met de bouwstenen die 
voorhanden zijn. Daarnaast wordt ingegaan op gesignaleerde aandachtsgebieden 
en wordt duidelijk gemaakt wat daaraan gebeuren moet.

De Beheervisie O.R.  is op hoofdlijnen een nadere uitwerking van de 
visiedocumenten: deze is afgestemd op de bestaande, openbare ruimte als 
basis voor toekomstige ontwikkelingen. De Beheervisie O.R.  sluit aan op de 
Beheerfilosofie waarin per beheerdomein de beleid- en beheerplannen in 
onderlinge samenhang worden opgesteld. In deze plannen komt de nadruk te 
liggen op de borging van de samenhang en de kwaliteit van alle onderdelen in 
de openbare ruimte. Het geeft zo een visie op hoofdlijnen van de gewenste 
ruimtelijk ontwikkeling en beheer van een gebied weer.

Door het opstellen van De Beheervisie O.R.  integraal te benaderen wordt het 
zoeken naar een breed draagvlak vergemakkelijkt. Het draagvlak ontstaat 
doordat de ruimtelijke, sociale, culturele en financiële verbanden onderling 
inzichtelijk worden gemaakt. In combinatie met gegevens vanuit het verleden, 
heden en de gewenste toekomstige situatie wordt met deze benadering een 
totaal overzicht verkregen. De Beheervisie O.R.  resulteren in een programma 
van eisen en wensen omtrent de inrichting en bovenal het beheer van de 
openbare ruimte. Het samenhangende geheel van de daaropvolgende 
beleidsvelden en beheertaakvelden wordt Beheerfilosofie genoemd.
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Uitleg Beheerfilosofie (Beleid en Beheer)

Vanuit de visie documenten en de bijbehorende beheerconcept de “Beheerfilosofie” 
kunnen voor de afdeling RBOR samenhangende, duurzame en integrale beleid- 
en beheersplannen voor de openbare ruimte worden gerealiseerd. 

Binnen de “Beheerfilosofie” van de afdeling RBOR wordt uitgegaan van 
zogeheten Clusters met daaronder de verschillende beheerdomeinen. Voor de 
afdeling RBOR betreft het de vijf Clusters Water (Waterfilosofie), Wegen 
(Wegenfilosofie), Groen (Groenfilosofie), Vastgoed (Vastgoedfilosofie) en 
Afvalinzameling (Afvalinzamelingfilosofie). Onder deze vijf clusters vallen 
verschillende beheerdomeinen. In elk van deze domeinen worden die 
beleidsvelden en beheertaken opgenomen die daarmee annex zijn. Met de term 
beheerdomein wordt verwezen naar de combinatie van Uitvoeringsbeleid en 
beheermaatregelen die betrekking hebben op het onderhoud van een specifiek 
gedeelte van de openbare ruimte. Daarmee is het primaire beheerproces op 
maat gemaakt waarin beeldkwaliteit en handboek inrichting standaard wordt 
meegenomen.

Milieu Educatie

Aspecten van “strategische, tactische en/of operationele aard” spelen hierbij een 
rol. Met “strategisch” wordt gedoeld op de koers waarmee een ontwikkelde visie 
en beleid gestalte zou kunnen krijgen. “Tactisch” staat voor het stellen van 
doelen, het in beeld brengen van consequenties en het meten van behaalde 
doelstellingen. “Operationeel” betreft het geheel aan maatregelen op het vlak van 
(her)inrichting en beheer van de openbare ruimte.

Naast de verticale, integrale afstemming van de beleidsvelden en beheertaken 
binnen een domein vindt er tussen de beheerdomeinen onderling ook een 
doorlopende, horizontale, integrale afstemming plaats. De op te stellen beleid- en 
beheerplannen hebben om die reden een soortgelijke opzet, indeling en “look en 
feel”. Hierdoor worden de mogelijkheden voor onderlinge afstemming 
vergemakkelijkt en wordt de leesbaarheid van de stukken voor bestuurders, 
beheerders en bewoners vergroot. De vakgerichte invulling van de beheerders 
van nu wordt vervangen door een integraal programmeren  vanuit de beheerfunctie 
en het gebruik van de openbare ruimte de bewoners. Daardoor kunnen op 
efficiënte wijze werkzaamheden worden opgepakt met een optimale inzet van 
mensen en middelen binnen het financiële kader van de gemeente.

Uitleg Groenfilosofie

De beheermethodiek Groenfilosofie heeft betrekking op het cluster groen. Het 
beschrijft het (instandhoudings)beheer van de bomen, beplantingen en 
grasvegetaties op het grondgebied van de gemeente Moerdijk. Vanuit de 
Groenfilosofie wordt waar mogelijk en haalbaar invulling gegeven aan de 
realisatie van in het Masterplan O.R. en de Structuurvisie R.O. opgenomen 
standaard profielen en ambities.

Naast het vertalen van de standaard profielen en ambities staat in de 
Groenfilosofie ook een duurzame en kansrijke ontwikkeling van de 
groenvoorzieningen centraal. Daarmee wordt aanvullend richting gegeven aan 
de verdere invulling van de beheermethodiek. Een beheermethodiek gericht op 
duurzaamheid of kansrijkheid vraagt nu eenmaal een andere benadering van 
beheer enkel gericht op kostenefficiëntie.

De Groenfilosofie is in hoofdzaak een methodiek die betrekking heeft op het 
grondgebied van de gemeente Moerdijk. Dynamiek en problematiek zijn 
verbonden aan de wijze waarop het gemeentelijk beheer plaatsvindt. De 
samenhang tussen de bijbehorende beleidsvelden en beheertaken wordt in de 
Groenfilosofie opgenomen en geborgd.

De Groenfilosofie omvat allereerst de beleid- en beheerplannen Spelen. 
Daarnaast maken de beleidsvelden Spelen en Sport deel uit van de Groenfilosofie. 
In de beleid- en beheerplannen Spelen worden ambitie en standaard profielen 
vanuit het Masterplan O.R. geïmplementeerd op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau.

Het beleid- en beheerplan Bomen omvat alle aspecten die van invloed zijn op 
instandhouding van kansrijke ontwikkeling van bomen en (toekomstige) 
boomstructuren. Naast veiligheid spelen gezondheid en esthetiek hierbij een rol. 
Om aansluiting te vinden bij de ambities en standaard profielen uit het Masterplan 
O.R. beschrijft dit beleid- en beheerplan de onderhoudstaat van het huidige 
areaal en het daarop volgende beleid en beheer met bijbehorend 
kostendekkingsplan.

In het beleid- en beheerplan Beplanting & gras wordt ingegaan op instandhouding 
van kansrijke ontwikkeling van natuurlijke en cultuurlijke vegetaties en de 
structuren waarbinnen deze zijn of kunnen worden opgenomen. Gezondheid, 
diversiteit voor flora en fauna en esthetiek spelen hierbij een rol. Om aansluiting 
te vinden bij de ambities en standaard profielen uit het Masterplan O.R. beschrijft 
die beleid- en beheerplan de onderhoudstaat van het huidige areaal en het 
daarop volgende beleid en beheer met bijbehoren kostendekkingsplan.

Binnen de Groenfilosofie worden de onderliggende beleidsvelden en beheertaken 
in samenhang met elkaar beschreven en op elkaar afgestemd. Daarnaast vindt 
integrale afstemming plaats met de overige domeinen in de openbare ruimte.

De samenhang tussen de visie, beleid en beheer is weergegeven in het figuur 
hiernaast.
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1  INLEIDING

De speelplekken in de gemeente Moerdijk zijn verouderd en moeten vernieuwd 
worden. Het, als gemeente, gewoon nieuwe toestellen plaatsen is niet wat de 
gemeente wil doen. Samen met de inwoners willen we bekijken wat voor 
activiteiten zij in hun dorp of stad kunnen ondernemen. Vanuit de politiek is er 
burgerparticipatie gewenst. Tevens is er een andere kijk op speelplekken. Deze 
plekken zijn niet alleen voor kinderen bestemd, maar voor alle leeftijden. Het 
zijn ontmoetingsplekken voor de omgeving. Tot slot is er een behoefte en 
noodzaak aan bewegen in de maatschappij en speelplekken dienen veilig te 
zijn. Ten aanzien van het laatste punt heeft de gemeente Moerdijk een 
belangrijke morele en wettelijke verplichting ten aanzien van beheer en 
onderhoud.

In deze notitie is het speelruimteplan beschreven van de gemeente Moerdijk 
voor de periode 2017-2027.  Het college heeft besloten dat er een nieuw 
speelruimteplan moest komen omdat:
•  er meer burgerparticipatie is gewenst;
•  er nieuwe uitgangspunten/ ontwikkelingen zijn (speelplaatsen zijn er niet 

alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen en ouderen);
•  er een degelijk beheer en onderhoud noodzakelijk is;
•  er een verantwoordelijkheid ligt ten aanzien van het aanbieden van 

speelvoorzieningen en veiligheid;
•  Er wijziging in samenleving plaatsvinden (o.a. behoefte en noodzaak om meer 

te bewegen).

De Nota speelruimtebeleid 2010-2014 is in 2015 geëvalueerd. De aanbevelingen 
uit deze evaluatie zijn getest in een pilot. De pilot heeft plaats gevonden in de 
kernen Heijningen en Fijnaart. Ook deze pilot is weer geëvalueerd. Hierdoor is 
inzicht verkregen in mogelijkheden, tijdsplanning en noodzakelijke budgetten. 
Voor deze kernen is destijds gekozen omdat het grootste percentage van de 
speeltoestellen aan vervanging toe waren. Tevens waren er veel vragen ten 
aanzien van aanpassingen aan de speelplekken. Daarnaast gaat het hier om 
een grotere kern (Fijnaart) en een kleinere kern (Heijningen). Hiermee komen 
specifieke zaken naar voren die voor dit soort kernen spelen. De gekozen 
kernen vormen een doorsnee, als je daar van kunt spreken, van de kernen van 
de gemeente Moerdijk.
De evaluatie van het pilotproject is toegevoegd als bijlage 1. Positieve en goed 
werkende elementen worden in het speelruimteplan 2017-2027 overgenomen. 
Zaken die niet werken blijven achterwege. 

Vanuit de visie (hoofdstuk2) is het proces beschreven om de bestaande 
speelvoorzieningen in alle kernen van de gemeente Moerdijk te verbeteren. In 
het laatste hoofdstuk zijn het proces, fasering, budget en communicatie 
aangegeven.

Inspraak & participatie houden het volgende in:

•  Informatie uitwisselen door te bespreken wat spelen werkelijk inhoud en wat de uitgangspunten voor het spelen zijn. Wat 
spelen in houdt, gaat over de verschillende manieren van spelen, de verschillende leeftijdscategorieën, formele- en informele 
speelplekken, de sociale aspecten van speelplekken (ook voor ouderen), veiligheid, beheer en financiën. Het informeren van 
de gebruikers en omwonenden gebeurt met behulp van een mondelinge toelichting. Een mondelinge toelichting zorgt voor 
onderling persoonlijk contact.

•  Samen de randvoorwaarden voor het spelen bepalen (programma van eisen).
•  Samen de schetsontwerpen doornemen/Mee beslissen over de nieuwe inrichting.
•  De speelplek (of delen ervan) door de burgers zelf uit te voeren.
•  De speelplek (of delen ervan) door de burgers zelf te onderhouden.
•  De speelplek zelf ontwerpen, aanleggen, financieren en exploiteren (bijvoorbeeld speelplek op schoolplein, speeltuinvereniging 

zoals Helwijk, speelplek bij Horecavoorziening, speelbos).
•  Tijdens de gesprekken de aanwezigen aangeven dat de gemeente openstaat voor participatie en wat zij daarin kunnen 

betekenen. Het initiatief komt van de burgers en de gemeente kan hierin behulpzaam zijn. De gemeente kan aangeven wat 
de “beloning” is van participatie. De beloning kan in de vorm van ondersteuning met kennis, hulp bij het organiseren, ruimte 
beschikbaar stellen of financieel.
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2  VISIE

Spelen kan overal gedaan worden waar men zich prettig voelt. Het meeste spel 
vindt daarom niet plaats op de formele speelplekken maar juist in de overige 
buitenruimte. Speelplekken zijn ontmoetingsplekken voor de inwoners van de 
gemeente Moerdijk. Contact tussen de bewoners verhoogd de onderlinge 
sociale cohesie. Deze plekken moeten bieden waar de omgeving om vraagt. 
Door het vergroten van de actieve en creatieve betrokkenheid van bewoners, 
organisaties en verenigingen, zal de belevingswaarde van het (buiten)spelen 
toenemen. Hiermee ontstaan speelplekken die gedragen worden door de 
gebruikers en daardoor een meerwaarde hebben.

De visie voor dit speelruimteplan luidt als volgt:
De speelvoorzieningen in de gemeente Moerdijk worden de komende jaren 
gefaseerd heringericht op basis van de behoefte van de gebruikers. Hierbij zijn 
de speelplekken ontmoetingsplekken van waaruit de buitenruimte verder wordt 
gebruikt.
De gebruikers worden mede verantwoordelijk gemaakt door hen te betrekken 
bij het programma van eisen en het ontwerp van de te ontwikkelen en aan te 
passen speellocaties. Door het stimuleren van eigen initiatieven en het 
organiseren van spel- en sportevenementen wordt de medeverantwoordelijkheid 
en betrokkenheid nog eens versterkt.
Door het betrekken van de gebruikers bij dit proces verwachten we, met 
fantasievolle en alternatieve oplossingen, meer te kunnen bereiken dan alleen 
de traditioneel ontworpen speelplekken. Hierbij kan gedacht worden aan het 
stimuleren van activiteiten van speeltuinverenigingen, het organiseren van 
sport- en spelactiviteiten door organisaties en groepen, natuurlijke 
spelaanleidingen, straatspeeldagen, enzovoorts. 

Het nieuwe speelruimteplan bestaat uit de volgende zeven speerpunten:

1  Accentueren van de specifieke kenmerken per kern of wijk. Deze sluiten 
aan bij de wensen en ideeën van de bewoners. Ze versterken de identiteit 
van de kern/wijk. Hiermee wordt de bewonerstevredenheid verhoogd.

2  Verhogen van de betrokkenheid, medeverantwoordelijkheid en zelfred-
zaamheid van verenigingen en organisatie ten aanzien van sport en spel.

3  Realiseren van formele speelplekken die tevens als ontmoetingspunt 
functioneren voor de buurt, wijk of kern.

4  Realiseren van informele speelplekken waar ruimte is om samen dingen te 
ondernemen of avontuurlijk spel ontwikkeld kan worden. Een ruimte 
scheppende omgeving realiseren waar bewegen, fantasie en sociale 
omgang tot ontwikkeling kan komen.

5  Uitdagen van de bewoners van de gemeente Moerdijk om meer te 
bewegen.

6  Versterken van de traditionele inzet van de gemeente Moerdijk, in verband 
met efficiënt realiseren, beheren en onderhouden.

7  Ontwikkelen van een speelruimteplan dat praktisch en haalbaar is zodat het 
voor iedereen duidelijk is, goed functioneert en betaalbaar is.

Deze speerpunten zijn verwerkt in het speelruimteplan. Dit plan is beschreven 
in het volgende hoofdstuk. 
Punt 1, 2 en 3 komen aanbod in het overleg met de dorps-/stadstafels en de 
bewoners. Hierin heeft de gemeente een rol door voorstellen te onderzoeken 
en te vertalen naar uitvoeringsplannen. In verband met participatie wordt er van 
de initiatiefnemers verwacht dat zij hun plannen uitwerken en onderbouwen. 
Wanneer er voldoende draagvlak is kan de gemeente het initiatief ondersteunen. 
Met ondersteunen wordt bedoeld dat de initiatiefnemers een belangrijke rol 
hebben in het realiseren en beheren van het initiatief.
Punt 4, het realiseren van de informele speelruimte is een opgaaf die 
meegenomen wordt bij het ontwerp en beheren van de openbare ruimte. In het 
inventariserend overleg kunnen opmerkingen komen die verband houden met 
deze informele speelruimte. Dit wordt dan vertaald in aanpassingen in inrichting 
of beheer en onderhoud hiervan.
Punt 5 is een taak van de bewoners, verenigingen en organisaties in relatie met 
SurPlus en MoerdijkFit. In overleg met bewoners, verenigingen en organisaties 
stimuleren zij tot meer bewegen in de openbare ruimte. Dit gebeurt door middel 
van fitroutes aan te leggen maar ook door kleine en grotere sportevenementen 
te initiëren. Alles met als doel dat dit door de gebruikers zelf wordt overgenomen.
Punt 6 en 7 gaat over efficiënt en functioneel organiseren van realisatie, beheer 
en onderhoud van de speelplekken. De afgesproken wensen en eisen van het 
speelprogramma staan hierin centraal.

Formele speelplekken zijn ontmoetingspunten van waaruit de omgeving 
verder wordt verkend. Hier kun je leeftijdsgenoten treffen waarmee je “er 
op uit trekt”. De meeste tijd brengen spelende kinderen buiten de 
aangelegde speelplekken door; de zogenaamde informele speelruimte. 
Spelen op het trottoir, poortjes, openbare grasvelden met glooiingen, 
langs de waterkant en in de beplanting is avontuurlijk. De “wereld” wordt 
ontdekt. Hiermee zal bij het ontwerpen, realiseren en beheren van de 
openbare ruimte rekening worden gehouden.
In de gemeente Moerdijk is in de centrumgebieden 42% en in de 
woongebieden circa 45% te gebruiken als informele speelruimte. Het 
gaat hierbij over voetpaden, pleinen, gazons en bosplantsoen (zie tabel 
verdeling openbare ruimte).

Verdeling openbare ruimte in centrum- en woongebieden in de gemeente Moerdijk

Centrum-
gebieden/m2

% Centrum-
gebieden/%

Woon-
gebieden/m2

% Woongebieden/%

Wegen en fietspaden 99.748 21,8 57,4%
Geen infor-
mele speel-
ruimte

870.624 30,6 54,2%
Geen informele speelruimte

Beplanting, hagen, kru-
idachtige gewassen en 
bermen

163.292 35,6 670.664 23,6

Voetpaden en pleinen 119.234 26,0 42,6%
Informele 
speelruimte

651.434 22,9 45,80%
Informele speelruimte

Gazons 67.144 14,7 647.608 22,8

Bosplantsoen 8.696 1,9 2.155 0,1

458.114 100,0 2.842.485 100,0

Deze oppervlakten zijn exclusief de sportvelden. 
Van de openbare ruimte in woon- en centrumgebieden is 17.920 m2 (0,6%) in gebruik als formele speelruimte.

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Openstelling schoolpleinen
Er is een gemeentelijke subsidieregeling voor het openstellen van 
schoolpleinen. Afhankelijk van de mate van openstelling bedraagt deze 
subsidieregeling van € 5.000,- bij een beperkte openstelling tot € 25.000,- 
bij een volledige openstelling.
De subsidie is éénmalig en de openstelling geldt voor een periode van 10 
jaar.

Bewonersparticipatie
Wanneer bewoners een specifieke voorziening willen realiseren, zoals 
bijvoorbeeld een speelplek, kan de gemeente hiervoor een subsidie 
geven die de helft bedraagt van de eigen bijdrage. De eigen bijdrage kan 
uit financiële middelen bestaan maar ook uit te leveren arbeidsinzet die 
wordt omgerekend naar een bedrag. De maximale gemeentelijke 
subsidie in deze is € 3.000,-. 



1716

SPEELRUIMTEPLAN



18 19

3  SPEELRUIMTEPLAN

In dit speelruimteplan is aangegeven wat het proces is om te komen tot nieuw 
ingerichte speelplekken. Het proces wordt stapsgewijs aangegeven. Daarnaast 
zijn de fasering en het benodigde budget beschreven. Tot slot is aangegeven 
hoe we communiceren met de inwoners van Moerdijk ten aanzien van het 
aanpassen van de speelruimte. 

3.1 PROCES 
Het omvormen van de speelplekken gaat gefaseerd uitgevoerd worden. 
Onafhankelijk van de fasering wordt een vaststaand proces gevolgd. Dit proces 
is ontstaan als gevolg van de pilot in Heijningen en Fijnaart. Dit proces bestaat 
uit de volgende stappen:
•  Inventarisatie
•  Programma van eisen
•  Ontwerp
•  Realisatie
•  Beheer en onderhoud
•  Evaluatie en monitoring

3.1.1 Inventarisatie
Via de gemeentelijke informatiesystemen wordt de technische informatie 
verzameld over de formele en informele speelplekken en de staat van de 
speeltoestellen. Op de dorps- of stadstafel komt aan de orde wat er gaande is 
in het onderhanden zijnde gebied, met name voor wat betreft het spelen. Intern 
wordt met de verschillende beheerders afgestemd wat er in het plangebied 
speelt. Extern wordt via sociale media (Facebook/Instagram) geïnformeerd 
welke speelplekken gebruikt worden en welke niet. Al deze informatie biedt 
input voor het concept programma van eisen waarin de locaties van mogelijke 
speelplekken wordt aangegeven.

3.1.2 Programma van eisen
Vervolgens wordt een informatiebijeenkomst met de bewoners van een kern of 
wijk georganiseerd. De bewoners delen hun kennis en geven aan wat zij 
belangrijk vinden. De gemeente legt uit wat het speelruimteplan inhoud. Tevens 
legt het de standaard onderdelen van het programma van eisen voor. 
Gezamenlijk wordt een keuze bepaald van de verschillende locaties van de 
speelplekken en de daarbij behorende leeftijdscategorie.

Er zijn drie soorten formele speelplekken te onderscheiden die de gemeente wil 
realiseren:
Tot 6 jaar – in een doelgebied met een straal van circa 150m (Blok)
Van 6-12 jaar – in een doelgebied met een straal van circa 450m (Buurt)
Vanaf 12 jaar - in een doelgebied met een straal van circa 1000m (Wijk/kern)

Deze indeling vormt de basis voor de speelplekken binnen de bebouwde kom. 
Soms komt het voor dat een speelplek alleen is ingericht voor kinderen tot 6 
jaar. Speelplekken voor kinderen van 6-12 jaar worden, zoveel als mogelijk, 
gecombineerd met speelplekken voor kinderen tot 6 jaar. De speelplekken voor 
de leeftijdscategorie 13 jaar en ouder worden gecombineerd met de speelplekken 
van de voorgaande leeftijdscategorieën. Uitzonderingen hierop zijn de thema-
speelplekken waar op een specifiek onderdeel van het spelen wordt ingegaan.

Een veilige openbare ruimte met verharding, gazons, hoogteverschillen en 
beplantingen in een natuurlijke omgeving, biedt een uitstekende ruimte als 
informele speelplek. Afhankelijk van de stedenbouwkundige opzet van de kern 
of wijk is er veel of weinig informele speelruimte. Eventuele aanpassingen aan 
de informele speelruimte wordt kortgesloten met de beheerders voor de 
openbare ruimte van de gemeente.

Wanneer er nieuwe wijken worden gerealiseerd zal hiervoor eveneens 
speelruimte voorzien moeten worden. De formeel aan te leggen speelplekken 
sluiten aan op de locatiekeus van de bestaande speelplekken. Aan de hand van 
de actieradiuscirkels kan beoordeeld worden waar en aan welke leeftijdscategorie 
behoefte is in de nieuwe wijk of buurt.

3.1.3 Ontwerp
De verzamelde informatie en het vastgestelde programma van eisen vormen de 
basis voor de schetsontwerpen van de speelplekken. In een tweede bijeenkomst 
met de bewoners van de desbetreffende kern of wijk worden de schetsontwerpen 
van de speelplekken voorgelegd en besproken. Het getoonde ontwerp is vooraf 
getoetst aan het beschikbare budget. 
Eventuele aanpassingen, voort komend uit het overleg met de bewoners, 
worden in de uitvoeringsplannen verwerkt. Wanneer het om ingrijpende 
wijzigingen gaat, wordt een nieuwe schets gemaakt die wordt teruggekoppeld 
met de betrokken bewoners. Nadat er eenstemmigheid is bereikt zal van de 
speelplek een uitvoeringsplan worden gemaakt.

De ontwerpplannen hoeven niet door het college en de raad te worden 
goedgekeurd omdat ze binnen het programma van eisen vallen waarin het 
budget is vastgelegd. Bijzondere plekken die gekoppeld worden aan andere 
projecten, en dus integraal worden aangepakt, zijn hierop een uitzondering.

3.1.4 Realisatie
Om te komen tot een realisatie van de speelplekken en de levering van de 
toestellen worden drie à vier speeltoestellen leveranciers geselecteerd voor een 
raamovereenkomst. 
Nadat de selectie heeft plaats gevonden krijgen de gekozen leveranciers een 
aantal speellocaties aangewezen die zij verder via design en construct 
uitwerken. De basis die zij voor deze opdracht meekrijgen is dat zij het, eerder 
met de inwoners besproken en vastgestelde, schetsontwerp uitwerken. 
Hiernaast krijgen zij een programma van eisen mee waarin onder andere het 
budget, de garantie en dergelijke voor de speelplekken zijn vastgelegd.
De door de leverancier uitgewerkte ontwerpen worden beoordeeld door de 
gemeente. Bekeken wordt of deze voldoen aan de gestelde eisen. Na een 
definitieve goedkeuring worden de speelplekken door de desbetreffende 
leverancier gerealiseerd. 
De speellocaties worden zo goed als mogelijk verdeeld over de deelnemers aan 
de raamovereenkomst. De meeste speelplekken worden één op één aan de 
leveranciers gegeven. Dit geldt niet voor speelplekken die een uitvoeringsbudget 
van € 50.000,-- of meer mee krijgen. Hier worden minimaal twee leveranciers 
gevraagd om een ontwerp uit te werken.  
Er is gekozen om de speeltoestel leveranciers de werkzaamheden te laten 
uitvoeren omdat zij specialist zijn in het plaatsen van speeltoestellen en 
valdempende ondergronden. Wanneer er bijkomende zaken zijn, zoals 

Valdempende ondergronden resp. rubber gietvloeren en kunstgras.

Bijzondere (speel)voorzieningen zoals een 
dierenwei/kinderboerderij, crossbaan voor 
brommers, bouwspeelplaats en dergelijke 
zijn faciliteiten die de nodige inzet vergen in 
verband met onderhoud, beheer en toezicht. 
Deze voorzieningen worden niet door de 
gemeente Moerdijk aangeboden. Wanneer 
er vanuit de bewoners op bepaalde plekken 
behoefte is aan dit soort elementen, dan 
kan dit via burgerparticipatie georganiseerd 
worden. Initiatiefnemers nemen het 
voortouw door het plan voor te bereiden en 
draagvlak te creëren in de omgeving. Hierbij 
hoort ook een financiële onderbouwing. De 
gemeente kan na de initiatieffase 
ondersteunen in de vorm van het leveren 
van kennis of eventueel ruimte beschikbaar 
stellen/financiële middelen beschikbaar 
stellen. Ieder initiatief vraagt om maatwerk.

Kinderboerderij
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bijvoorbeeld het leggen van verhardingen of het uitvoeren van beplantingen, 
dan kunnen zij daar eventueel specialistische bedrijven voor uitnodigen die 
deze werkzaamheden, onder de verantwoordelijkheid van de leverancier, op 
zich nemen. 

3.1.5 Beheer en onderhoud
Speeltoestellen en valdempende ondergronden hebben een beperkte 
levensduur. Na een periode van circa 15 jaar zijn deze aan vervanging toe. 
Wanneer de functionaliteiten, leeftijdscategorie en sfeer van een speelplek 
bepaald zijn kunnen de te vervangen speeltoestellen verruild worden voor een 
nieuw toestel. 
In de periode van herinrichting van de speel plekken zal, afhankelijk van de 
omstandigheden, een speeltoestel vervangen of tijdelijk verwijderd worden 
totdat de speellocatie wordt heringericht.

Jaarlijks vinden er vier visuele inspecties in verband met de veiligheid van 
speeltoestellen plaats. Tijdens deze inspecties komen onderhoud- en 
veiligheidsaspecten naar voren. De inspectie wordt door een extern bedrijf 
uitgevoerd. De resultaten van de inspectie wordt via een toughpath in het 
GeoVisia systeem van de gemeente ingevoerd. Hierdoor is de beheerder 
spelen goed op de hoogte van de stand van zaken.
Meldingen over onveiligheid van de speeltoestellen zijn in vier categorieën 
ingedeeld. Bij een “Urgentie I categorie” dient direct actie ondernomen te 
worden. Deze melding wordt daarom direct, door de inspecteur, per telefoon en 
e-mail doorgegeven aan de beheerder spelen zodat gelijk actie kan worden 
ondernomen. De overige meldingen kunnen na de inspectie, binnen de 
aangegeven tijdsperiode, worden opgelost. Kleine herstelwerkzaamheden 
worden door de beheerder spelen opgelost. Bij grotere ingrepen doet de 
leverancier van het desbetreffende toestel dit in opdracht van de gemeente.

3.1.6 Evaluatie en monitoring
De evaluatie en monitoring vindt plaats via de reguliere bestuursrapportage 
over de gerealiseerde speelplekken.
Aan de hand van slijtage aan toestellen en ondergronden, de hoeveelheid afval 
in de afvalbakken en de binnen gekomen vragen, opmerkingen en klachten kan 
afgeleid worden wat de intensiteit van het gebruik van de speelplekken is.

3.2 FASERING

De gemeente bestaat uit 11 kernen. Niet alle kernen kunnen tegelijk in één keer 
worden aangepakt, ten aanzien van de aanpassing van de speelplekken. Dit is 
financieel en qua capaciteit gezien niet wenselijk. Daarnaast hebben 
speeltoestellen en ondergronden niet het eeuwige leven. Na verloop van tijd 
(circa 15 jaar) moeten deze vervangen worden. Bij een spreiding van de aanleg 
kan vervolgens de vervanging ook gespreid aangepakt worden.
De kernen waar de “nood” het hoogst is komen het eerst aan bod. De nood is 
het hoogst op plaatsen waar de oudste speeltoestellen voorkomen of waar de 
speelmogelijkheden beperkt zijn. De volgende rangschikking komt hieruit naar 
voren. Hierbij zijn de kernen met de oudste toestellen als eerst genoemd.

Heijningen
Fijnaart
Moerdijk
Willemstad
Zevenbergen
Zevenbergschen Hoek
Standdaarbuiten
Langeweg
Klundert
Noordhoek
Helwijk

In bijlage 4 is een overzicht gegeven van de vervangingstermijn van de 
speeltoestellen per kern, in percentages, weergegeven.
Deze fasering geeft de volgorde van de aan te pakken kernen aan. Deze 
aanpak kan worden uitgespreid over een periode van 5, 10 of 15 jaar. Dit heeft 
consequenties voor zowel wat betreft de financiële situatie als de capaciteit. De 
financiële consequenties van de fasering zijn in de volgende paragraaf in beeld 
gebracht.

3.3 FINANCIERING EN SCENARIO’S

3.3.1 Budget tot 2017
Het budget voor het speelruimtebeleid bestond tot en met 2017 uit twee 
onderdelen:
Budget voor inspecties, onderhoud en reparatie = € 45.000,-- per jaar
Vervangingsbudget = € 49.025 per jaar
Beide budgetten worden volgens de CROW index jaarlijks bijgesteld.

Het budget voor inspecties, onderhoud en reparatie blijkt tot op heden te 
voldoen. Het budget voor vervanging voldeed tot 2015. Daarna zijn er geen 
grootschalige vervangingen toegepast in afwachting van dit Speelruimteplan. In 
dit plan wordt voorgesteld tot een herschikking van speelplekken te komen en 
de toestellen over een periode van 15 jaar af te schrijven. Tevens kunnen de 
realistische wensen van de bewoners bij de herinrichting van de speelplekken 
vertaald worden.

3.3.2 Nieuw financieringsmodel 
Conform de nieuwe regels Besluit Begroting en Verantwoording moet vanaf 1 

Momenteel worden houtsnippers, als valdempende ondergrond, op de 
speelplekken gebruikt. Omdat in nagenoeg alle kernen van de gemeente 
de ondergrond uit slecht doorlatende natte kleigrond bestaat, worden 
hiermee slechte resultaten bereikt. Er ontstaan natte plekken onder de 
speeltoestellen en de houtsnippers verteren eerder dan op drogere 
ondergronden. Daarnaast ontstaat er onkruid groei onder de toestellen. 
Voorgesteld wordt op “stedelijke plekken” gietrubbervloeren toe te 
passen. Deze passen beter bij een meer stedelijke omgeving. Op 
speelplekken in een meer natuurlijke omgeving wordt kunstgras 
toegepast. Hierdoor ontstaat een kwalitatief betere omgeving die 
gebruikersvriendelijk is. Ondanks dat de investeringskosten hoger zijn, 
zijn door het extensievere onderhoud de totale kosten nauwelijks duurder 
dan het toepassen van houtsnippers. Omdat kunststofgietvloeren 
duurder zijn zal hier bewust mee omgegaan moeten worden.

MoerdijkFit

MoerdijkFit is opgericht om de inwoners uit de gemeente Moerdijk meer te kunnen 
laten sporten en bewegen. Dit wordt gedaan door gratis ondersteuning te bieden aan 
onder andere sportverenigingen, sportinstellingen, scholen en inwoners. Daarnaast 
heeft MoerdijkFit een maatschappelijke rol in de samenleving. MoerdijkFit zorgt 
ervoor dat het voor iedereen, van jong tot oud en valide tot invalide, mogelijk is om 
te sporten. Om dat te bereiken zijn er buurtsportcoaches op verschillende gebieden: 
onderwijs, sportverenigingen, senioren en aangepast sporten. 

MoerdijkFit Route

MoerdijkFit heeft als pilot twee fitroutes ontworpen voor de kernen Heijningen en 
Standdaarbuiten. Deze fitroutes bestaan uit bordjes waarop sportoefeningen zijn 
beschreven en afgebeeld. Voor de sportoefeningen kan gebruik gemaakt worden van 
objecten die zich in de openbare ruimte bevinden, zoals bankjes, hekken, etc. Het 
doel van de fitroutes is om mensen buiten te laten bewegen zonder dat ze lid hoeven 
te worden van een sportclub of vereniging. Dit zorgt ervoor dat het laagdrempelig is 
om te bewegen, waardoor de gezondheid van inwoners wordt bevorderd.

Afb. MoerdijkFit/Route

 

MoerdijkFit-Route

 MoerdijkFit Route, leuk dat je mee doet !                •  w w w. M o e r d i j k Fi t . n l  •  i n f o @ M o e r d i j k Fi t . n l  •

Hier start de MoerdijkFit-route.
Tijdens deze route bieden 
wij je beweegtips aan, die je 
looproute een extra dimensie 
geven. 

Veel beweegplezier ! 

1
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Kern Huidig 
aantal 
locaties

Huidig  
aantal  
toestellen

Toekomstige 
locaties

Speelplekken Budget 
(Excl. BTW)

behouden omvormen weghalen integraal aanpakken
Heijningen 3 16 2 - 1 1 1 €       50.300,--

Fijnaart 20 92 18 6 10 2 2 €     376.700,--

Moerdijk 3 10 2 €       55.800,--

Willemstad 7 70 5 €     130.200,--

Zevenbergen 30 132 23 €     558.000,--

Zevenbergschen Hoek 3 10 2 €       55.800,--

Standdaarbuiten 6 27 4 €     110.600,--

Langeweg 3 16 2 €       55.800,--

Klundert 10 62 9 €       86.000,--

Noordhoek 1 12 1 €       18.600,--

Helwijk 1 7 1 €       18.600,--

Totaal 87 458 €  1.616.400,--

 Tabel met toekomstige speelplekken per kern en de hierbij behorende raming van de aanpassingskosten

januari 2017 het investeringsbedrag maatschappelijk nut, geactiveerd en 
afgeschreven worden. De jaarlijkse kapitaallasten, bestaande uit 
afschrijvingskosten en rentekosten, komen ten laste van de exploitatie. De 
afschrijvingskosten betreffen de jaarlijkse waardevermindering van de 
investering. Door middel van de afschrijving worden de lasten van de investering 
uitgespreid over de jaren dat er van de investering gebruik wordt gemaakt. De 
rentekosten betreft het eigen of geleende geld dat ingezet wordt om de 
investering te financieren.

3.3.3 Scenario’s
Op basis van het noodzakelijke budget voor het aanpassen van de speelplekken 
zijn drie scenario’s beschreven. Hierbij is er een mogelijkheid om de speelplekken 
in de gemeente aan te pakken binnen een periode van respectievelijk 5, 10 of 
15 jaar.  Een keuze heeft verschillende consequenties:
-  Financieel gezien brengt een aanpak over een langere periode minder 

kapitaallasten per jaar met zich mee dan een kortere periode waarbij de 
speelplekken worden aangepakt;

-  De tevredenheid van de inwoners zal bij een korte periode van aanpassing van 
de speelplekken groter zijn dan bij een langere periode. Vooral de bewoners 
van kernen die als laatste aan de beurt zijn, zullen niet enthousiast zijn;

-  Bij een langere periode van aanpassing van de speelplekken kan het ambtelijk 
apparaat dit zelf ter hand nemen. Bij een korte periode zal men maatregelen 
moeten treffen door tijdelijk mensen in te zetten voor deze extra 
werkzaamheden.

Bij het vaststellen van het noodzakelijk budget wordt van het volgende uitgegaan.
-  Het budget voor inspecties, onderhoud en reparatie, van € 45.000,-- blijft 

noodzakelijk.
-  Het vervangingsbudget wordt aangepast. Op basis van de schetsontwerpen 

uit de pilot voor Heijningen en Fijnaart zijn de uitvoeringskosten hiervan in 
beeld gebracht (bijlage 5). Met behulp van de actieradius van de verschillende 
speelplekken en leeftijdscategorieën in de verschillende kernen is bepaald 
hoeveel speelplekken er vermoedelijk zullen komen in de gemeente Moerdijk. 
Vanwege een betere verdeling over dekernen zullen dit er minder worden dan 
nu aanwezig zijn. Daar staat tegenover dat de speellocaties beter geoutilleerd 
zullen zijn en beter functioneren als ontmoetingsplek. Door de raming van de 
uitvoeringskosten van het pilotproject te extrapoleren over de gehele 
gemeente ontstaat een financieel overzicht waarophet noodzakelijke/
gewenste budget is gebaseerd (zie tabel).
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Afschrijving Rente Totaal kapitaallasten

2018 € 31.927 € 12.453 € 44.380

2019 € 56.327 € 21.141 € 77.467

2020 € 77.327 € 27.867 € 105.194

2021 € 103.540 € 36.081 € 139.621

2022 € 120.220 € 39.895 € 160.115

2023 € 121.720 € 37.354 € 159.074

2024 € 122.920 € 34.657 € 157.577

2025 € 123.820 € 31.811 € 155.631

2026 € 124.420 € 28.825 € 153.245

2027 € 124.720 € 25.707 € 150.427

Afschrijving Rente Totaal kapitaallasten

2017 € 7.120,33 € 2.777,36 € 9.897,69

2018 € 18.407,73 € 6.779,46 € 25.187,19

2019 € 29.495,13 € 10.625,53 € 40.120,67

2020 € 40.586,67 € 14.184,91 € 54.771,57

2021 € 51.666,67 € 17.686,45 € 69.353,12

2022 € 61.306,67 € 20.338,19 € 81.644,85

2023 € 70.746,67 € 22.661,23 € 93.407,90

2024 € 79.986,67 € 24.660,79 € 104.647,45

2025 € 89.026,67 € 26.342,05 € 115.368,72

2026 € 97.866,67 € 27.710,23 € 125.576,90

2027 € 106.473,33 € 28.757,52 € 135.230,85

2028 € 111.160,00 € 28.051,97 € 139.211,97

2029 € 119.400,00 € 28.610,55 € 148.010,55

2030 € 128.680,00 € 29.360,53 € 158.040,53

2031 € 130.320,00 € 26.889,13 € 157.209,13

2032 € 131.760,00 € 24.297,07 € 156.057,07Afschrijving Rente Totaal kapitaallasten

2017 € 6.813 € 2.658 € 9.471

2018 € 17.801 € 6.766 € 24.567

2019 € 37.027 € 13.803 € 50.829

2020 € 51.527 € 18.496 € 70.022

2021 € 62.627 € 21.485 € 84.112

2022 € 73.427  € 24.069 € 97.496

2023 € 83.927 € 26.256 € 110.182

2024 € 94.427 € 28.169 € 122.596

2025 € 106.420 € 30.392 € 136.812

2026 € 116.940 € 31.728 € 148.668

2027 € 125.920 € 32.189 € 158.109

SCENARIO 1 - AANPASSING BINNEN 5 JAAR
Overzicht kapitaallasten 2018 e.v. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat met dit budget de mensen tevreden zijn qua 
invulling van hun wensen tijdens de pilot. Uiteraard kan er gekozen worden voor 
een soberdere of luxere variant. Hierbij wordt een budget van bijvoorbeeld 
respectievelijk 20% kleiner of 20% groter vastgesteld ten bate van het inrichten 
van nieuwe speelplekken. De consequenties hiervan zijn dat de gebruikers 

SCENARIO 2 - AANPASSING BINNEN 10 JAAR
Overzicht kapitaallasten 2018 e.v. 

SCENARIO 3 - AANPASSING BINNEN 15 JAAR
Overzicht kapitaallasten 2018 e.v. 

minder of meer tevreden zullen zijn over de inzet van de gemeente om te 
komen tot een verantwoorde inrichting van de speelruimte.

Aan de hand van het budget, dat is vastgesteld op basis van de pilot, zijn de 
volgende financiële consequenties per scenario weer te geven:



3.4 COMMUNICATIE

Speelruimten zijn plaatsen die belangrijk zijn voor de inwoners. Het is daarom 
van belang om inwoners bij het proces om de speelruimten opnieuw in te 
richten te betrekken. Zij kunnen het beste de wensen van zichzelf en hun 
kinderen vertellen.  

3.4.1 Kans niet missen- persoonlijk contact
Waar hebben zij behoefte aan? Communicatie op persoonlijk niveau is daarom 
van belang. Hoe vaak we onze eigen kanalen ook inzetten, een persoonlijke 
brief benaderd hiermee toch die drukke moeder die vaak niet de tijd heeft om 
de Moerdijkse Bode te lezen. Pas met deze brief ziet zij waar ze over mee kan 
praten. Is zij momenteel niet tevreden over de speelplek waar haar kinderen 
kunnen spelen? Dan heeft ze nu de kans om van zich te laten horen op een 
informatieavond bij haar in de buurt. Persoonlijk niveau is bij dit project dus erg 
van belang. 

3.4.2 Verwachtingsmanagement
Daarnaast is dit persoonlijke niveau van belang, vanwege dat we aan het 
verwachtingsmanagement bij de inwoners moeten werken. Ons budget en onze 
mogelijkheden zijn niet eindeloos. Wij moeten helder communiceren over wat 
de mogelijkheden zijn om deze speelruimten opnieuw in te richten. Men kan 
een inrichting verwachten, welke uiteindelijk niet mogelijk is vanwege 
veiligheidsregels en/of financiële middelen. Ook is het van belang dat inwoners 
goed op de hoogte zijn van de planning en de termijnen waarin de plannen 
gerealiseerd worden. 

Door de communicatie en de band met de betrokken inwoners via brieven en 
informatiebijeenkomsten strak te houden, kunnen we deze verwachtingen beter 
sturen. Het is zo makkelijker uit te leggen waarom sommige zaken wel of niet 
mogelijk zijn. Door van te voren de grenzen aan te geven, zullen er minder 
inwoners teleurgesteld zijn over wat voor hen dichtbij komt. Dit kan alleen 
wanneer wij helder en persoonlijk communiceren. Het gaat namelijk wel over 
die leuke, sociale ontmoetingsplaats voor jong en oud. 

3.4.3 Jongeren, online media
Jong en oud… Die jongeren komen alleen niet graag naar zo’n informatieavond. 
Ook vragen stellen via een jongerenwerker is niet de oplossing hebben we 
gemerkt tijdens de pilot. Hoe benaderen we die jongeren dan wel? Veel 
jongeren maken gebruik van social media en bekijken deze kanalen vaak via 
hun telefoon. Met de pilot is gebleken dat wij jongeren via betaalde online 
advertenties op social media kanalen gemakkelijk, breed en snel kunnen 
bereiken. Online reageren is voor jongeren een kleine moeite. Zo maken we 
weer die drempel lager, zoeken we persoonlijk contact en kunnen we de stem 
van de jongeren laten horen. 

3.4.4 Helder, duidelijk en persoonlijk
Persoonlijk contact (via verschillende wegen) en heldere, duidelijke en 
rechtstreekse communicatie is de sleutel bij dit project. De input moet van de 
inwoners zelf komen en wij moeten ze duidelijk vertellen wat er mogelijk is. 
Samen in gesprek, dat is wat we moeten doen in dit project. 

3.4.5 Benodigdheden
Voor dit project zal een communicatie-toolbox opgesteld moeten worden 
waarmee gemakkelijk de middelen per stad of dorp hergebruikt kunnen worden. 
Denk hierbij aan een sterke communicatieboodschap, een communicatieplan, 
de uitnodigingen, brieven, teksten voor de Facebook advertenties, afbeeldingen, 
presentaties, etc. 
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4  BIJLAGEN

Bijlage 1 Evaluatie Pilot Heijningen/Fijnaart

Bijlage 2 Programma van eisen speelplekken

Bijlage 3 Schetsontwerpen Heijningen en Fijnaart

Bijlage 4 Overzicht van de vervangingstermijn van speeltoestellen per kern

Bijlage 5 Kostenraming realisatie speelplekken Heijningen en Fijnaart

Bijlage 6 Financiële consequenties fasering uitvoering over 5, 10 of 15 jaar

Onderzoek naar de behoeften van spelende kinderen op de basisschool in Fijnaart.
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BIJLAGE 1

EVALUATIE PILOT HEIJNINGEN/FIJNAART

De aanbevelingen en opmerkingen van de pilot zijn in de volgende paragraaf 
beschreven.

EVALUATIE 
In het proces zijn de verschillende fasen doorlopen:
- Inventarisatie
- Programma van eisen
- Schetsontwerpen

Per fase zijn de belangrijkste aspecten van de evaluatie aangegeven.

Inventarisatie
-  De deelnemers aan de dorpstafels waren enthousiast om mee te denken over 

het aanpakken van de speelplekken.
-  De basisscholen en de leerlingen van de basisscholen waren zeer enthousiast 

om mee te werken aan het speelactiviteiten onderzoek.
-  In eerste instantie was het erg lastig om in contact te komen met de tieners/

jong
-  De basisscholen en de leerlingen van de basisscholen waren zeer enthousiast 

om mee te werken aan het speelactiviteiten onderzoek.
-  In eerste instantie was het erg lastig om in contact te komen met de tieners/

jong volwassenen om te achterhalen aan welke speelactiviteiten zij behoefte 
hebben. Een jongerenwerker van SurPlus is bij het benaderen van de 
jongeren betrokken geweest.Later hebben we, via een Facebook-actie, de 
jongeren (13-21) in Fijnaart benaderd. Hiermee zijn goede resultaten bereikt. 
Deze proef verdient verbetering in de vorm van de juiste vraagstelling. Deze 
wijze van benadering van deze leeftijdsgroep is aan te raden om vaker in te 
zetten. 

-  De opkomst van de bewoners in Heijningen was matig. Er is samengewerkt 
met een groep van circa tien deelnemers. Zij waren betrokken bij het 
onderzoek. De bewoners zijn via een huis aan huis mailing uitgenodigd.

-  De opkomst van de bewoners uit Fijnaart was zeer slecht. Op een uitnodiging 
via het weekblad Fendert Lokaal kwamen drie bewoners naar de bijeenkomst. 
Vanwege de slechte opkomst is een nieuwe bijeenkomst georganiseerd 
waarbij huis aan huis een uitnodiging is verstuurd.  Met veel inzet is er op een 
tweede bijeenkomst een opkomst van 17 personen bij elkaar gekomen. 

-  De resultaten van het speelactiviteiten onderzoek bij de basisschoolleerlingen 
in Heijningen en Fijnaart zijn nagenoeg gelijk. 

-  Er is behoefte aan bijeenkomsten waar de bewoners van de verschillende 
kernen worden uitgenodigd om mee te denken over de wensen ten aanzien 
van het (her)inrichten van speelplekken.

Programma van eisen
In Heijningen is een bijeenkomst georganiseerd waarin de onderzoeksresultaten 
werden getoond. Tevens is een concept programma van eisen besproken. In 
een discussie zijn de eisen over de locatie van de speelplekken en de 
leeftijdscategorie per plek besproken. In een open gedachtewisseling zijn de 
aanwezigen tot een programma van eisen gekomen. Hierbij is één speelplek (in 
de Polderstraat) geannexeerd en verplaatst naar een speelplek voor alle 
leeftijden die integraal wordt aangepakt (zie volgend item). De speelplek in de 
Friesestraat/Deventerstraat wordt ingericht voor kinderen tot de leeftijd van zes 
jaar. De klankbordgroep is uitgenodigd via email. De overige bewoners in 
Heijningen zijn uitgenodigd via een advertentie in “Fendert Lokaal”.

In het overleg over het programma van eisen moest er een slag om de arm 
gehouden worden voor de geplande speelplek voor alle leeftijden, op het 
trainingsveld nabij Oranje-Blauw ’14. De bestemming van deze locatie is sport 
en moet omgevormd worden. Daarnaast is de plek in gebruik bij de 
voetbalvereniging Oranje-Blauw ’14. In een overleg met Oranje-Blauw ’14 gaan 
zij akkoord met de omvorming wanneer een ander veld wordt voorzien van 
verlichting en wordt aangepast. Tot slot zijn er meerdere ideeën in Heijningen 
voor deze plek. Uitgezocht is hoe deze initiatieven (en budgetten) tot één nieuw 
integraal plan kunnen leiden.

In Fijnaart is men eveneens tot een programma van eisen gekomen. Door de 
inventarisatie en het intern overleg is naar voren gekomen dat sommige plekken 
gereconstrueerd kunnen worden in combinatie met acties/wensen vanuit 
andere disciplines die actueel zijn. Hierbij zijn “werk met werk maken” en een 
integrale aanpak van activiteiten, sleutelbegrippen. 

Ook voor Fijnaart is, in overleg met de bewoners, besloten om locaties te 
saneren vanwege voorzieningen in de directe omgeving. Er is “open” 
gediscussieerd over de verschillende locaties en hun mogelijkheden.

Schetsontwerp
De schetsontwerpen van de aan te passen speelplekken voor Heijningen en 
Fijnaart zijn op respectievelijk 9 en 14 maart 2017 besproken met de bewoners 
(Bijlage 3).
Doordat de locaties van de speelplekken en de daarbij behorende 
leeftijdscategorieën in een eerder stadium zijn vastgesteld, verloopt het overleg 
over de schetsontwerpen voorspoedig. Er komen slechts detailopmerkingen 
naar voren die eenvoudig in de schetsontwerpen te verwerken zijn.
Tijdens het overleg komen andere aspecten van de openbare ruimte naar 
voren. Het gaat hierbij voornamelijk om beplantingen, hondenbeleid, parkeren 
en verhardingen. 

Voorbeeld van een schetsontwerp
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AANBEVELINGEN VANUIT DE PILOT
Vanuit de pilot zijn enkele aanbevelingen naar voren gekomen die in het 
voorgestelde speelruimteplan worden opgenomen:

Inspraak/participatie en speelbehoefte 
•  Het benaderen van de basisscholen is nuttig geweest maar kost veel 

inspanning en budget. De resultaten van deze onderzoeken zijn voor beide 
kernen (Heijningen en Fijnaart) nagenoeg gelijk. Tevens komen deze 
resultaten in grote lijnen overeen met de onderzoeken in de rest van 
Nederland. Daarom wordt voorgesteld de resultaten uit de pilot te gebruiken 
voor het programma van eisen voor de gehele gemeente Moerdijk.

•  Het benaderen van de volwassenen via een informatiebijeenkomst is nuttig 
om contact te hebben met de bewoners en te horen wat er speelt. Het gaat 
om informatie ophalen, samen een programma van eisen opstellen en de 
voorlopige ontwerpen bespreken. Tevens wordt hiermee begrip gekweekt 
voor de keuze van de inrichting van locaties. Dit onderdeel zal daarom een 
belangrijk onderdeel blijven in het speelruimteplan.

•  Het benaderen van de jongeren kan efficiënt en goed geregeld worden met 
behulp van de sociale media (Facebook/Instagram). De wijze waarop de 
vraagstelling gedaan wordt verdient verbetering.

•   In verband met een vraag van de jongeren/jong volwassenen in Heijningen 
omtrent een brommer/motorcrossbaan op grond van Rijkswaterstaat naast 
de snelweg is de volgende aanbeveling gedaan. Wanneer bewoners een 
idee hebben voor een specifieke activiteit in de buitenruimte, is de gemeente 
behulpzaam bij de voorbereiding hiervan. De initiatiefnemers geven aan wat 
zij willen, hoe zij dit willen realiseren/financieren en beheren en betrekken de 
omgeving erbij. De consequenties van de ingreep, zoals veiligheid en 
bereikbaarheid, worden door hen in beeld gebracht. Afhankelijk van het 
initiatief wordt bekeken of de gemeente hierin financieel kan ondersteunen 
via het budget voor burgerparticipatie. De inbreng van de gemeente is 
maatwerk.

•  De inspraak en bewonersparticipatie wordt geconcentreerd in de fase van 
het opstellen van het programma van eisen, het uitwerken van het 
schetsontwerp en het bespreken en behulpzaam zijn bij initiatieven voor 
burgerparticipatie. 

Spreiding van de speelplekken
•  Formele speelplekken zijn slechts een klein deel van speelruimte. Wel zijn 

het belangrijke ontmoetingsplekken voor kinderen en volwassenen. 
Vandaaruit gaat het “spel” verder. In tegenstelling tot het huidig 
speelruimtebeleid (waarbij de leeftijdsopbouw een rol speelt) wordt een vaste 
spreiding van de speelplekken gehanteerd. Hierbij wordt uitgegaan van de 
actieradius van de verschillende leeftijdscategorieën. Reden hiervan is dat 
het niet praktisch is om de speelplekken telkens aan te passen aan de 
leeftijdsopbouw van de omgeving (budget en onrust). Daarnaast is de 
bevolkingsmigratie continue in beweging. Bij een kwantiteitsgrens van 
kinderen met een bepaalde leeftijd, sluit je kinderen uit. Daarnaast komen 
kinderen op bezoek bij familie en vrienden en willen spelen.

Budget
•  Het huidig budget is gebaseerd op vervanging en herstel van speeltoestellen. 

Nieuwe speelplekken komen voort uit projecten zoals bijvoorbeeld nieuwe 
wijken. Omdat er in het voorliggend speelruimteplan herschikking en nieuwe 
voorstellen zijn, is het bestaande budget onvoldoende. Wanneer de 
investeringen voor de huidige pilot in Heijningen en Fijnaart worden vertaald 
naar de gehele gemeente is extra budget nodig. Dit budget is gebaseerd op 
het aantal, in de toekomst te verwachten speelplekken, op basis van de 
actieradius van de verschillende leeftijdscategorieën in de bebouwde kom 
van de verschillende kernen van de gemeente Moerdijk. In hoofdstuk 3.3 
wordt dit nader uitgewerkt.

Randvoorwaarden
•  Voorstel is om een standaard programma van eisen op te stellen waaraan de 

speelplekken moeten voldoen (zie bijlage 2).  In overleg met de bewoners 
van iedere kern of wijk worden de locaties van de speelplekken en de 
leeftijdscategorie waarvoor de speelplek wordt ingericht, vastgesteld. 
Daarnaast is er ruimte voor specifieke randvoorwaarden per kern/wijk.

•  In het programma van eisen is per kern/wijk een uitvoeringsbudget 
vastgesteld. Dit budget is gebaseerd op de spreiding van de gewenste 
speelplekken binnen de verschillende kernen in combinatie met de specifieke 
omstandigheden.

Stedenbouwkundig
•  Om een rustige en evenwichtige omgeving te krijgen dienen de speeltoestellen 

qua kleur, materiaalgebruik en vormgeving per locatie op elkaar te worden 
afgestemd.

•  Er dienen verschillen te bestaan tussen het aanbod aan activiteiten van de 
verschillende speelplekken ten opzichte van elkaar. Hierdoor is het interessant 
om (alleen of onder begeleiding) naar andere speelplekken te gaan binnen 
de kern/wijk. Hierbij sluit aan dat de sfeer van iedere locaties eveneens 
verschillend is waardoor een gevarieerd aanbod ontstaat.

Communicatie 
•  In een communicatieplan is de wijze van communicatie tussen burgers en 

gemeente in relatie tot het speelruimteplan opgesteld (3.4).

Realisatie
•  Om de speelplekken te realiseren wordt via een raamcontract met drie tot 

vier leveranciers gewerkt. Zij werken de schetsontwerpen uit tot ontwerp- en 
uitvoeringstekeningen. Iedere geselecteerde leverancier krijgt en aantal 
speellocaties toegewezen die ze via Design&Construct verder uitwerken. Het 
voorstel van de leveranciers. Op deze wijze ontstaat een gevarieerd en 
duurzaam speelaanbod voor een marktconforme prijs.
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BIJLAGE 2

PROGRAMMA VAN EISEN SPEELPLEKKEN

Het programma van eisen omvat de volgende onderdelen:

ACTIVITEITEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE 
Speelplekken zijn bedoeld voor ontmoeting en daarom ingericht voor meerdere 
leeftijdscategorieën. Daarnaast stimuleren de speelplekken meerdere 
ontwikkelingsgebieden van zowel jong als oud. Per leeftijdscategorie zijn de 
uitkomsten van het onderzoek in de kernen Heijningen en Fijnaart aangegeven. 
Hierin zijn de activiteiten van peuters niet meegenomen.

Locatie en inrichting
-  Bij het bepalen van de locatie van speelplekken moet afstemming worden 

gezocht met het gebiedsplan en eventuele projecten die spelen op of nabij 
de betreffende locatie.

-  Nagegaan wordt of de speelplekken goed verdeeld zijn over de kern, wijk en/
of buurt. Bij te weinig speelplekken moeten aanvullende plekken gezocht 
worden. Bij teveel aan speelplekken kan er gesaneerd worden. Wanneer er 
te weinig zijn worden alternatieven gezocht. De kwaliteit van de openbare 
ruimte bepaalt of er te weinig/te veel speelplekken zijn. Per kern/wijk wordt 
een voorstel gedaan van speelplekken op basis van de actieradiuscirkels en 
leeftijdscategorie. Hierbij worden de volgende richtlijnen gevolgd die zijn 
voortgekomen uit de pilot Heijningen en Fijnaart: 

 Tot 6 jaar – in een doelgebied met een straal van circa 150m (Blok)
  6-12 jaar – in een doelgebied met een straal van circa 450m (Buurt)
 Vanaf 12 jaar - in een doelgebied met een straal van circa 1000m (Wijk)
-  Worden terreinen van derden bij het spelen betrokken (schoolpleinen, 

terreinen bij gemeenschapsgebouw e.d.) 
-  De gronden waar de openbare speelruimte wordt ingericht moet  in bezit van 

de gemeente Moerdijk zijn. De opengestelde schoolpleinen vormen hierop 
een uitzondering. 

2. Gewenste activiteiten kinderen basisschoolleeftijd 6-12
 Middenbouw

 Bovenbouw

3. Gewenste activiteiten tieners 13-201. Gewenste activiteiten kleuters 4-5

4. Gewenste activiteiten volwassenen en senioren21- 65+

Ruimtelijke randvoorwaarden
-  De plek waar speelvoorzieningen geplaats worden moet voldoen aan de 

bestemming volgens het bestemmingsplan
-  Speelplekken moeten sociaal veilig zijn, zowel qua inrichting als wat ligging 

betreft.
-  De locatie dient te voldoen aan de verkeersveiligheid. Meestal kan dit worden 

opgelost door de inrichting hierop aan te passen.
-  De speeltoestellen worden zodanig uitgekozen zodat ze als speelplek een 

eenheid vormen (in kleur, vormgeving en/of materiaal).
-  De speelplekken worden zodanig ingericht zodat er ruimte is voor de kleinere 

kinderen (beschutting en intimiteit), ruimte om te rennen voor de grotere 
kinderen en zitgelegenheid voor iedereen.

-  Speelplekken mogen de privacy van aangelegen woningen niet in onredelijke 
mate aantasten.

- De speelplek moet passen binnen de regelgeving.

Beheer en onderhoud
-  peelplekken moeten qua veiligheidsaspecten voldoen aan de Warenwetbesluit 

Attractie- en Speeltoestellen (=WAS).
-  De inrichting moet eenvoudig te beheren en onderhouden zijn en binnen 

beheerbudget passen.
- Gebruik maken van duurzame toestellen en ondergronden.

Budget
-  Per kern wordt het budget voor de herinrichting van de speelplekken 

vastgesteld. Dit budget is in het Speelruimteplan 2017-2027 vastgelegd.



38 39

BIJLAGE 3

SCHETSONTWERPEN HEIJNINGEN EN FIJNAART
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SPEELPLEKKEN HEIJNINGEN EN FIJNAART

Algemene opmerkingen:
-  Banken en afvalbakken dienen op de bestrating te worden geplaatst in 

verband met het beheer en onderhoud.
- Valdempende ondergronden gelegen in gras: kunstgras gebruiken
-  Valdempende ondergronden in bestrating: rubber gebruiken

SPEELPLEKKEN HEIJNINGEN
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SPEELPLEKKEN FIJNAART
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BIJLAGE 4

OVERZICHT VAN DE VERVANGINGSTERMIJN VAN SPEELTOESTELLEN PER KERN

Aantal te vervangen toestellen per kern in percentages aangegeven
De kernen zijn op de volgorde van urgentie gezet ivm de vervanging van de toestellen

Vervangings-
termijn

Heijningen Fijnaart Moerdijk Willemstad Zevenbergen Zevenbergschen 
Hoek

Standdaar-
buiten

Langeweg Klundert Noordhoek Helwijk

Verlopen 38% 15% 10% 8% 14% 22% 15% 19% 11% 18% 0%

2017-2019 19% 37% 60% 51% 33% 22% 26% 19% 20% 10% 0%

2020-2022 19% 16% 20% 16% 14% 34% 48% 31% 11% 36% 57%

2023 en verder 25% 32% 10% 25% 39% 22% 11% 31% 58% 36% 43%

Aantal  
toestellen per 
kern

16 92 10 63 132 9 27 16 62 100% 7
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BIJLAGE 5

KOSTENRAMING REALISATIE SPEELPLEKKEN HEIJNINGEN EN FIJNAART

19-Apr-17 hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal

HEIJNINGEN

Bestaande speelplek Polderstraat

verwijderen en afvoeren kl speeltoestellen 2 st  € 70,00  € 140,00 

verwijderen/afvoeren gr speeltoestellen 2 st  € 140,00  € 280,00 

houtsnippers afvoeren en storten 75 m2  € 2,00  € 150,00 

grasveld fresen 190 m2  € 2,00  € 380,00 

grasveld inzaaien 190 m2  € 2,00  € 380,00 

teelaarde aanvoeren en verwerken m3

verwijderen hekwerk 30 m  € 10,00  € 300,00 

Subtotaal  € 1.630,00 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 163,00 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 326,00 

Totaal  € 2.119,00 

Nieuwe speelplek Polderstraat (alle leeftijden)  € 30.000,00 

1. Deventerstraat

bestaande zandbak behouden, net over zandbak plaatsen 1 st  € 250,00 

leveren en plaatsen combinatietoestel 1 st  € 5.720,00 

nieuw interactief toestel 1 st  € 3.088,00 

nieuwe pleinplakker 1 st  € 565,00 

veerwip verwijderen 1 st  € 70,00 

veerwip verwijderen 1 st  € 70,00 

duikelrek hergebruiken 1 st  € 70,00 

duikelrek verwijderen 1 st  € 70,00 

basketbalpaal verwijderen/hergebruiken 1 st  € 70,00 

schommel verwijderen 1 st  € 140,00 

klimtoestel verwijderen 1 st  € 140,00 

houtsnippers afvoeren en storten 50 m2  € 2,00  € 100,00 

bodem egaliseren 15 m2  € 5,00  € 75,00 

valdempende ondergrond kunstgras 38 m2  € 55,00  € 2.090,00 

beplanting aanpassen sierheesters 4 m2  € 35,00  € 140,00 

19-Apr-17 hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal

lage beplanting aanpassen 15 m2  € 35,00  € 525,00 

inzaaien recreatie gazon 180 m2  € 2,00  € 360,00 

verplaatsen 2 zitbanken en afvalbak 3 st  € 35,00  € 105,00 

bestrating verwijderen en afvoeren 7 m2  € 10,00  € 70,00 

aanbrengen betontegels 7,00  € 40,00  € 280,00 

Subtotaal  € 13.998,00 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 1.399,80 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 2.799,60 

Totaal  € 18.197,40 

FIJNAART

1. Wielerstraat

aanleg van Jeu de boulesbaan met verharding 19,5 m2  € 35,00  € 682,50 

aanbrengen betontegels 80 m2  € 40,00  € 3.200,00 

leveren en plaatsen afvalbak 1 st  € 346,00  € 346,00 

leveren en plaatsen zitbank 2 st  € 565,00  € 1.130,00 

planten haag (16.5m) 16,5 m  € 33,00  € 544,50 

planten boom 2  € 296,00  € 592,00 

Subtotaal  € 6.495,00 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 649,50 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 1.299,00 

Totaal  € 8.443,50 

2. Westerkreekweg

plaatsen beschikbare basketbalpaal 1 st  € 70,00  € 70,00 

aanbrengen tegelverharding 86 m  € 40,00  € 3.440,00 

herstraten tegelverharding 94 m  € 20,00  € 1.880,00 

leveren en plaatsen afvalbak 1 st  € 346,00  € 346,00 

leveren en plaatsen zitbank 2 st  € 565,00  € 1.130,00 

Fitnesstoestellen 5 st  € 3.000,00  € 15.000,00 

valdempende ondergrond kunstgras 100 m2  € 55,00  € 5.500,00 

Subtotaal  € 27.366,00 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 2.736,60 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 5.473,20 

Totaal  € 35.575,80 
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19-Apr-17 hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal

3. Prinses Christinastraat

kleine toestellen verwijderen/afvoeren 2 st  € 70,00  € 140,00 

grote toestellen verwijderen/afvoeren 1 st  € 140,00  € 140,00 

houtsnippers afvoeren en storten 35 m2  € 2,00  € 70,00 

nieuw combinatietoestel 1 st  € 4.000,00  € 4.000,00 

nieuwe veerwip 1 st  € 2.000,00  € 2.000,00 

nieuwe veerwip 1 st  € 2.000,00  € 2.000,00 

nieuwe schommel 1 st  € 4.000,00  € 4.000,00 

bodem egaliseren en inzaaien 100 m2  € 4,00  € 400,00 

valdempende ondergrond van kunstgras 96  € 55,00  € 5.280,00 

Subtotaal  € 18.030,00 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 1.803,00 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 3.606,00 

Totaal  € 23.439,00 

4. Hazebrouckstraat

houtsnippers afvoeren en storten 126 m2  € 2,00  € 252,00 

bestaande schommel repareren 1 st  € 500,00  € 500,00 

nieuw speelhuisje 1  € 3.520,00  € 3.520,00 

bestaande pleinstikkers  € - 

bestaand combinatietoestel  € - 

valdempende ondergrond aanbrengen van gekleurde rubber 126 m2  € 85,00  € 10.710,00 

aanbrengen van hagen 10  € 33,00  € 330,00 

Subtotaal  € 15.312,00 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 1.531,20 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 3.062,40 

Totaal  € 19.905,60 

5. Kadedijk-West (niets doen)  € - 

6. Dauwdruppel

houtsnippers afvoeren en storten 21 m2  € 2,00  € 42,00 

evenwichttoestel verplaatsen hergebuiken 1 st  € 140,00  € 140,00 

hekwerken verwijderen 150 m  € 3,50  € 525,00 

hagen verwijderen 170 m  € 2,75  € 467,50 

bomen planten 2 st  € 296,00  € 592,00 

19-Apr-17 hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal

gazon herstellen 330 m2  € 4,00  € 1.320,00 

Subtotaal  € 3.086,50 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 308,65 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 617,30 

Totaal  € 4.012,45 

7. Sprookjeshof

evenwichtstoestel verwijderen 1 st  € 70,00  € 70,00 

speelhuisje verwijderen 1 st  € 140,00  € 140,00 

evenwichtstoestel verwijderen 1 st  € 70,00  € 70,00 

nieuwe veerwip 1 st  € 1.190,00  € 1.189,00 

nieuw combinatietoestel 1 st  € 1.910,00  € 1.905,00 

bestaande zandbak  € - 

bestaand evenwichtstoestel  € - 

bestaand draaitoestel  € - 

Rubbergietvloer 50 m2  € 85,00  € 4.250,00 

Subtotaal  € 7.624,00 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 762,40 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 1.524,80 

Totaal  € 9.911,20 

8. Goudenregenhof 0-12

bestaand combinatietoestel  € - 

bestaande veerwip twee veren  € - 

nieuwe schommel 1 st  € 4.990,00  € 4.990,00 

nieuwe evenwichtsbalk 1 st  € 155,00  € 155,00 

houtsnippers afvoeren en storten 75 m2  € 2,00  € 150,00 

veerwip verwijderen 1 st  € 70,00  € 70,00 

schommel verwijderen 1 st  € 140,00  € 140,00 

speelhuisje behouden 1 st  € -  € - 

valdempende ondergrond van kunstgras. 157 m2  € 55,00  € 8.635,00 

Subtotaal  € 14.140,00 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 1.414,00 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 2.828,00 

Totaal  € 18.382,00 
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9. Dennenlaan

houtsnippers afvoeren en storten 65 m2  € 2,00  € 130,00 

veerwip meerdere veren verwijderen 1 st  € 70,00  € 70,00 

bestaande veerwip meerdere richtingen  € - 

bestaand speelhuisje  € - 

bestaande glijbaan  € - 

nieuw klimtoestel 1 st  € 1.450,00  € 1.450,00 

bestaand speelhuisje  € - 

betontegels aanbrengen 10 m2  € 40,00  € 400,00 

valondergrond aanbrengen van kunstgras 48 m2  € 55,00  € 2.640,00 

Subtotaal  € 4.690,00 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 469,00 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 938,00 

Totaal  € 6.097,00 

10. Hazelaarstraat

houtsnippers afvoeren en storten 45 m2  € 2,00  € 90,00 

schommel verwijderen (herbruik elders) 2 st  € 70,00  € 140,00 

nieuwe glijbaan/combinatie toestel 1 st  € 4.500,00  € 4.500,00 

nieuw evenwichtstoestel 1 st  € 3.205,00  € 3.205,00 

nieuw combinatietoestel 1 st  € 4.732,00  € 4.732,00 

bokspringpaal verwijderen (herbruik elders) 7 st  € 20,00  € 140,00 

bestaande veerwip handhaven  € - 

glijbaan verplaatsen 1 st  € 140,00  € 140,00 

tegelverharding 7 st  € 40,00  € 280,00 

nieuwe bank 1 st  € 565,00  € 565,00 

afvalbak 1 st  € 346,00  € 346,00 

bestaande bank verwijderen 1 st  € 70,00  € 70,00 

planten haag 8,75 m  € 33,00  € 288,75 

planten boom 2 st  € 296,00  € 592,00 

valdempende ondergrond van kunstgras. 80 m2  € 55,00  € 4.400,00 

Subtotaal  € 19.488,75 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 1.948,88 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 3.897,75 

Totaal  € 25.335,38 

19-Apr-17 hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal

11. Kadedijk oost

houtsnippers afvoeren en storten 45 m2  € 2,00  € 90,00 

nieuwe schommel 1 st  € 2.720,00  € 2.720,00 

nieuw klimtoestel 1 st  € 2.790,00  € 2.790,00 

nieuw evenwichtstoestel (stelten) 1 st  € 1.025,00  € 1.025,00 

nieuwe zandbak 1 st  € 4.000,00  € 4.000,00 

beplanting verwijderen 70 m2  € 2,75  € 192,50 

frezen 250 m2  € 2,00  € 500,00 

inzaaien 250 m2  € 2,00  € 500,00 

valdempende ondergrond van kunstgras. 100 m2  € 55,00  € 5.500,00 

aanplanten haag 73 m  € 33,00  € 2.409,00 

verplaatsen van bank en afvalbak 2 st  € 70,00  € 140,00 

nieuwe bank plaatsen 2 st  € 565,00  € 1.130,00 

bestrating aanleggen, betontegels 38  € 40,00  € 1.520,00 

Subtotaal  € 22.516,50 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 2.251,65 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 4.503,30 

Totaal  € 29.271,45 

12. Kastanjelaan (saneren)

doeltjes verwijderen 2 st  € 35,00  € 70,00 

grasmat herstellen 60 m2  € 5,00  € 300,00 

Subtotaal  € 370,00 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 37,00 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 74,00 

Totaal  € 481,00 

13. Jan Steenstraat (niets doen)

houtsnippers afvoeren en storten 25 m2  € 2,00  € 50,00 

valondergrond kunstgras 70 m2  € 55,00  € 3.850,00 

Subtotaal  € 3.900,00 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 390,00 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 780,00 

Totaal  € 5.070,00 
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14. Kievitstraat

houtsnippers afvoeren en storten 60 m2  € 2,00  € 120,00 

verplaatsen van veerwippen 2 st  € 70,00  € 140,00 

plaatsen her te gebruiken bokspringpalen van de speelplek Hazelaarstraat 7 st  € 40,00  € 280,00 

bestaand combinatietoestel  € - 

aanbrengen valondergrond kunstgras 15 m2  € 55,00  € 825,00 

herplaatsen evenwichtstoestel Dauwdruppel 1 st  € 140,00  € 140,00 

nieuwe banken 2 st  € 565,00  € 1.130,00 

afvalbak 1 st  € 346,00  € 346,00 

tegelverharding 3 m2  € 40,00  € 120,00 

Subtotaal  € 3.101,00 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 310,10 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 620,20 

Totaal  € 4.031,30 

15. Populierenstraat

houtsnippers afvoeren en storten 40 m2  € 2,00  € 80,00 

tafeltennistafel verwijderen (elders herbruik) 1 st  € 140,00  € 140,00 

basketbalpaal verwijderen (elders herbruken) 1 st  € 140,00  € 140,00 

bestaand evenwichtstoestel  € - 

bestaand evenwichtstoestel  € - 

bestaand bokspringpaal  € - 

bestaand klimtoestel  € - 

nieuw combinatietoestel 1 st  € 5.140,00  € 5.140,00 

valdempende ondergrond kunstgras 125 m2  € 55,00  € 6.875,00 

verharding aanbrengen onder bestaande bank en afvalbak 7  € 40,00  € 280,00 

bestaande verharding verwijderen  € 140,00 

Subtotaal  € 12.795,00 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 1.279,50 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 2.559,00 

Totaal  € 16.633,50 

16. Leeuwerikstraat - meenemen in integraal project  € - 

nieuwe toestellen 1-6jr 2 st  € 2.500,00  € 5.000,00 

valdempende ondergrond kunstgras 10 m2  € 55,00  € 550,00 

Subtotaal  € 5.550,00 

19-Apr-17 hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 555,00 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 1.110,00 

Totaal  € 7.215,00 

17. Zoete Kroon (niets doen)

houtsnippers afvoeren en storten 90 m2  € 2,00  € 180,00 

valdempende ondergrond kunstgras 40 m2  € 55,00  € 2.200,00 

Subtotaal  € 2.380,00 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 238,00 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 476,00 

Totaal  € 3.094,00 

18. Koolmees west (niets doen)

houtsnippers afvoeren en storten 45 m2  € 2,00  € 90,00 

valondergrond kunstgras 70 m2  € 55,00  € 3.850,00 

Subtotaal  € 3.940,00 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 394,00 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 788,00 

Totaal  € 5.122,00 

19. Koolmees oost

houtsnippers afvoeren en storten 75 m2  € 2,00  € 150,00 

bestaand combinatietoestel  € - 

bestaande veerwippen 2 stuks  € - 

bestaande schommel  € - 

valondergrond kunstgras 91 m2  € 55,00  € 5.005,00 

nieuw speelhuisje  € 3.200,00 

Subtotaal  € 8.355,00 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 835,50 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 1.671,00 

Totaal  € 10.861,50 

20. Zilvermeeuw

houtsnippers afvoeren en storten 120 m2  € 2,00  € 240,00 

verwijderen halfverharding 150 m2  € 5,00  € 750,00 

Veerwip handhaven/verplaatsen 1 st  € 70,00  € 70,00 
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Nieuwe schommel 1 st  € 1.000,00  € 1.000,00 

Nieuw klimtoestel 1 st  € 2.050,00  € 2.050,00 

Klimtoestel handhaven/verplaatsen(7-13) 1 st  € -  € - 

Nieuw draaitoestel 1 st  € 3.620,00  € 3.620,00 

Nieuw draaitoestel 1 st  € 17.660,00  € 17.660,00 

Nieuw combinatietoestel 1 st  € 8.730,00  € 8.730,00 

rubber ondergrond 75 m2  € 85,00  € 6.375,00 

fitnesstoestellen 

8. Jeu de Boulebaan 1 st  € 3.000,00  € 3.000,00 

9. dipbench 1 st  € 990,00  € 990,00 

10. steps 3 verschillende hoogten 3 st  € 700,00  € 2.100,00 

11. bench 1 st  € 990,00  € 990,00 

12. pul-up station 1 st  € 1.300,00  € 1.300,00 

13. overhead ladder 1 st  € 1.500,00  € 1.500,00 

14. fitnessbike 1 st  € 3.530,00  € 3.530,00 

valdempende ondergrond kunstgras 255 m2  € 55,00  € 14.025,00 

valdempende ondergrond rubber 85 m2  € 85,00  € 7.225,00 

verhardingen 100 m2  € 40,00  € 4.000,00 

zitbank 2 st  € 565,00  € 1.130,00 

afvalbak 1 st  € 346,00  € 346,00 

houten vlonder 225 m2  € 75,00  € 16.875,00 

heesterbeplanting 400 m2  € 20,00  € 8.000,00 

haag 70 m  € 33,00  € 2.310,00 

bomen 3 st  € 296,00  € 888,00 

Subtotaal   € 108.704,00 

Planvorming en voorbereiding , 10%  € 10.870,40 

Uitvoeringskosten en onvoorzien, 20%  € 21.740,80 

Totaal  € 141.315,20 

Totaal Fijnaart en Heijningen  € 424.513,28 
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BIJLAGE 6

FINANCIELE CONSEQUENTIES FASERING UITVOERING OVER 5,10 OF 15 JAAR

SPEELRUIMTEPLAN PER KERN FASERING 5 JAAR

Jaar € Krediet Afschrijvingslasten Rentelasten Tot kapitaallasten Boekwaarde  
2018

Boekwaarde  
2019

Boekwaarde  
2020

Boekwaarde 
2021

Boekwaarde 
2022

Boekwaarde 
2023

Boekwaarde 
2024

Boekwaarde 
2025

Boekwaarde 
2026

Boekwaarde 
2027

communicatie 2018  6.900  460,00  103.500,00  103.960,00  6.900  6.440  5.980  5.520  5.060  4.600  4.140  3.680  3.220  2.760 
Heijningen 2018  50.300  3.353,33  1.308,00  4.661,33  50.300  46.947  43.593  40.240  36.887  33.533  30.180  26.827  23.473  20.120 
Fijnaart 2018  376.700  25.113,33  9.795,71  34.909,04  376.700  351.587  326.473  301.360  276.247  251.133  226.020  200.907  175.793  150.680 
Vervanging bestaande toestellen 2018  45.000  3.000,00  45.000  42.000  39.000  36.000  33.000  30.000  27.000  24.000  21.000  18.000 
Moerdijk 2019  55.800  3.720,00  1.451,02  5.171,02  55.800  52.080  48.360  44.640  40.920  37.200  33.480  29.760  26.040 
Willemstad 2019  130.200  8.680,00  3.385,72  12.065,72  130.200  121.520  112.840  104.160  95.480  86.800  78.120  69.440  60.760 
Zevenbergen 25% 2019  139.500  9.300,00  3.627,56  12.927,56  139.500  130.200  120.900  111.600  102.300  93.000  83.700  74.400  65.100 
Vervanging bestaande toestellen 2019  40.500  2.700,00  40.500  37.800  35.100  32.400  29.700  27.000  24.300  21.600  18.900 
Zevenbergen 50% 2020  279.000  18.600,00  7.255,12  25.855,12  279.000  260.400  241.800  223.200  204.600  186.000  167.400  148.800 
Vervanging bestaande toestellen 2020  36.000  2.400,00  36.000  33.600  31.200  28.800  26.400  24.000  21.600  19.200 
Zevenbergen 25% 2021  139.500  9.300,00  3.627,56  12.927,56  139.500  130.200  120.900  111.600  102.300  93.000  83.700 
Zevenbergschen Hoek 2021  55.800  3.720,00  1.451,02  5.171,02  55.800  52.080  48.360  44.640  40.920  37.200  33.480 
Standdaarbuiten 2021  110.600  7.373,33  2.876,04  10.249,38  110.600  103.227  95.853  88.480  81.107  73.733  66.360 
Langeweg 2021  55.800  3.720,00  1.451,02  5.171,02  55.800  52.080  48.360  44.640  40.920  37.200  33.480 
Vervanging bestaande toestellen 2021  31.500  2.100,00  31.500  29.400  27.300  25.200  23.100  21.000  18.900 
Klundert 2022  186.000  12.400,00  4.836,74  17.236,74  186.000  173.600  161.200  148.800  136.400  124.000 
Noordhoek 2022  18.600  1.240,00  483,67  1.723,67  18.600  17.360  16.120  14.880  13.640  12.400 
Helwijk 2022  18.600  1.240,00  483,67  1.723,67  18.600  17.360  16.120  14.880  13.640  12.400 
Vervanging bestaande toestellen 2022  27.000  1.800,00  27.000  25.200  23.400  21.600  19.800  18.000 
Vervanging bestaande toestellen 2023  22.500  1.500,00  22.500  21.000  19.500,00  18.000  16.500 
Vervanging bestaande toestellen 2024  18.000  1.200,00  18.000  16.800,00  15.600  14.400 
Vervanging bestaande toestellen 2025  13.500  900,00  13.500,00  12.600  11.700 
Vervanging bestaande toestellen 2026  9.000  600,00  9.000  8.400 
Vervanging bestaande toestellen 2027  4.500  300,00  4.500 

 1.870.800  124.720  42.032,87  166.752,87  478.900  812.973  1.071.647  1.387.520  1.534.180  1.436.460  1.332.740  1.223.320  1.108.500  988.580 
 12.453  21.141  27.867  36.081  39.895  37.354  34.657  31.811  28.825  25.707 

Afschrijvingstermijn 15 jaar / rente 2,60%

Overzicht kapitaallasten 2018 e.v.

Afschrijving Rente Totaal kapitaallasten Dekking
2018  31.927  12.453  44.380 Dekking 2017 vanuit vervangingskrediet speelruimte 

7580054 (€ 49.025), krediet wordt niet benut voor 
andere zaken? *

Dekking 2018 ev regelen in kadernota, waarbij 
iig € 50.000 geregeld is door vervangingskrediet 
omzetten in exploitatiebudget tbv kapitaallasten

2019  56.327  21.141  77.467 
2020  77.327  27.867  105.194 
2021  103.540  36.081  139.621 
2022  120.220  39.895  160.115 
2023  121.720  37.354  159.074 
2024  122.920  34.657  157.577 
2025  123.820  31.811  155.631 
2026  124.420  28.825  153.245 
2027  124.720  25.707  150.427 
* Vervangingskrediet laten vervallen en budget toevoegen aan exploitatie tbv dekking kapitaallasten
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SPEELRUIMTEPLAN PER KERN FASERING 10 JAAR

Jaar € Krediet Afschrijvingslasten Rentelasten Tot kapitaallasten Boekwaarde 
2017

Boekwaarde 
2018

Boekwaarde 
2019

Boekwaarde 
2020

Boekwaarde 
2021

Boekwaarde 
2022

Boekwaarde 
2023

Boekwaarde 
2024

Boekwaarde 
2025

Boekwaarde 
2026

Boekwaarde 
2027

Boekwaarde 
2028

communicatie 2017  6.900  460,00  -  460,00  6.900  6.440  5.980  5.520  5.060  4.600  4.140  3.680  3.220  2.760  2.300  1.840 
Heijningen 2017  50.300  3.353,33  1.308,00  4.661,33  50.300  46.947  43.593  40.240  36.887  33.533  30.180  26.827  23.473  20.120  16.767  13.413 
Vervanging bestaande toestellen 2017  45.000  3.000,00  45.000  42.000  39.000  36.000  33.000  30.000  27.000  24.000  21.000  18.000  15.000  12.000 
Fijnaart 33% 2018  124.311  8.287,40  3.232,58  11.519,98  124.311  116.024  107.736  99.449  91.161  82.874  74.587  66.299  58.012  49.724  41.437 
Vervanging bestaande toestellen 2018  40.500  2.700,00  40.500  37.800  35.100  32.400  29.700  27.000  24.300  21.600  18.900  16.200  13.500 
Fijnaart 67% 2019  252.389  16.825,93  6.563,12  23.389,06  252.389  235.563  218.737  201.911  185.085  168.259  151.433  134.607  117.782  100.956 
Vervanging bestaande toestellen 2019  36.000  2.400,00  36.000  33.600  31.200  28.800  26.400  24.000  21.600  19.200  16.800  14.400 
Moerdijk 2020  55.800  3.720,00  1.451,02  5.171,02  55.800  52.080  48.360  44.640  40.920  37.200  33.480  29.760  26.040 
Willemstad 2020  130.200  8.680,00  3.385,72  12.065,72  130.200  121.520  112.840  104.160  95.480  86.800  78.120  69.440  60.760 
Vervanging bestaande toestellen 2020  31.500  2.100,00  31.500  29.400  27.300  25.200  23.100  21.000  18.900  16.800  14.700 
Zevenbergen 25% 2021  139.500  9.300,00  3.627,56  12.927,56  139.500  130.200  120.900  111.600  102.300  93.000  83.700  74.400 
Vervanging bestaande toestellen 2021  27.000  1.800,00  27.000  25.200  23.400  21.600  19.800  18.000  16.200  14.400 
Zevenbergen 25% 2022  139.500  9.300,00  3.627,56  12.927,56  139.500  130.200  120.900  111.600  102.300  93.000  83.700 
Vervanging bestaande toestellen 2022  22.500  1.500,00  22.500  21.000  19.500  18.000  16.500  15.000  13.500 
Zevenbergen 25% 2023  139.500  9.300,00  3.627,56  12.927,56  139.500  130.200  120.900  111.600  102.300  93.000 
Vervanging bestaande toestellen 2023  18.000  1.200,00  18.000  16.800  15.600  14.400  13.200  12.000 
Zevenbergen 25% 2024  139.500  9.300,00  3.627,56  12.927,56  139.500  130.200  120.900  111.600  102.300 
Vervanging bestaande toestellen 2024  18.000  1.200,00  18.000  16.800  15.600  14.400  13.200 
Zevenbergschen Hoek 2025  55.800  3.720,00  1.451,02  5.171,02  55.800  52.080  48.360  44.640 
Standdaarbuiten 2025  110.600  7.373,33  2.876,04  10.249,38  110.600  103.227  95.853  88.480 
Vervanging bestaande toestellen 2025  13.500  900,00  13.500  12.600  11.700  10.800 
Langeweg 2026  55.800  3.720,00  1.451,02  5.171,02  55.800  52.080  48.360 
Klundert 50% 2026  93.000  6.200,00  2.418,37  8.618,37  93.000  86.800  80.600 
Vervanging bestaande toestellen 2026  9.000  600,00  9.000  8.400  7.800 
Klundert 50% 2027  93.000  6.200,00  2.418,37  8.618,37  93.000  86.800 
Noordhoek 2027  18.600  1.240,00  483,67  1.723,67  18.600  17.360 
Helwijk 2027  18.600  1.240,00  483,67  1.723,67  18.600  17.360 
Vervanging bestaande toestellen 2027  4.500  300,00  4.500  4.200 

 1.888.800  125.920  42.032,87  167.952,87  102.200  260.198  530.786  711.259  826.233  925.606  1.009.679  1.083.253  1.168.726  1.220.106  1.237.866  1.111.946 
 2.658  6.766  13.803  18.496  21.485  24.069  26.256  28.169  30.392  31.728  32.189  28.915 

Overzicht kapitaallasten 2017 e.v.

Afschrijving Rente Totaal kapitaallasten Dekking
2017  6.813  2.658  9.471 Dekking 2017 vanuit vervangingskrediet speelruimte 

7580054 (€ 49.025), krediet wordt niet benut voor 
andere zaken? *

Dekking 2018 ev regelen in kadernota, waarbij iig
€ 50.000 geregeld is door vervangingskrediet 
omzetten in exploitatiebudget tbv kapitaallasten

2018  17.801  6.766  24.567 
2019  37.027  13.803  50.829 
2020  51.527  18.496  70.022 
2021  62.627  21.485  84.112 
2022  73.427  24.069  97.496 
2023  83.926,67  26.256  110.182 
2024  94.426,67  28.169  122.596 
2025  106.420,00  30.392  136.812 
2026  116.940,00  31.728  148.668 
2027  125.920,00  32.189  158.109
* Vervangingskrediet laten vervallen en budget toevoegen aan exploitatie tbv dekking kapitaallasten



82 83

Jaar € Krediet Afschrijvingslasten Rentelasten Tot kapitaallasten Boekwaarde 2017 Boekwaarde 2018

communicatie 2017  6.900  460  6.900  6.440 

Heijningen 2017  50.300  3.353  1.308  4.661  50.300  46.947 

Fijnaart 15% 2017  56.505  3.767  1.469  5.236  56.505  52.738 

Vervanging bestaande toestellen 2018  45.000  3.000  45.000 

Fijnaart 33% 2018  124.311  8.287  3.233  11.520  116.024 

Vervanging bestaande toestellen 2019  42.000  2.800 

Fijnaart 33% 2019  124.311  8.287  3.233  11.520 

Vervanging bestaande toestellen 2020  39.000  2.600 

Fijnaart 19% 2020  71.573  4.772  1.861  6.633 

Moerdijk 2020  55.800  3.720  1.451  5.171 

Vervanging bestaande toestellen 2021  36.000  2.400 

Willemstad 2021  130.200  8.680  3.386  12.066 

Vervanging bestaande toestellen 2022  33.000  2.200 

Zevenbergen 20% 2022  111.600  7.440  2.902  10.342 

Vervanging bestaande toestellen 2023  30.000  2.000 

Zevenbergen 20% 2023  111.600  7.440  2.902  10.342 

Vervanging bestaande toestellen 2024  27.000  1.800 

Zevenbergen 20% 2024  111.600  7.440  2.902  10.342 

Vervanging bestaande toestellen 2025  24.000  1.600 

Zevenbergen 20% 2025  111.600  7.440  2.902  10.342 

Vervanging bestaande toestellen 2026  21.000  1.400 

Zevenbergen 20% 2026  111.600  7.440  2.902  10.342 

Vervanging bestaande toestellen 2027  18.000  1.200 

Zevenbergschen Hoek 2027  55.800  3.720  1.451  5.171 

Standdaarbuiten 50% 2027  55.300  3.687  1.438  5.125 

Vervanging bestaande toestellen 2028  15.000  1.000 

Standdaarbuiten 50% 2028  55.300  3.687  1.438  5.125 

Vervanging bestaande toestellen 2029  12.000  800 

Langeweg 2029  55.800  3.720  1.451  5.171 

Klundert 30% 2029  55.800  3.720  1.451  5.171 

Vervanging bestaande toestellen 2030  9.000  600 

Klundert 70% 2030  130.200  8.680  3.386  12.066 

Vervanging bestaande toestellen 2031  6.000  400 

Noordhoek 2031  18.600  1.240  484  1.724 

Vervanging bestaande toestellen 2032  3.000  200 

Helwijk 2032  18.600  1.240  484  1.724 

 1.976.400  131.760  42.033  173.793  106.805  260.708 

 2.777  6.779 

Afschrijvingstermijn 15 jaar / rente 2,60%

SPEELRUIMTEPLAN PER KERN FASERING 15 JAAR

Overzicht kapitaallasten 2017 e.v.

Afschrijving Rente Totaal kapitaallasten Dekking
2017  7.120  2.777  9.898 Dekking 2017 vanuit vervangingskrediet speelruimte 

7580054 (€ 49.025), krediet wordt niet benut voor 
andere zaken? *

Dekking 2018 ev regelen in kadernota, waarbij iig 
€ 50.000 geregeld is door vervangingskrediet 
omzetten in exploitatiebudget tbv kapitaallasten

2018  18.408  6.779  25.187 
2019  29.495  10.626  40.121 
2020  40.587  14.185  54.772 
2021  51.667  17.686  69.353 
2022  61.307  20.338  81.645 
2023  70.746,67  22.661  93.408 
2024  79.986,67  24.661  104.647 
2025  89.026,67  26.342  115.369 
2026  97.866,67  27.710  125.577 
2027  106.473,33  28.758  135.231 
2028  111.160,00  28.052  139.212 
2029  119.400,00  28.611  148.011 
2030  128.680,00  29.361  158.041 
2031  130.320,00  26.889  157.209 
2032  131.760,00  24.297  156.057
* Vervangingskrediet laten vervallen en budget toevoegen aan exploitatie tbv dekking kapitaallasten
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