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lnleiding
Het vigerende speelruimtebeleid is verouderd en voldoet niet meer aan de uitgangspunten van deze
tijd. Er is behoefte aan een nieuwe speelruimtebeleid, waarbij uw raad uitdrukkelijk aandacht heeft
gevraagd voor bewonersparticipatie bijde totstandkoming van nieuw beleid.

lnformatie
Een speelplek is in deze tijd meer dan een veldje met speeltoestellen. De speelplek van deze tijd is
een speel/ ontmoetingsplek die ingericht is voor meerdere leeftijdsdoelgroepen. Zo ontstaat een
wijkgerichte ontmoetingsplek met veel sociale controle. Het college van B&W wil middels een pilot in
de kernen Fijnaart en Heijningen samen met de inwoners van deze kernen een invulling geven aan de
speel/ontmoetingsplekken. Voorop staat dat de inwoners via burgerparticipatie meedenken over de
inrichting van de plekken en dat samen met de inwoners een speelruimteplan wordt opgesteld voor de
komende jaren.
Er is voor deze twee kernen gekozen omdat er in vergelijking met andere kernen erg veel oude
speeltoestellen (ouder dan 15 jaar) in deze twee kernen aanwezig zijn. De kosten voor het burgerparticipatietraject wordt gedekt uit het regulier onderhoudsbudget.

Aan de hand van deze pilot worden de uitgangspunten voor het nieuwe speelruimtebeleid 2O17 en
verder opgesteld, inclusief het hiervoor benodigde budget en zal in het 1e kwartaal van 2017 aan u
worden voorgelegd.
Lopende het traject worden speelruimteverzoeken van overige kernen niet in behandeling genomen.
Na vaststelling van het nieuwe speelruimtebeleid door uw raad worden de uitgangspunten van de pilot
ook gebruikt in andere kernen en worden deze speelruimteverzoeken getoetst aan het nieuwe
speelruimtebeleid.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
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