UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2012 - 2020
In de Nota Speelruimte 2013 – 2020 onderkent de gemeente Bussum het belang van speelen ontmoetingsruimte. Kinderen hebben immers recht op (buiten) spelen.
De gemeente zet het volgende in om haar ambitie op het gebied van buitenspelen te
behalen::
A. er zijn voldoende speel- en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte voor
de jeugd van 0 tot 18 jaar;
B. de openbare ruimte is optimaal ingericht als toegankelijke, veilige en bespeelbare ruimte;
C. het beheer van speelvoorzieningen is duurzaam en adequaat;
D. de inrichting en het beheer van speel- en ontmoetingsruimten vinden plaats in
samenwerking met kinderen, hun verzorgers en andere belanghebbenden.
A. Voldoende speel- en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte:
1.
De ‘actieradius-normen’ van Jantje Beton zijn uitgangspunt
2.
Er is een evenwichtige spreiding van voorzieningen over wijk en gemeente
• waar geen ruimte is voor een speelplaats wordt het informeel spelen optimaal
ingericht
3.
Er zijn voldoende voorzieningen voor de verschillende leeftijds- en doelgroepen
• de doelgroepen zijn kinderen van 0 tot 5 jaar, 6 tot 11 jaar, 12 tot 18 jaar
• bij de inrichting wordt rekening gehouden met de speelbehoefte van elke
leeftijdsgroep
4.
Medegebruik van schoolpleinen en sportvelden wordt gestimuleerd in het geval dat er
in de openbare ruimte geen mogelijkheden voor speelplaatsen zijn.

(toevoegen principetekening actieradius tekening)
Plus overzicht van speelplaatsen in Bussum
Werkzaamheden 2013 - 2020
Aanleg twee speelplekken
Er worden twee speelplekken aangelegd ten behoeve van de kinderen in het
Brediuskwartier en omgeving Meentweg/Nieuwe ’s-Gravenlandseweg. Hier ontbreken
volgens de normen van Jantje Beton formele speelruimte en wordt gezien het aantal
verzoeken voor een nieuwe speelgelegenheid ook door kinderen gemist.
Het betreft:
• het plantsoen op de kruising Meentweg en Nieuwe ’s-Gravenlandseweg voor de
leeftijdsgroep 0 – 5 jaar
• het gedeelte van het grasveld op de Burgemeester ’s Jacoblaan voor de groep 6 –
11 jaar
Wanneer: 2013
Middelen: uit bestaande kredieten
Herenstraat: € 25.000,Brediuskwartier: € 10.000,Opheffen twee speelplekken en twee tafeltennistafels
Twee speelplekken (Vaartweg en Eendrachtspark) worden vervangen door speelterreinen
in de directe omgeving (Hooftlaan en Voormeulenweg).
Twee tafeltennistafels worden verwijderd.
Het betreft:
• de speelplaats op de Vaartweg; de nieuwe speelplek in het Van Goghkwartier
vervangt deze plek;
• de speelplaats aan het Eendrachtspark in verband met de aanleg speelplek ter

hoogte van Sportpark Zuid.
Na verwijdering van de speeltoestellen blijven de plekken als speelruimte gehandhaafd.
Wanneer: 2013
Middelen: uit bestaande kredieten tbv verwijderen en herinrichten
Eendrachtspark: € 12.000,Vaartweg: € 10.000,Tafeltennistafels: € 6000,Voorzieningen oudere jeugd
Voor de oudere jeugd wordt:
• de skatebaan op de Ceintuurbaan uitgebreid.
• (een deel van) de Groene Long avontuurlijk(er) en natuurlijk(er) ingericht.
Wanneer: 2013 en 2015
Middelen: uit bestaande kredieten
Skatebaan: € 40.000,Groene Long: € 10.000,-

B. Toegankelijke, veilige en bespeelbare openbare ruimte:
5.
In Bussum kunnen kinderen spelen op formele en informele plekken:
- de bespeelbaarheid van de informele ruimten wordt in alle ruimtelijke projecten
gestimuleerd;
- het openbaar groen wordt waar mogelijk geschikt gemaakt voor het natuurlijk
spelen.
- De speelwaarde van de buitenruimte is het grootst wanneer het een variatie biedt
van alle spelvormen: bewegingspel, constructiespel, regel- en wedstrijdspel en
ontmoeting, dromen, kijken en rust.
6.

Speelplaatsen en de routes er naartoe zijn veilig:
- uitgangspunt voor het ontwerp van speelplaatsen is een veilige speelplaats:
• De afstand tussen speeltoestellen voldoet aan de eisen ten aanzien
van de vrije ruimte rondom de toestellen
• De ondergrond onder speeltoestellen voldoet aan de eisen van
valdemping.
• Speeltoestellen zijn veilig
 Elk toestel moet voorzien zijn van een technisch
constructiedossier en gebruiksaanwijzing
 Een nieuw toestel moet voorzien zijn van een keuringscertificaat.
 Bij zelfgebouwde toestellen moet er een keuring worden
uitgevoerd door een aangewezen keuringsinstantie.
• Speelplaatsen zijn fysiek veilig afgekaderd van de omgeving.
- speelplaatsen zijn sociaal veilig:
• betrokkenheid van bewoners in het ontwerpproces en beheer van
speelplaatsen vergroot de sociale veiligheid;
• kinderen en jongeren spelen graag op plekken waar ook ander mensen
zijn en waar ze gezien kunnen worden.
- het spelen van jongere en oudere kinderen dienen fysiek voldoende afstand te
bewaren en afgebakend te zijn;
• Voorzieningen voor de oudere jeugd (12+) worden rond de Groene
Long en de sportvelden rond Fort Werk IV gecentreerd
- onderdeel van ruimtelijke projecten is de verbetering van veilige en bespeelbare
kinderroutes;

7.

Speelplaatsen zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor gehandicapte kinderen:
- Bij renovaties wordt:
- de behoefte naar speelvoorzieningen voor gehandicapte kinderen gepolst
- de toegankelijkheid voor gehandicapte kinderen vergroot.

Werkzaamheden 2013 – 2020
Voorzieningen gehandicapte kinderen
Als er sprake is van vernieuwing van een speelplek, wordt via bewonersparticipatie de
behoefte voor speelvoorzieningen voor gehandicapte kinderen in beeld gebracht en naar
gehandeld.
Wanneer: doorlopend
Middelen: uit beschikbare kredieten Nota Speelruimte en projecten
Informeel, natuurlijk spelen en kindvriendelijke routes bevorderen,
Via ruimtelijke projecten worden de potenties voor informeel spelen en natuurlijk spelen in
beeld gebracht en via deze projecten de bespeelbaarheid van de openbare ruimte
verbeterd.
Wanneer: doorlopend
Middelen: uit beschikbare kredieten Nota Speelruimte en projecten
Totaal: € 20.000,-

Informeel, natuurlijk spelen en kindvriendelijke routes bevorderen,
Via ruimtelijke projecten worden de potenties voor informeel spelen en natuurlijk spelen in
beeld gebracht en via deze projecten de bespeelbaarheid van de openbare ruimte
verbeterd.
Wanneer: doorlopend
Middelen: uit beschikbare kredieten Nota Speelruimte en projecten
Totaal: € 20.000,-

C. Adequaat beheer en vervanging (zie ook bijlage A en B):
8.
Het Warenbesluit Attractie- en speeltoestellen (1997) is van toepassing:
- het beheer vindt plaats op basis van een beheer- en onderhoudsysteem
- het Attractiebesluit verplicht om van elk toestel een logboek bij te houden; in het
logboek moeten de volgende gegevens worden opgenomen:
• de gegevens van de eigenaar en/of beheerder
• gegevens over het speeltoestel: een beschrijving, technische
gegevens, de naam van de leverancier of fabrikant en gegevens van de
installateur
• uitgevoerde keuringen, inspecties, onderhoudswerkzaamheden en
reparaties.
• Registratie van ongevallen met het toestel.
- speelterreinen en –speeltoestellen worden 4 keer per jaar op veiligheid
gecontroleerd;
• 3 keer per jaar vindt inspectie plaats door eigen dienst;
• 1 keer per jaar vindt inspectie plaats door externe inspecteurs
9.

Voor het beheer van de speelterreinen geldt kwaliteitsniveau B overeenkomstig de
CROW normen.

10.

Speelplaatsen zijn schoon
• Op een speelplaats is er minimaal 1 prullenbak
• de prullenbak wordt wekelijks geleegd (checken Margo)
• kwaliteit A zwerfvuil (checken Margo)

11.

Er zijn voldoende onderhouds- en vervangingsmiddelen:
er worden alleen nieuwe speelplekken aangelegd als ook voorzien wordt in
voldoende onderhouds- en vervangingsmiddelen.
gemeente zet zich in om andere financieringsbronnen dan de gemeentelijke
middelen aan te wenden voor de instandhouding van de speelruimte

12.

Er zijn middelen die vrij ingezet kunnen worden voor:
informeel spelen (inzetten bij projecten);
uitvoering kindernetwerk;
het natuurlijk spelen.

13.

Speeltoestellen hebben een gemiddelde levensduur van 12 jaar.

14.

Speelplaatsen worden effectief beheerd:
• er vindt onderzoek plaats naar vergroting effectiviteit door beheer door
derden van speelplaatsen

Werkzaamheden 2012 – 2020
Vervanging speelplaatsen
Speelplaatsen worden volgens tabel A vervangen. Uitgangspunt is een gemiddelde
vervangingsperiode van 12 jaar
Wanneer: 2013 – 2020
Middelen: uit beschikbare middelen Nota Speelruimte
Vermarkten onderhoud en beheer
Er wordt onderzocht of een kostenreductie gehaald kan worden door werkzaamheden voor
de speelplaatsen door derden te laten verrichten
Wanneer: 2015
Middelen: nvt

Periodiek onderhoud en beheer
Er vindt periodiek onderhoud en inspectie plaats volgens het schema in bijlage B.
Wanneer: 2013 - 2020
Middelen: nvt

D. Samen met bewoners werken aan speelruimte:
15.
De gemeente ontwikkelt samen met kinderen en bewoners speelplaatsen
- Participatie is maatwerk
16.

Zelfwerkzaamheid van bewoners wordt gestimuleerd:
• bewoners kunnen zelf middelen bij elkaar brengen door wijksponsors te
zoeken of inzamelingsacties te organiseren
• bewoners kunnen helpen bij aanleg, onderhoud en beheer van
speelplekken
• beheer beperkt zich tot terreinbeheer
• wanneer bewoners beheertaken op zich nemen, doen zij dit vanuit een
rechtspersoon (vereniging of stichting)

Werkzaamheden 2013 – 2020
Stimuleren zelfwerkzaamheid
Bewoners worden bij de renovatie van speelplaatsen en bij verzoeken om nieuwe
speelplaatsen/-toestellen gestimuleerd om zelf middelen bij elkaar te brengen. Ook wordt
het terreinbeheer gestimuleerd.
Wanneer: 2013 – 2020
Middelen: nvt

Financiën
De kosten die met de investering in speelruimte worden bepaald door de volgende posten:
Financieringskosten
: deze worden in een jaarlijks bedrag uitgedrukt bestaande uit
vervangingsreserve en rente van 5,5%
Fysiek onderhoud
: onderhoud speeltoestellen, regelmatige visuele inspectie van de
speeltoestellen, jaarlijkse veiligheidsinspectie, reparaties.
Beleid en werkvoorbereiding: personeelskosten (actualisatie) speelruimte, ontwerp en
uitvoering, contacten bewoners en aannemers
Toezicht en beheer
: personeelskosten toezicht, beheer (door derden)
(toevoegen bijlage C)
Er zijn voldoende middelen om alle bestaande speelplekken en trapvelden te onderhouden en
te vervangen. Het neemt niet weg, dat op bewoners, verschillende gemeentelijke afdelingen,
marktpartijen, diverse fondsen en het bedrijfsleven een beroep kan worden gedaan om de
realisatie van aanleg en beheer van buitenspeelruimte te bekostigen.
Medefinanciering kan als volgt plaats vinden:
Financiering door projectontwikkelaars en corporaties:
• bij grote bouwprojecten worden (een deel van de) ontwikkelkosten door
projectontwikkelaars en corporaties betaald. Van belang is dat er naast speelruimte ook
middelen gereserveerd worden voor aanleg, onderhoud, beheer en renovatie worden
geregeld.
• Als gemeente grondeigenaar is kan zij de ruimtereservering voor speelruimte en kosten
ervan verevenen en doorberekenen in de grondprijs. Als de gemeente een deel van de
grond in eigendom heeft, kan zij het kostenverhaal regelen via een publiekprivate
samenwerking of een samenwerkingsovereenkomst.
• Heeft de gemeente geen grond in eigendom, dan kan zij op grond van artikel 42 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening met een particuliere exploitant een
exploitatieovereenkomst sluiten. Dit is een privaatrechtelijke overeenkomst waarin
afspraken worden gemaakt over de bijdrage die de exploitant betaalt voor de aanleg van
openbare voorzieningen. Deze overeenkomst kan alleen vrijwillig tot stand komen.
• Wanneer een particuliere grondeigenaar niet wil meewerken aan exploitatieovereenkomst
kan de gemeente (een deel van) de kosten via de baatbelasting, op grond van artikel 222
van de Gemeentewet. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. De gemeente moet onder
andere aantonen dat de grondeigenaar baat heeft bij de voorzieningen die de gemeente
realiseert.
• Een vastgesteld percentage van de inkomsten uit grondexploitatie kan de gemeente
afstorten in een fonds, dat vervolgens word ingezet voor meer en betere openbare ruimte
in de wijk.
Andere bronnen
• Er zijn provinciale en landelijke subsidieregelingen. Op www.kindvriendelijkesteden.nl
staat een actueel overzicht.
• Diverse particuliere fondsen bieden financiële ondersteuning bij de aanleg en inrichting
van de buitenspeelruimte. Vijf grote fondsen werken samen onder de noemer
‘Samenwerkende fondsen buitenspelen’: Jantje Beton, Nationaal Revalidatiefonds,
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Stichting Kinderpostzegels en het
VSB Fonds (www.samenbuitenspelen.nl) . Voorwaarde altijd is dat de gemeente
meebetaalt.
Sportbevordering
Fondsen zoals de Johan Cruyff Foundation en de Richard Krajicek Foundation zijn initiatieven
om sportbeoefening te bevorderen. Voorwaarde is ook dat de gemeente meebetaalt.
Lokale sponsors

In het kader van maatschappelijk ondernemen zetten lokale bedrijven en instellingen graag in
voor hun omgeving, bijvoorbeeld door financiële adoptie.
Bewoners
Bewoners kunnen zelf middelen bij elkaar brengen door wijksponsors te zoeken of
inzamelingsacties te organiseren.

Andere financieringsvormen voor inrichting, onderhoud en beheer
speelvoorzieningen zoeken
Bij bouwprojecten en andere ruimtelijke projecten wordt voor de financiering van openbare
speelvoorzieningen beroep gedaan op verschillende gemeentelijke afdelingen,
marktpartijen, fondsen en het bedrijfsleven.
Wanneer: 2013 – 2020
Middelen: nvt

