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Voorstel in het kort:
Het huidige speelruimteplan is verouderd en in beheer en onderhoud is achterstand
ontstaan. Dat is aanleiding geweest het speelruimteplan te actualiseren. In het nieuwe
plan wordt uitgegaan van centralisatie van speelplekken en worden deze naar een
acceptabel niveau gebracht, waardoor een nul situatie wordt gecreëerd voor het beheer
en onderhoud.

Inleiding
In 2003 heeft de raad het speelruimteplan Millingen aan de Rijn 2002-2011 vastgesteld.
Dit speelruimteplan geeft de lijn aan zoals dat in de Gemeente Millingen aan de Rijn
gevolgd zou moeten worden. Onderdeel van het speelruimteplan is dat iedere vier jaar
een evaluatie plaatsvindt om het plan te beoordelen en actualiseren. Daarnaast is in
het speelruimteplan opgenomen dat ieder jaar een inspectie van de speeltoestellen
plaatsvindt.
De laatste jaarlijkse inspectie heeft in maart 2006 plaatsgevonden door ABOS B.V. Uit
dat onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van een aantal toestellen te wensen
overlaat. Enkele toestellen zijn als onveilig bestempeld en in de zomer van 2006
verwijderd.
De staat waarin de toestellen verkeren en de beperkte beschikbare middelen, gaf
aanleiding om de speelplekken nader te onderzoeken en te beoordelen op
bestaansrecht. M.a.w. sluit deze aan op de leeftijdsopbouw en samenstelling van de
wijk. Samen met de afdeling Bouwen en Wonen is kritisch gekeken naar de locatie van
de speelplekken, het aantal speelplekken en de invulling van de speelplekken

Motivering
Bij nadere bestudering van het oude speelruimteplan is geconcludeerd dat het plan als
actueel beschouwd kan worden. Wel adviseren wij u een kleine beleidswijziging op te
nemen. Deze aanvulling heeft betrekking op de invoering van centralisatie van
speelplekken. Uitgangspunt voor de invoering van centralisatie van speelplekken is dat
door de centralisatie:
• De speelplekken beheersbaar worden voor de Gemeente Millingen aan de Rijn.
• De speelplekken aantrekkelijker worden en daardoor de speelkwaliteit wordt
vergroot.
• Speelplekken meer kunnen voorzien in alle behoeften en daardoor beter wordt
gebruikt.
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•

De sociale cohesie verbetert kan worden doordat:
o de betrokkenheid wordt vergroot onder bewoners (participatie);
o integratie jong en oud wordt gestimuleerd;
o het welzijn van de bewoners wordt bevorderd door een verbeterende
leefomgeving te creëren.
M.a.w. door het creëren van een grotere speelvoorziening wordt de
speelvoorziening meer een belangrijke sociale ontmoetingsplek voor jong en
oud.

Door de centralisatie van speelplekken wordt het aantal formele*¹ speelplekken
gereduceerd.
Toestellen die nog in goede staat verkeren worden verplaatst naar de centrale
speelplekken.
Daarmee kunnen we met een klein aantal speelplekken toch de kwaliteit van de
speelplekken waarborgen.
Naast de invoering van centralisatie van speelplekken, adviseren wij u in 2007 het
gehele speelruimteplan uit te voeren naar de normen en eisen die zijn opgesteld in het
kader van veiligheid.
Hiermee worden de speelplekken naar een acceptabel niveau gebracht en kan een nul
situatie worden gecreëerd voor het beheer en onderhoud.
Door de achterstand in te halen, die ontstaan is in het beheer en onderhoud van de
toestellen en het, in 2007, in orde te brengen van de speelplekken, kan in 2008 gestart
worden met een nieuwe meerjarenbegroting. Daarmee wordt de kans op onverwachte
grote uitgaven geminimaliseerd.
Door het uitvoeren van het hele plan kunnen de volgende zaken worden gerealiseerd:
• Nieuwe begroting voor afschrijving en onderhoud van speeltoestellen.
• Achterstand ingehaald.
• Speelplezier vergroot.
• Kwaliteit van de speelplek vergroot.
• Participatie van buurtbewoners.
Het speelruimteplan niet uit te voeren, zoals in deze nota beschreven staat, heeft
natuurlijk consequenties voor het speelruimtebeleid. Het speelruimteplan 2002-2011,
dat door OBB Ingenieursbureau is opgemaakt in 2002, is daarmee dan niet meer
actueel.
Daarnaast behoud Millingen aan de Rijn een versnippering van speelplekken die niet
meer voldoen aan de definitie van een formele speelplek.

Bestemmingsplan
In het huidige bestemmingsplan zijn de formele en informele speelplekken niet concreet
opgenomen. In samenspraak met de afdeling Bouwen en Wonen zal dan ook gekeken
moeten worden hoeveel speelplekken aangewezen moeten worden en bepaald worden
of het gaat om informele of formele speelplekken. Door dit vast te leggen in het
bestemmingsplan kan de gemeente voldoen aan het uitgangspunt van het ministerie
van VROM en van de provincie Gelderland, waarbij als basisrichtlijn geldt dat 3% van
de voor wonen bestemde gebieden als speelruimte wordt gereserveerd.
¹ Formele speelplekken zijn speelplekken die specifiek ingericht zijn met speeltoestellen voor spelen.
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Burgerparticipatie
Centralisatie van speelplekken heeft als gevolg dat een aantal formele speelplekken
worden verwijderd. Belangrijk bij de invoering van centralisatie is dat burgers worden
betrokken bij de uitvoering.
Deze betrokkenheid richt zich op het betrekken van bewoners bij de nieuwe invulling
van een speelplek, het krijgen van verantwoordelijkheid voor aanvullend beheer*¹ en
het worden betrokken bij het in stand houden van de speelplek die voldoet aan de
leeftijdsopbouw, wensen en behoeften van de burgers.
Door het realiseren van participatie van buurtbewoners, ontstaat een duurzaam
draagvlak en voelt men zich meer verantwoordelijk voor de speellocatie.
Dit kan leiden tot een beter gebruik van de speelplek en een grotere sociale veiligheid.
Gevolgen voor centralisatie van de speelplekken
Door het invoeren van gecentraliseerde speelplekken, zullen een aantal formele
speelplekken verwijderd worden. De speellocaties die komen te vervallen zijn:
• Klein America
o Rooseveltstraat
Opheffen als formele speelplek en toestellen verplaatsen naar
Eisenhower.
Handhaven als informele*² speelplek.
• Nielingen
o Veulenkampje:
Opheffen als formele speelplek en toestellen verplaatsen naar
Nonnenkamp.
Handhaven als informele speelplek.
o Weteringsweide:
Opheffen als formele speelplek en toestellen verplaatsen naar
Nonnenkamp.
Handhaven als informele speelplek.
• De Kamp
o Distel achter huisnummer 16:
Opheffen als formele speelplek en invullen als informele speelplek.
Handhaven als informele speelplek.
o Akkerwinde:
Opheffen als formele speelplek en huidige toestellen verwijderen, omdat
deze niet meer voldoen aan de veiligheidsnorm.
o Deze toestellen zullen vervangen moeten worden voor nieuwe. De
nieuwe toestellen moeten geplaatst worden op de nieuwe centrale
speelplek aan de Boterbloem.
De formele speelplekken die worden opgeheven, worden gebruikt voor informele
speelplekken. Uitzondering hierop is de speellocatie op de Akkerwinde. Deze speelplek
leent zich uitstekend voor een mogelijk sportveld. Hierover zal met de buurtbewoners
gesproken moeten worden.
De kinderen hebben al aangegeven in de tekeningen dat er behoefte bestaat aan een
sportveld.
¹ Aanvullend beheer wil zeggen dat de bewoners een deel van het beheer van de speeltuin voor rekening
nemen.
² Bij informele speelplekken gaat het om de ruimte waar kinderen ook (veilig) kunnen spelen, zoals
een pleintje, op de stoepen in het plantsoen, daar waar geen specifieke speeltoestellen staan.
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De inrichting van dit veldje zal in overleg gebeuren met de bewoners en een lokale
sportvereniging.
Als het gaat om de trapveldjes, dan kunnen we concluderen dat de meeste trapveldjes
voorzien zijn van 2 losse doelpalen per doel op een goot leeg oppervlakte. Om het
trapveldje aantrekkelijker te maken en het spel te bevorderen is o.a. een speldoel van
wezenlijk belang.
Daarom adviseer ik in het speelruimteplan aandacht te besteden aan de kwaliteit van
de trapveldjes en het verhogen van spelplezier. Hierin zal de lokale voetbalvereniging
en de jeugd uit Millingen aan de Rijn een belangrijke rol moeten krijgen.

Financiën
Voor de uitvoering van het gehele speelruimteplan is incidenteel € 54.688,00 nodig. Dat
is als volgt opgemaakt:
Eenmalig
Vervanging
Totaal

€ 12.217,00
€ 42.471,00
€ 54.688,00

Via de jaarrekening 2006 is een voorziening gevormd van € 43.447,- (incl. de bijdrage
van Volkshuisvesting van € 5.000,-). Tevens is uit de reguliere budgetten een bedrag
van € 11.241,- beschikbaar zodat de dekking aanwezig is.
Daarnaast stellen wij u voor de voorziening Speelruimte tot aan 2014 te voeden met de
in de begroting opgenomen bedragen. Zie hiervoor ook het financieel overzicht voor de
voorzienig Speelruimteplan in de bijlage.
De jaarlijks in de begroting opgenomen bedragen worden t/m 2014 in deze voorziening
gestort. In 2014 dienen, volgens het inspectierapport van ABOS B.V., namelijk 15
toestellen vervangen te worden met een totale nieuwwaarde van € 42.542,55.
Voor deze voorziening dient daarnaast één rekeningnummer aangemaakt te worden,
genaamd Speelplan.
rekeningnummer

naam

4.580.01.332

Speelplan

bedrag

voorheen speelruimte voorheen speelplan
(4.580.01.331)
(4.580.01.332)
€ 11.241,00
€ 5.048,0
€ 6.193,00

Commissie-advies
N.v.t.

Communicatie
Er zal een communicatieplan ontwikkeld moeten worden betreft het opheffen van
informele speelplekken.
Daarnaast zal met Volkshuisvesting gecommuniceerd moeten worden over de te
besteden middelen.
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Voorstel
I
Instemmen met de aanvulling op het speelruimteplan, zoals dat beschreven staat in het
raadsvoorstel.
II
Instemmen met de investering in 2007en daarmee uitvoering en realisatie van het
speelruimteplan.
III
Intemmen met het voorstel zoals aangedragen in het financieel overzicht aangaande de
voorziening Speelruimteplan.

Millingen aan de Rijn,
burgemeester en wethouders van Millingen aan de Rijn,

J.A. Bouwmeester

Mevr. Drs. A. Vermeulen

secretaris a.i.

burgemeester
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GEMEENTE MILLINGEN AAN DE RIJN
RAADSBESLUIT

Onderwerp
Agendapunt
Raadsvergadering d.d.

: Speelruimteplan
: 13
: 26 juni 2007

De raad van de gemeente Millingen aan de Rijn;
gelet op artikel
op voorstel van burgemeester en wethouders van

BESLUIT:
I
In te stemmen met de aanvulling op het speelruimteplan, zoals dat beschreven staat in
het raadsvoorstel.
II
In te stemmen met de investering in 2007 en daarmee met de uitvoering en realisatie
van het speelruimteplan.
III
In te stemmen met het voorstel zoals aangedragen in het financieel overzicht
aangaande de voorziening Speelruimteplan.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 juni 2007

C. Waterlander

Drs. A. Vermeulen

griffier

voorzitter
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