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Discussieavond “Buiten Spelen, Natuurlijk!”, d.d. 10 december 2013 
Aanwezig: Afwezig: 
Reinier Ruys dorpsraad Loenersloot  Nieuwer Ter Aa 
Liesbeth Wieling dorpsraad Loenersloot  Nieuwersluis 
Henk van der Roest ouder uit Nigtevecht Oud Zuilen 
Cees Boonacker dorpsraad Nigtevecht  Tienhoven/Oud Maarsseveen 
Richard Oostveen dorpscomité Kockengen Vreeland 
Jaap Verkroost wethouder gemeente Stichtse Vecht 
Jan Scheeve gebiedsbeheerder gemeente Stichtse Vecht 
Ilse Vaartjes beleidsadviseur gemeente Stichtse Vecht 
Sylvia Lutters beleidsadviseur Stichtse Vecht 
Gijs Kleinveld journalist VAR 

Op de discussieavond is eerst een korte toelichting gegeven door de wethouder en de beleidsadviseurs. Vervolgens zijn een aantal stellingen besproken. 
Hieronder zijn deze stellingen weergegeven. Per stelling zijn in onderstaand overzicht de gemaakte opmerkingen weergegeven. 

1 Liever 1 grote speelplek met voor elk wat wils dan allemaal kleine verspreide speelplekken? (dus liever kwaliteit dan kwantiteit). Wat voor 
gevolgen heeft dat? Waar moet deze grote speelplek komen?

De beschikbare ruimte is vaak beperkt. Het is de vraag of een plek gevonden kan worden om een grote speelplek met voor elk wat wils te 
maken. Het idee is op zich wel goed. 
Er is een grote kans dat er een spanningsveld ontstaat tussen het speelgedrag van de grote kinderen en de allerkleinsten. Op schoolpleinen zijn 
ook aparte pleinen voor de onderbouw en bovenbouw. Dus voor de allerkleinsten moet toch een aparte ruimte beschikbaar blijven. 
Dat kinderen veel bestaande toestellen saai vinden begrijpen ze wel maar meer uitdagende toestellen zijn vaak weer  gevaarlijk. De 
allerkleinsten vinden de speeltoestellen voor de deur overigens niet saai. Dat komt pas met een leeftijd van 6+. 
In Kockengen en Loenersloot zijn veel speelplekken voor kleine kinderen. Deze plekken willen ze ook graag behouden. Er is een tekort aan 
speelplekken voor de oudere kinderen en pubers. Vaak zijn die al tevreden met een trapveld. Ook in Nigtevecht is weinig voor de oudere 
kinderen al wordt ook opgemerkt dat het aanbieden van de juiste voorziening voor pubers heel lastig is. Pubers zijn wat dat betreft grillig en 
willen hun eigen weg volgen. 

2 Voor de allerkleinsten (0 tot 4 jaar) is het niet nodig speelvoorzieningen voor de deur te maken omdat de meeste kleintjes in de tuin spelen of 
voor de deur met eigen spullen of met de ouders naar een speeltuin gaan. Deel u deze stelling? Vanaf en tot welke leeftijd moet de gemeente 
investeren in speelvoorzieningen? 

Ten aanzien van de groep 6+ is het goed in te zetten op 1 grote speelplek met meerdere dingen. Het is logisch dat de gemeente hier qua 
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investering de nadruk legt.  Maar voor de allerkleinsten moeten speelplekjes voor de deur beschikbaar blijven. Er kan in een Kleine Kern ook 
gekozen worden voor één of twee centrale speelplekken voor de allerkleinsten (in Loenersloot is dat al het geval) als het maar goed in het zicht 
van bewoners ligt met bankjes voor de ouders of oppas.  
De solo wipkip of glijbaan heeft niet zoveel meerwaarde. Liever een paar toestellen bij elkaar met bankjes. 

3 Hoe groot zijn de gemiddelde afstanden die de verschillende leeftijdsgroepen mogen afleggen van hun ouders? Wat verstaat u onder een 
sociaal veilige speelplek? 

4 – 6 jaar = 100m 

6 – 12 jaar = 300m 

> 12 jaar = 800m 

De aanwezigen vinden de huidige verdeling van speelplekken binnen hun kern goed. 
De verdeling zoals opgenomen in de stelling is op zich als uitgangspunt goed. Je zou in de groep van 6 – 12 jaar nog een extra staffel kunnen 
aanbrengen namelijk 6 – 9 en 9 – 12.  De groep 9 – 12 en ouder kan al 800 m en verder. Zij fietsen vaak ook zelf al naar school of de sportclub. 
Hoe ver je een kind laat gaan is afhankelijk van de veiligheid van de route er naartoe. Drukke weg, langs het water, te weinig sociale controle, 
stille weggetjes etc. Dat geld ook voor de speelplek zelf. De route er naartoe is even belangrijk als de plek zelf.  
Voor de kleintjes willen we de speelplek goed in beeld. Daarom liefst voor de deur en met bankjes en hekje/groene haagjes er omheen. Niet in 
de buurt van drukke wegen of water.  
De groep 12+ wil liever iets meer uit het zicht maar wel met doorgaande routes erlangs zodat er toch sociale controle is.  Dus de skatebaan aan 
de rand van het dorp. Omdat er voor de groep 12+ te weinig is hangen ze in de avond vaak op de speelplekken van de kleintjes. Op zich is het 
niet erg al ze ergens zitten maar ze laten vaak veel rommel achter of maken veel lawaai.  

4 Moeten we de verschillende leeftijdsgroepen juist scheiden of meer clusteren 

Dat is heel erf afhankelijk van de omvang van het terrein. Er mag voor de kleintjes geen gevaarlijke situatie optreden. Er moet ook voldoende 
sociale controle zijn dat de oudere kinderen de kleintjes gaan domineren en wegpesten. De allerkleinsten (0-4 jaar) moeten echt een aparte 
plek want hun speelgedrag is heel anders dan dat van de groteren.  

5 Volgens de analyse voldoen veel van onze speelvoorzieningen niet meer aan de wensen van deze tijd of de doelgroep. Wat voor soort 
speelmogelijkheden zien we in de toekomst het liefst verschijnen? 

Kinderen willen veel meer ontdekkend spelen. De door de gemeente aangedragen ideeën zoals  boomhutten bouwen, timmerdorpen, slootjes 
met dammen e.d. wordt positief ontvangen. Als zo’n initiatief uit de bewoners komt dan moet de gemeente hier soepel mee omgaan en niet 
direct komen met vergunningen en strenge regels. De gemeente moet wel de kaders aangegeven. 
De aanwezigen hebben er niets op tegen als kinderen meer in de groenvoorziening spelen en als de gemeente de groenvoorziening hiervoor 
meer gaat inrichten. Er moeten echter wel grenzen zijn. Het moet niet als gevolg hebben dat de groenvoorziening stuk/dood gaat.  
In Loenersloot voldoet het spelen voor de groen 0-4 en 4-6 jaar maar daarna wordt het lastig. In Kockengen is het onderhoud van de 
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speelvoorzieningen heel erg slecht. 
6 Schoolpleinen moeten openbaar worden gemaakt zodat kinderen hiervan ook gebruik kunnen maken in hun vrije tijd. Onder welke voorwaarde 

zou dat kunnen? Wat kunnen ouders hier voor rol in spelen? 

 De aanwezigen vinden dit een goed idee maar denken wel dat je het schoolplein dan interessant moet inrichten en dat het schoolplein in de 
avonduren dicht moet zijn.  

 Aansprakelijkheid moet worden onderzocht en de sociale controle op zo’n plein is belangrijk. Ook de continuïteit van het sluiten van het hek 
moet gewaarborgd zijn.  

 In Kockengen en Loenersloot zijn de meeste schoolpleinen al openbaar en hier wordt veel gebruik van gemaakt. Bij sommige scholen gaat het 
hek om 19.00 uur dicht. In Nigtevecht is het schoolplein afgesloten toen er teveel overlast kwam van hangjongeren.  

 De nieuwe samenwoonschool in Nigtevecht ligt aan de rand van  de kern. Een schoolplein dat ook na school gebruikt wordt kan alleen als er 
sprake is van sociale controle. Bij de samenwoonschool in Nigtevecht kan dit gelet op de situering lastig worden.. 

7 Hoe staat u tegenover meer betaalde speeltuinen waar wel toezicht is? 

 In Maarssen dorp is een betaalde speeltuin. De speeltoestellen zijn wel verouderd. Zwembad De Koet in Kockengen doet ook al zoiets maar is 
in wintermaanden gesloten. De dorpsraad Kockengen verwacht dat er onvoldoende vrijwilligers zijn om De Koet ook in de wintermaanden open 
te houden. 

 Men verwacht in de hele kleine kernen te weinig animo voor zoiets.  
8 Liever meer speelaanleidingen dan dure toestellen. Deze speelaanleidingen ook in de groenvoorziening verwerken. Wat ziet u als 

speelaanleidingen? 

 De aanwezigen zijn heel erg voor ontdekkend spelen i.p.v. de dure toestellen maar zien een groot gevaar schuilen in de aansprakelijkheid voor 
de gemeente. Dat moet de gemeente goed uitzoeken. Als kinderen zelf met een tak gaan slepen en spelen is er niks aan de hand maar het 
wordt een ander verhaal als de gemeente bewust takken en boomstronken neer gaat leggen om mee te spelen. De veiligheid komt in het 
geding en dan begeef je je als gemeente op een hellend vlak. Een bordje erbij zetten dat het op eigen risico is is onvoldoende. 

 Toch zijn de meeste aanwezigen wel heel erg voor het ontdekkend spelen. Ze kunnen zich voorstellen dat de gemeente in overleg takken 
neerlegt waar kinderen dan als wijkevenement hutten van bouwen. 

 Het inrichten van de groenvoorziening met speelaanleidingen zoals wilgenbogen en stapstenen is een goed idee.  
9 Is er in uw kern ruimte voor een groot grasveld om vrij te kunnen spelen?  Is hier behoefte aan en hoe groot moet dat grasveld zijn? 

 
 In Loenersloot is inderdaad zo’n veld en daar wordt goed gebruik van gemaakt. Het functioneert prima en is groot genoeg.  
 Een groot grasveld is heel fijn voor kinderen om te spelen. Vooral ballen. Op de pleintjes staan vaak te veel auto’s om goed te kunnen ballen.  
 In Nigtevecht is wel ruimte voor zo’n grasveld bij de ijsbaan. Het is alleen de vraag of omwonenden daar gelukkig van worden.  
 In Kockengen is zo’n plek bij de Zwanenbloem maar dit veld is vaak een modderpoel. Dat probleem met water kun je niet snel oplossen want 

het is een probleem van heel Kockengen. Het veld wordt wel intensief gebruikt. De bewoners zijn nu bezig om ballenvangers te realiseren. 
10 Bewoners moeten zich veel meer zelf inzetten en verantwoordelijk voelen voor de speelruimte en- voorziening. Wat vindt u van deze stelling? 
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 Dit is een landelijk trend die de gemeente breder moet gaan uitdragen dus ook wat betreft groen- en speelvoorzieningen. Communicatie is heel 
belangrijk want er zullen veel bewoners zijn die vinden dat de gemeente het moet doen omdat ze al veel belasting betalen. De aanwezigen zijn 
het wel met de stelling eens.  

 De ene kern is de andere niet. Bewoners in Kockengen doen al veel zelf.. In Nigtevecht is dat wat anders. De aanpak en uitkomst zal dan ook 
per kern verschillen. 

 Bewoners geld geven zodat ze zelf het onderhoud doen is volgens de aanwezigen lastig omdat: 
1. De continuïteit niet gewaarborgd is. Nu is er een club mensen die zich inzet maar die groep kan over 2 jaar weg zijn en wie gaat het dan 

doen? Er moet een achtervang zijn en goede begeleiding van de gemeente.  
2. De verschillen in de kernen groot zijn. Sommige kernen zijn heel saamhorig terwijl andere meer individualistisch ingesteld zijn. Wat in 

Kockengen heel goed kan werken kan bijvoorbeeld in Nigtevecht helemaal verkeerd uitpakken.  
11 Hoe denkt u over adoptiegroen of adoptiespeeltuinen. Onder welke voorwaarden zou de gemeente dit vorm kunnen geven. Welke rol kunnen 

bewoners spelen bij groen en speelplekken? 

 Als je mensen het gevoel kunt geven “het is van ons” dragen ze er meer verantwoording voor en gaat men er zuiniger mee om. Dus het is zeker 
een goed idee om dat in te zetten. Het waarborgen van de continuïteit blijft een probleem. 

 De gemeente moet dit niet zien als bezuinig want het kost veel tijd aan begeleiding. 
12 Bewoners moeten zelf geld bij elkaar verzamelen (sponsors) als ze een idee hebben voor een nieuwe speelvoorziening.  Bent u het hier mee 

eens? 

 Het idee van sponsors is heel goed. Kan in de vorm van geld of in natura. De aanwezigen hebben geen moeite met reclame uitingen van de 
sponsor. 

 Het vinden van sponsors moet vanuit de bewoners komen omdat de gemeente anders in de problemen  kan komen met de integriteitregels. 
Maar de gemeente is verantwoordelijk voor het bouwwerk omdat het in de openbare ruimte staat. Hierover moeten goede afspraken worden 
gemaakt.  De bewoners kunnen de morele verantwoordelijkheid dragen voor het bouwwerk (schoon houden etc) maar de gemeente draagt de 
wettelijke verantwoordelijkheid (veilig). 

 Sponsoring kan wel tot gevolg hebben dat als het bouwwerk stuk is de gemeente het weg moet halen en er geen nieuw bouwwerk meer komt 
mits er een nieuwe sponsor wordt gevonden.  

 Wat verder ter tafel komt 
 

 Loenersloot is heel blij met de bestaande speelplekken en wil die graag behouden. Zij zien wel een probleem bij de jeugd van 10+ omdat er 
voor hun niks is.  

 Kockengen wil de bestaande speelplekken behouden. Zij maken zich zorgen dat de gemeente dingen weg gaat halen of niet meer zal 
vervangen omdat daar geen geld meer voor is.   

 Nigtevecht is erg benieuwd wat er in de andere en grotere kernen zoals Loenen en Breukelen leeft. Daarnaast is Nigtevecht benieuwd naar de 
aansprakelijkheid van de gemeente in het kader van de speelaanleidingen. 

 De aanwezigen willen graag betrokken blijven en een verslag ontvangen van alle discussieavonden.  
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Discussieavond “Buiten Spelen, Natuurlijk!”, d.d. 8 januari 2014 
Aanwezig: Afwezig: 
Jaap Verkroost wethouder gemeente Stichtse Vecht  wijkcommissie Boomstede 
Mario van Dijk gebiedsbeheerder gemeente Stichtse Vecht wijkcommissie Zwanenkamp 
Ilse Vaartjes beleidsadviseur gemeente Stichtse Vecht  wijkcommissie Spechtenkamp 
Sylvia Lutters beleidsadviseur Stichtse Vecht  wijkcommissie Bisonspoor 
Tom van Es beleidsadviseur Stichtse Vecht wijkcommissie Bloemstede 
Eva de Ruiter gebiedsregisseur Stichtse Vecht 
Cor Willemsen wijkcommissie Fazantenkamp (ctw51249@gmail.com) 
Pim Bout wijkcommissie Fazantenkamp (P.Bout@hetnet.nl) 
Ton Reichwein wijkcommissie Reigerskamp (A.Reichwein@ziggo.nl) 
Rob Kahlé wijkcommissie Duivenkamp (prive@esckahle.nl) 
Cinay Onkel wijkcommissie Zebraspoor (nigelcindy@hotmail.com) 
Saskia Reijense wijkcommissie Zebraspoor (activiteiten@zebraspoor.nl) 
Stefan van Dijk wijkcommissie Valkenkamp (spvandijk@wxs.nl) 
Sonja Pellerin wijkcommissie Antilopespoor(orca-killerwhales@hotmail.com) 
Raimond Kerkhof wijkcommissie Pauwenkamp (raimond@pauwenkamp.nl) 
Henneke van Leeuwen wijkcommissie Duivenkamp (hennekevanleeuwen@live.nl) 
Hilda Radius-van Altena wijkcommissie Pauwenkamp (jan.hilda@kpnmail.nl) 
Joris Beudeker wijkcommissie Waterstede (h.g.c.l.beudeker@dlg.nl) 
Marjolein de Rooij wijkcommissie Kamelenspoor (marjoleinenmatthijs@kpnmail.nl) 
Cynthia van Hal wijkcommissie Kamelenspoor (marcohal@hotmail.com) 

Op de discussieavond is eerst een korte toelichting gegeven door de wethouder en de beleidsadviseurs. Vervolgens zijn in 2 groepen een aantal stellingen 
besproken. Hieronder zijn deze stellingen weergegeven. Per stelling zijn in onderstaand overzicht de gemaakte opmerkingen weergegeven. 

1 Liever 1 grote speelplek met voor elk wat wils dan allemaal kleine verspreide speelplekken? (dus liever kwaliteit dan kwantiteit). Wat voor 
gevolgen heeft dat? Mag de gemeente de kleine speelplekken en solotoestellen in ruil daarvoor weghalen? Waar moet deze grote speelplek 
komen? Moeten we de verschillende leeftijdsgroepen juist scheiden of meer clusteren? 

De aanwezigen delen deze stelling niet. Het probleem met 1 grote speeltuin is de afstand. Er blijft behoefte aan speelplekken voor de jongere 
kinderen die nog niet zelfstandig grote afstanden mogen afleggen. De groep van 0-6 jaar moet in de nabijheid van hun huis met voldoende 
toezicht kunnen spelen.   
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 Het is wenselijk om in elke wijk op strategische plekken  bv 2  wat grotere speelplekken in te richten met meer verschillende speelmogelijkheden 
voor de leeftijd 0-8 jaar. Daar ook bankjes bij voor de ouders. Door de speelplekken anders in te richten kunnen kinderen ook heen en weer 
pendelen tussen de speelplekken. 

 Kleinschalige speelplekken in elke wijk bevorderen de sociale contacten in de wijk. 
 Als gekozen wordt voor strategisch geplaatste speelplekken dan kunnen een groot aantal solo toestellen of speelplekken op verkeerde plekken 

(te afgelegen, te donker etc) verdwijnen. De gemeente moet meer in kwaliteit dan in kwantiteit investeren.  
 De kleintjes samenvoegen met de oudere kinderen is niet handig. De kleintjes komen daardoor in de verdrukking.  
 Voor de groep 8 jaar en ouder is een of twee grotere speeltuinen op strategische plekken in Maarssenbroek prima. Die mogen vaak al 

zelfstandig op pad. Bv superspeelspoor.  
 In de laatste tientallen jaren zijn er al een aantal speelplekken weggehaald. Met name trapveldjes ontbreken nu.  

 
 Het is wenselijk dat kinderen kunnen ‘hoppen’ tussen de verschillende speeltuinen. Dan kunnen ze ook ‘oudere ‘jeugd ontlopen.  

2 Voor de allerkleinsten (0 tot 4 jaar) is het niet nodig speelvoorzieningen voor de deur te maken omdat de meeste kleintjes in de tuin spelen of 
voor de deur met eigen spullen of met de ouders naar een speeltuin gaan. De solo toestellen hebben geen waarde. Deelt u deze stelling? Vanaf 
en tot welke leeftijd moet de gemeente investeren in speelvoorzieningen? 
 

 De aanwezigen delen deze stelling niet. Voor de kleintjes moet juist voor de deur in het zicht van woningen veilige speelruimte aanwezig zijn.  
 Zandbak is heel leuk maar alleen als deze kan worden afgesloten. Of een nestschommel. Het is belangrijk dat de ruimte groot genoeg is om te 

veilig kunnen spelen (fietsen en ballen). Niet in de buurt van water of een drukke weg of in directe verbinding met parkeerplaatsen.  
 Dat de plek voldoende toezicht heeft vanuit de woningen is ook belangrijk. 

 De speelvoorzieningen voor 0-4 jaar kunnen deel uitmaken van een grotere speeltuin maar dan wel graag omheind.  
 

 Vanaf 2 jaar zijn er speelvoorzieningen nodig, ook voor de sociale component. Daarnaast heeft niet iedereen een tuin.  
 

3 Hoe groot zijn de gemiddelde afstanden die de verschillende leeftijdsgroepen mogen afleggen van hun ouders? Wat verstaat u onder een 
sociaal veilige speelplek? 

4 – 6 jaar  = 100m 

6 – 12 jaar  = 300m 

> 12 jaar = 800m 

 De aanwezigen staan achter de indeling. Wel wordt opgemerkt dat veel ouders teveel risico’s zien. De gemeente moet er voor zorgen dat de 
speelplekken veilig bereikt kunnen worden. 

 Speelplekken voor de allerkleinsten moeten in het zicht van de woningen worden gelegd. Nu zijn er nog teveel speelplekken op achteraf 
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plekken of  die te donker zijn. Dan zijn ze ook veel vatbaarder voor vandalisme.  
 Ook op grote speeltuinen moet toezicht zijn i.v.m. vandalisme. 

 
 De af te leggen afstanden is erg afhankelijk van de ligging van de speelplek. Bijv. zit er water of een drukke weg tussen.  

 
 De categorie 6-12 jaar zou eigenlijk opgeknipt moeten worden, 6-8 jaar 500 meter en 9-12 jaar 800 meter. Voor 12 jaar en ouder kan een 

grotere afstand worden gehanteerd.  
 

  
4 Volgens de analyse voldoen veel van onze speelvoorzieningen niet meer aan de wensen van deze tijd of de doelgroep. Wat voor soort 

speelmogelijkheden zien we in de toekomst het liefst verschijnen? 

 
 

Dat ligt helemaal aan de doelgroep. De groep van 0-4 jaar heeft heel andere behoeftes dan 4-6 of ouder. De aanwezigen zijn het er over eens 
dat vanaf 8 jaar kinderen behoefte hebben aan een volgende stap en meer avontuur en uitdaging zoeken. Ze gaan dan bv hutten bouwen in het 
struikgewas. Er is vaak een gebrek aan variatie.  

 
 

Het zou wenselijk zijn als de speeltoestellen multifunctioneel zijn. Dat ze makkelijk aangepast kunnen worden voor een andere doelgroep of 
verplaatst kunnen worden. Op die manier is er ook meer variatie. 

 
 

Het onderhoud van de speeltoestellen of de plek is vaak slecht. Het uitgangspunt “heel, schoon en veilig” laat te wensen over.  

 
 

Er wordt ook aandacht gevraagd voor speeltoestellen voor ouderen bv jeu de boules baan of puttingholes. Vooral in combi met de speelplekken 
voor de kinderen. 

 Liever 1 groot uitdagend toestel dan meerdere kleine ‘saaie’toestelen. 
 

5 Liever meer speelaanleidingen dan dure toestellen. Deze speelaanleidingen ook in de groenvoorziening verwerken. Wat ziet u als 
speelaanleidingen? 

 
 

De aanwezigen delen deze stelling, maar de behoefte aan toestellen als schommels en klimrekken blijft ook.  

 Groenvoorziening tevens inrichten met speelaanleidingen is een goed idee. Vooral omdat kinderen vaak in de struiken of de boomspiegels 
spelen. 
 

 Het neerleggen van takken of maken van wilgenboogjes kan in sommige wijken goed werken maar in andere wijken wordt dit gesloopt. Ook 
omgevallen bomen kunnen al een speelaanleiding zijn.  
 

 Er wordt gewezen op de aansprakelijkheid van de gemeente als er gevaarlijke situaties ontstaan. Als voorbeeld wordt de skatebaan genoemd 
waar jongeren zelf aan het “knutselen” slaan hetgeen tot gevaarlijke situaties kan leiden. De gemeente moet hier alert op zijn.  
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 Meer hutten bouwen zou moeten mogen, meer ruitme geven aan creatieve uiting maar moet wel veilig blijven. 
 
 

6 Schoolpleinen moeten openbaar worden gemaakt zodat kinderen hiervan ook gebruik kunnen maken in hun vrije tijd. Onder welke voorwaarde 
zou dat kunnen? Wat kunnen ouders hier voor rol in spelen? 

 
 

De aanwezigen zijn het hier mee eens maar begrijpen ook wel als scholen dat vanwege vandalisme liever niet willen. 

 
 

De wijkcommissie moet dan de sleutel van het hek krijgen om deze om 19.00 uur dicht te doen. Er zijn vast wel vrijwilligers te vinden die dat 
willen oppakken. 
 

 Nu worden er toch ook vaak op schoolpleinen gespeeld. Spijlen van de hel worden dan doorgezaagd. 
 

7 Is er in uw kern ruimte voor een groot grasveld om vrij te kunnen spelen?  Is hier behoefte aan en hoe groot moet dat grasveld zijn? Waar moet 
het grasveld nog meer aan voldoen? Moeten er bv doeltjes zijn of erfafscheiding? Kunnen de grasvelden ook gebruikt worden voor buurt 
activiteiten? 
 

  
De aanwezigen zijn het er over eens dat een groot grasveld echt belangrijk is voor kinderen en volwassenen om te kunnen spelen. 

  
Het grasveld moet o.a. de functie van sportveld hebben. Wellicht kunnen sportverenigingen helpen met onderhoud of aanleg.  

  
Het grasveld moet minimaal de afmeting hebben van het nieuwe voetbalveld in Fazantenkamp. Dit veld en de combi met de basketbal wordt 
intensief gebruikt. Het is alleen jammer dat de drainage niet goed is aangelegd waardoor het middenstuk toch nog een blubberbende is. Het 
terrein had men moeten ophogen of een grote kunststof grasmat.  

  
Ook het voetbalveld in Pauwenkamp en de pannekooi in Antilopenspoor worden intensief gebruikt.   

  
Liever geen hekken om het grasveld maar groene afscheiding als haagjes of lage hekjes. Hondenpoep vormt op veel velden wel een groot 
probleem. Een hekwerk helpt daar niet tegen. Kunstgras schermt wel hondenpoep af. 
 

8 Hoe staat u tegenover meer betaalde speeltuinen waar wel toezicht is? 
 

 
 

Prima als aanvulling maar niet als alternatief voor de openbare speeltuinen. 

 
 

Een clubhuis zou leuk zijn waar kinderen ook op regenachtige dagen iets kunnen ondernemen. Bv bij het superspeelspoor.  
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Moet wel laagdrempelig blijven 

 
 

 

9 Bewoners moeten zich veel meer zelf inzetten en verantwoordelijk voelen voor de speelruimte en- voorziening. Wat vindt u van deze stelling? 
Hoe denkt u over adoptiegroen of adoptiespeeltuinen. Onder welke voorwaarden zou de gemeente dit vorm kunnen geven. Welke rol kunnen 
bewoners spelen bij groen en speelplekken? 

 
 

De continuïteit is altijd lastig. Er zijn voor incidentele activiteiten altijd wel vrijwilligers te vinden maar als het een meer structureel karakter krijgt 
zoals onderhoud van groen neemt het aantal gegadigden af.    

 
 

De wijkcies noemen activiteiten die ze zelf organiseren zoals sportevenement in Pauwenkamp of het Halloweenfeest in Kamelenspoor. Ook in 
Antilopenspoor worden in de zomer activiteiten georganiseerd.  

 
 

Adoptiegroen en adoptiespeeltuinen worden wel als positief gezien maar de gemeente zal zelf veel moeten investeren in het enthousiasmeren 
van mensen. De kans is groot dat het in sommige wijken goed aanslaat. Het moet ook wel goed georganiseerd worden. 

 
 

De gemeente moet er wel rekening mee houden dat mensen zelf de boomspiegels beplanten want vaak worden de plantjes er bij het 
onderhoud gewoon uitgetrokken.   

 
 

De gemeente Maarssen heeft toch al heel lang adoptiegroen? 

 Ouders hebben het vaak te druk om dit te doen. Vrijwilligers vergoeding kan helpen.  
 

 Ligt ook aan de mentaliteit van de bewoners, de een ruimt een blijkje op, de ander gooit er 1 bij. 
 

10 Sponsors 

 
 

Het zoeken van sponsors gebeurd al bij het organiseren van activiteiten.  

 
 

Het kan wel, stimuleert de betrokkenheid van bewoners maar kost wel veel inspanning voor de organisatie. 

 
 

De gemeente moet snel en positief meehelpen. 
 

 1 keer doen levert nog wel medewerking op, een 2e keer al nauwelijks 
 

  
 

 Wat verder ter tafel komt 

 
 

Bij de opstelling van het uitvoeringsplan met de verschillende wijken/bewoners aan tafel gaan om keuzes te maken. 
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Er zal maatwerk moeten worden geleverd bij elke wijk, dorp en kern. Wat in de ene wijk werkt kan in de andere wijk een teleurstelling worden. 

 
 

Het is goed bij de analyse de demografische opbouw per wijk en kern te geven zodat duidelijk wordt waar behoefte aan is. 

 
 

Het jongerencentrum in de MFA wordt als te luxe gezien door de doelgroep. Zij willen iets veel laagdrempeliger. De aanwezigen hebben allen 
geen idee wat voor activiteiten ze daar hebben en hoe het er uit ziet. Ook veel jongeren weten dat niet. Een afdak om onder te schuilen met 
bankjes is vaak al genoeg voor jongeren. 
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Discussieavond “Buiten Spelen, Natuurlijk!”, d.d. 13 januari 2014 
Aanwezig: Afwezig: 
Jaap Verkroost wethouder gemeente Stichtse Vecht 
Jan Scheeve gebiedsbeheerder gemeente Stichtse Vecht 
Wieke van Mourik gebiedsregisseur 
Ilse Vaartjes beleidsadviseur gemeente Stichtse Vecht 
Sylvia Lutters beleidsadviseur Stichtse Vecht 
Petra van Dijk  journalist VAR (petravandijk@hccnet.nl) 
Denise Visser wijkcommissie Op Buuren (info@superburen.nl) 
Yvette Erné-Thoomes wijkcommissie Op Buuren (yegthoomes@hotmail.com) 
Christelien de Goede wijkcommissie Oud Zuilen (jongoudzuilen@gmail.com) 
Jan Kroon wijkcommissie Ottermaten (jankroon@hetnet.nl) 
Linda de Graaf inwoner Breukelen (e.vrij1@kpnplanet.nl) 
Sanne Meulepas inwoner Breukelen (capsella@outlook.com) 
Ruud Snoek wijkcommissie dichters en lanen (ruudsnoek@ziggo.nl) 
Patricia Rijkse wijkcommissie dichters en lanen (dichtersenlanen@gmail.com) 
A.G. van Ekeris Buurtactiviteiten Breukelen (van-ekeris@ziggo.nl) 
HJ den Hartog Buurtactiviteiten Breukelen (h.denhartog@xmsweb.nl)  

Op de discussieavond is eerst een korte toelichting gegeven door de wethouder en de beleidsadviseurs. Vervolgens zijn in 2 groepen een aantal stellingen 
besproken. Hieronder zijn deze stellingen weergegeven. Per stelling zijn in onderstaand overzicht de gemaakte opmerkingen weergegeven. 

1 Liever 1 grote speelplek met voor elk wat wils dan allemaal kleine verspreide speelplekken? (dus liever kwaliteit dan kwantiteit). Wat voor 
gevolgen heeft dat? Mag de gemeente de kleine speelplekken en solotoestellen in ruil daarvoor weghalen? Waar moet deze grote speelplek 
komen? Moeten we de verschillende leeftijdsgroepen juist scheiden of meer clusteren? 

De aanwezigen delen de stelling deels. Eén grote speeltuin is goed voor de leeftijdsgroep vanaf 8 jaar. Die mogen al meer zelfstandig. Maar de 
kleintjes willen we toch dichtbij laten spelen.  

Het hangt ook af of de grote speeltuin veilig gelegen is en veilig te bereiken is. 
Een grote speeltuin zoals bv in het Maximapark in Leidscherijn is leuk om als ouders met de kinderen heen te gaan. De speeltuin moet dan wel 
voor elk wat wils bieden dus ook horeca. Dan ben je als ouders wel bereid om verder te reizen. Het is dan echt een uitje voor het gezin. Maar 
dat moet dan een aanvulling zijn op het gewone dagelijkse spelen. De kinderboerderijen hebben al speeltuinen. Die kunnen uitgebreid worden 
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als grote speeltuin.  
 De combinatie van de 0-6 jarigen en de ouderen is conflicterend. De kans is groot dat de kleintjes in de verdrukking komen. Je ziet dat nu al op 

sommige speelplekken dat de oudere kinderen de toestellen bezet houden en de kleintjes niet durven te vragen of zij erbij mogen. 
 De kleine speeltuinen voor de deur hebben ook een belangrijke sociale ontmoetingsfunctie. Die ontmoetingsfunctie kan de gemeente verder 

uitbreiden door leuke (picknick)bankjes en speelvoorzieningen voor ouderen (60+) zoals jeu de boules. 
 Het hangt ook van de ruimte in de wijk af of er ruimte is voor een groot speelterrein. 

2 Voor de allerkleinsten (0 tot 4 jaar) is het niet nodig speelvoorzieningen voor de deur te maken omdat de meeste kleintjes in de tuin spelen of 
voor de deur met eigen spullen of met de ouders naar een speeltuin gaan. De solo toestellen hebben geen waarde. Deelt u deze stelling? Vanaf 
en tot welke leeftijd moet de gemeente investeren in speelvoorzieningen? 
 

 Deze stelling delen de aanwezigen niet. Er moeten wel speelplekken voor de allerkleinsten in het zicht van woningen aanwezig zijn. Alleen bij 
woningen met grote achtertuinen zou het een optie kunnen zijn. Dit is niet overal het geval, waardoor speelplekken voor de jongste dichtbij toch 
wenselijk blijven. 

 Het zou ook wenselijk zijn om voor ouderen (60+) speelvoorzieningen te maken zoals jeu de boulesbaan, een (makkelijk toegankelijke) visplek 
of een ontmoetingsplek met bankjes.  

 Het is opvallend dat zo rond het 5e jaar kinderen ook graag in de groenvoorziening gaan spelen (hut in de struiken) of gaan fietsen. 
 De leeftijdsgroep 12+ (tieners) heeft juist behoefte aan zelfstandigheid en niet zozeer aan geplande voorzieningen. Ze zoeken meestal een plek 

(uit de regen) om te zitten en kletsen. De skatebaan wordt in Maarssenbroek en Breukelen intensief gebruikt. Misschien moet je ze een low 
profile plek geven waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. 

 Er zijn overal wel speelplekken aanwezig die vanwege de bevolkingsopbouw of ligging niet of slecht worden gebruikt. De gemeente moet hier 
iets mee doen. 

3 Hoe groot zijn de gemiddelde afstanden die de verschillende leeftijdsgroepen mogen afleggen van hun ouders? Wat verstaat u onder een 
sociaal veilige speelplek? 

4 – 6 jaar  = 100m 

6 – 12 jaar  = 300m 

> 12 jaar = 800m 

 De aanwezigen zijn het eens met de genoemde afstanden. Door het drukkere verkeer en het feit dat kinderen veel minder zelfstandig de weg 
op mogen is de afstand van 300m voor 6-12 jaar niet vreemd. Omdat ze niet echt leren op te letten in het verkeer is het veel risicovoller. Toch is 
de ene ouder daar vrijer in dan de andere. Er zijn kinderen die met 9 jaar al best ver mogen fietsen. 

 De weg naar de speelplek toe moet veilig zijn en ook de ligging (niet vlakbij drukke wegen of bij water). 
 De speelplek moet afgescheiden worden door hekjes of struiken zodat voor hondenbezitters, auto’s en fietsers duidelijk is dat daar de speelplek 

is. Hondenpoep op de speelplek is een grote ergernis. 
 Afhankelijk van de leeftijd is het wenselijk de speelplek in het zich van woningen te leggen. Zeker bij de groep van 0-6 jaar. Dit moet in goed 
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overleg met de omwonenden en er moet sprake zijn van balans.  
 Het is belangrijk om ook de jongeren van 12 plus te betrekken bij het indelen van een terrein en plaatsen van toestellen of andersoortige 

voorzieningen 
4 Volgens de analyse voldoen veel van onze speelvoorzieningen niet meer aan de wensen van deze tijd of de doelgroep. Wat voor soort 

speelmogelijkheden zien we in de toekomst het liefst verschijnen? 

 
 

Speelvoorzieningen die de creativiteit en wens om te ontdekken stimuleren. Dat is overigens wel heel afhankelijk van de doelgroep.  

 
 

We moeten kijken of en hoe we initiatieven van kinderen (bv zelf een bouwhut bouwen) kunnen honoreren. De veiligheid mag niet in het geding 
komen en ze moeten de troep ook wel opruimen maar het is wel leuk dat de bouwsels niet direct worden afgebroken of kinderen worden 
verjaagd. Vaak zijn ze zelf heel trots op hun bouwsels. Misschien moeten we hiervoor bepaalde gebieden aanwijzen. 

 
 

Het spelen is verschoven van zelf doen met weinig middelen (vroeger) naar veel toestellen en voorzieningen en nu is de trend weer naar spelen 
met een groot beroep op eigen creativiteit en inventiviteit. 

5 Liever meer speelaanleidingen dan dure toestellen. Deze speelaanleidingen ook in de groenvoorziening verwerken. Wat ziet u als 
speelaanleidingen? 

 
 

De aanwezigen vinden de vraag in de eerste plaats suggestief door te spreken van  “dure” speeltoestellen . Hiermee wordt de suggestie gewekt 
dat speelaanleidingen altijd goedkoper zijn.  

 Het is wenselijk speelaanleidingen als aanvulling op de toestellen te zien. Er zal altijd behoefte blijven aan schommels, duikelrekken en 
glijbanen. Avontuurlijk spelen kan wel een goed thema zijn. 

 Een speelaanleiding in de groenvoorziening is leuk maar het staat of valt met goed onderhoud. Overigens geldt dat ook voor speelplekken in 
het algemeen. Als het beheer slecht is dan ontstaat er verloedering. De gemeente moet hier echt veel alerter op zijn en hier met bewoners 
afspraken over maken. Bewoners kunnen helpen bij het schoonhouden van de speelplek. Als voorbeeld wordt de schoonmaakactie tijdens de 
burendag in Breukelen genoemd. Een groot succes waardoor bewoners zich zelf verantwoordelijk gaan voelen voor  de leefomgeving. 

 Bij speelaanleidingen hoort ook goede communicatie zodat duidelijk wordt dat de bos takken een speelaanleiding betreffen.  
 Oppassen met aansprakelijkheid en veiligheid. 
 De wijkcommissie kan ook zelf meer initiatieven nemen om met de jeugd te ondernemen. Er was ooit Jeugd Natuurwacht die heel succesvol 

was.  Door allerlei regels vanuit de Anbi (Algemeen nut beogende instellingen) is men er mee opgehouden. Dat is heel erg jammer.  
6 Schoolpleinen moeten openbaar worden gemaakt zodat kinderen hiervan ook gebruik kunnen maken in hun vrije tijd. Onder welke voorwaarde 

zou dat kunnen? Wat kunnen ouders hier voor rol in spelen? 

 
 

De aanwezigen zijn het hier mee eens al zal dit wel per geval bekeken moeten worden. Ouders zullen zich in moeten zetten om het hek te 
sluiten om 17.00 uur en de boel schoon en heel te houden. Als er geen toezicht is dan is de kans groot dat er overlast ontstaat. 

 
 

Het is wel wenselijk schoolpleinen open te houden want de plek is heel geschikt om te spelen. Dat was vroeger ook zo en toen ging er ook wel 
eens een bal door het raam. We moeten niet zo bang zijn voor dat soort dingen. 

 De Buitenschoolse Opvang maakt ook gebruik van het schoolplein. Oppassen dat er geen menging ontstaat tussen kinderen van de opvang en 
kinderen die gewoon komen spelen. Het maken van duidelijke afspraken is belangrijk.  
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 Essentieel hier is dat er toezicht is en dat het plein wordt afgesloten door een wijkbewoner 
 De winst is vooral te halen in het weekend. Doordeweeks maakt bso al gebruik van het schoolplein, maar in het weekend gaat het dicht. Per 

situatie van de school afhankelijk wat er mogelijk is en kan. 
7 Is er in uw kern ruimte voor een groot grasveld om vrij te kunnen spelen?  Is hier behoefte aan en hoe groot moet dat grasveld zijn? Waar moet 

het grasveld nog meer aan voldoen? Moeten er bv doeltjes zijn of erfafscheiding? Kunnen de grasvelden ook gebruikt worden voor buurt 
activiteiten? 
 

 De aanwezigen vinden een groot grasveld om op te spelen heel belangrijk. De grasvelden die er zijn worden intensief gebruikt. Het is jammer 
dat het onderhoud regelmatig slecht is, het gras kapot wordt gelopen en dat er ook regelmatig sprake is van hondenpoep op grasvelden.  

 Men in het er over eens dat de aanleg van kunststof grasvelden op strategische plaatsen, wenselijk is. De pilot in Fazantenkamp kan als 
voorbeeld dienen. 

 Een combinatie van een grasveld met andere sportvoorzieningen en voorzieningen voor ouderen zoals jeu de boules is wenselijk. 
 Om de honden en daarmee de hondenpoep tegen te gaan is het wenselijk een afscherming rond het gras aan te brengen. 
8 Hoe staat u tegenover meer betaalde speeltuinen waar wel toezicht is? 

 
 
 

De aanwezigen staan niet negatief tegenover de bestaande betaalde speeltuin in Maarssen die in de zomer intensief wordt bezocht. Het is 
echter niet wenselijk dat de gemeente dit gaat toepassen in ruil voor de openbare speelgelegenheden. Het is de taak van de gemeente te 
zorgen voor voldoende kwalitatief goede openbare speelgelegenheden. Daar moet het beleid op gericht zijn. Daarmee is niet gezegd dat 
initiatieven voor betaalde speeltuinen geen plek kunnen krijgen. Het kan een goede aanvulling zijn. 

9 Bewoners moeten zich veel meer zelf inzetten en verantwoordelijk voelen voor de speelruimte en- voorziening. Wat vindt u van deze stelling? 
Hoe denkt u over adoptiegroen of adoptiespeeltuinen. Onder welke voorwaarden zou de gemeente dit vorm kunnen geven. Welke rol kunnen 
bewoners spelen bij groen en speelplekken? 

 
 

De aanwezigen zijn het hiermee eens. Als bewoners zelf de groen- en speelvoorzieningen onderhouden dan zullen zij zich er meer verbonden 
mee voelen en meer verantwoordelijkheid gaan dragen.  

 
 

Dit kan alleen slagen als er goede begeleiding vanuit de gemeente plaatsvindt. Bv een professional die aanwijzingen geeft hoe er gesnoeid 
moet worden of een iemand die leiding geeft aan de groep vrijwilligers.  Ook in het kader van aansprakelijkheid is dat belangrijk. De gemeente 
moet het ook zien als aanvulling. 

 
 

Niet elke wijk zal dit willen of zal voldoende mensen kunnen vinden die het willen oppakken. 

 
 

De gemeente kan helpen met het enthousiasmeren van bewoners door stukjes in de krant en flyers in de bus of tijdens wijktafel. Of het maken 
van draaiboeken. 

 
 

Het is ook belangrijk om jongeren/tieners en kinderen erbij te betrekken zodat ook zij zich meer betrokken gaan voelen bij hun leefomgeving en 
gaan beseffen hoe belangrijk het is de boel schoon en heel te houden.  

 Het voorbeeld van de schoonmaakactie tijdens de burendag wordt genoemd. 
 Gemeente moet hier zelf ook een rol spelen om de bewoners te enthousiasmeren en uit te dagen om zich verantwoordelijk te voelen en in te 

zetten, vanuit een positieve insteek mensen betrekken. 
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10 Sponsors 

 
 

Het gevaar bij sponsors is dat het doel waarvoor de sponsors zijn gezocht uit het oog wordt verloren. De sponsors gaan met het evenement aan 
de haal en maken er een heel “circus” van.  

 
 

Sponsoring kan een hele goede aanvulling zijn als de gemeente hiervoor duidelijke randvoorwaarden formuleert die erop toe moeten zien dat 
het doel centraal blijft staan en het niet het feestje van de sponsors wordt.  

 Wat verder ter tafel komt 

 
 

Tijdens de schoonmaakactie tijdens de burendag is het opgevallen hoeveel leuke en enthousiaste jonge mensen er zijn. De gemeente moet 
hier echt meer oog voor hebben en niet alleen maar focussen op overlast gevende jongeren. Vaak zijn die jongeren ook goed aanspreekbaar 
als je ze op een normale manier benadert. 

 
 

Het is gewenst om bij het opstellen van het uitvoeringsplan ook de kinderen te betrekken. 

 
 

Alleen wanneer een speeltuin spannend is met een lange spanningsboog voor kinderen, zijn ouders bereid om verder te reizen voor een 
speeltuin. Dan dienen daar wel voorzieningen te zijn zoals een wc en kopje koffie/koek/ijsje. Er is dus een verhouding tussen reisafstand en 
spanningsboog speeltuin. 
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Discussieavond “Buiten Spelen, Natuurlijk!”, d.d. 21 januari 2014 
Aanwezig: 
Jaap Verkroost wethouder gemeente Stichtse Vecht 
Ilse Vaartjes beleidsadviseur gemeente Stichtse Vecht 
Sylvia Lutters beleidsadviseur gemeente Stichtse Vecht 
Albert de Vos beleidsadviseur gemeente  Stichtse Vecht 
Flip Tengnagel M2000 
Annie de Boer Groen Links 
Jos van Nieuwenhoven VVD 
Remie Vis Streekbelangen 
Mieke Hoek Het Vechts Verbond 
Dik van het Hof Breukelen beweegt 
Bas Verwaaijen Locaal Liberaal 
Franko Zivkovic-Laurenta D66 
Siem Scherpenzeel voorzitter  
Frans de Ronde CU/SGP 
Gerjet Wisse PvdA 
Marie Madeleine Claasen Duurzaam Stichtse Vecht 
Bewoners tribune 

Tijdens de werksessie is eerst een korte toelichting gegeven door de wethouder en de beleidsadviseurs. Vervolgens zijn in 3 groepen een aantal stellingen 
besproken met de raadsleden. Hieronder zijn deze stellingen weergegeven. Per stelling zijn in onderstaand overzicht de gemaakte opmerkingen 
weergegeven. 

1 Liever 1 grote speelplek met voor elk wat wils dan allemaal kleine verspreide speelplekken? (dus liever kwaliteit dan kwantiteit). Wat voor 
gevolgen heeft dat? Mag de gemeente de kleine speelplekken en solotoestellen in ruil daarvoor weghalen? Waar moet deze grote speelplek 
komen? Moeten we de verschillende leeftijdsgroepen juist scheiden of meer clusteren? 

De raadsleden delen deze stelling niet. Voor de kleintjes is het heel belangrijk voor de deur speelvoorzieningen te hebben. Er wordt ook veel 
gebruik gemaakt van de kleine speeltuintjes voor de deur. Het beste is als er ruimte is voor kleinere speeltuinen voor de deur en een grote 
speeltuin op een centrale plek. De grote centrale speeltuin is een hele goede aanvulling.  

De kleine speeltuintjes voor de deur hebben ook een belangrijke sociale ontmoetingsfunctie, met name ook in de kleine kernen. Dit zou juist 
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veel meer gestimuleerd moeten worden. 
  

Het mixen van hele kleine kinderen en de groteren is lastig omdat de kleintjes dan vaak onder de voet worden gelopen of geen kans krijgen op 
bepaalde toestellen. 

  
 

  
 

  

2 Voor de allerkleinsten (0 tot 4 jaar) is het niet nodig speelvoorzieningen voor de deur te maken omdat de meeste kleintjes in de tuin spelen of 
voor de deur met eigen spullen of met de ouders naar een speeltuin gaan. De solo toestellen hebben geen waarde. Deelt u deze stelling? Vanaf 
en tot welke leeftijd moet de gemeente investeren in speelvoorzieningen? 
 

  
Voor de hele kleintjes is het neerzetten van toestellen misschien niet zo zinvol en belangrijk maar het hebben van een veilige autovrije ruimte 
om te spelen wel. Deze plekjes hebben ook een hele belangrijke sociale ontmoetingsfunctie. 

  
Solotoestellen zijn niet altijd waardevol. Het is dan beter al die solotoestellen bij elkaar te zetten.  De ruimte moet wel in tact blijven en het liefst 
leuk inrichten met groen en tegels waar op gekrijt kan worden. 

  
Zandbakken zijn leuk voor de kleintjes maar dan moeten deze wel dicht kunnen zodat er geen uitwerpselen van (huis)dieren in komen. 

 Van belang is dat bij een speeltuin ook een bankje is om de sociale waarde te vergroten. 
 
 

 Of een solotoestel geen waarde heeft is afhankelijk van de situering.  
 

3 Hoe groot zijn de gemiddelde afstanden die de verschillende leeftijdsgroepen mogen afleggen van hun ouders? Wat verstaat u onder een 
sociaal veilige speelplek? 

4 – 6 jaar  = 100m 

6 – 12 jaar  = 300m 

> 12 jaar = 800m 

 
 

De normen zijn een richtlijn maar er zal altijd sprake moeten zijn van maatwerk. De gemeente kan niet op elke hoek een speelplek maken en 
daar is ook vaak geen ruimte voor. We moeten voorkomen dat we door deze normen in de knel komen. 
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De leeftijdsverdeling moet ook breder worden bekeken want de afstanden die kinderen mogen afleggen worden mede bepaald door de veilige 
route naar de speeltuin toe. Als ze een drukke weg over moeten dan zullen veel ouders dat niet goed vinden. 

 
 

Kinderen vanaf een jaar of 6 gaan door wijken of buurten “zwerven” van de ene naar de andere speeltuin. De gemeente kan hier op inspelen 
door een gevarieerd aanbod van speeltuintjes te maken en deze als een soort “kralensnoer” via veilige wandelroute te verbinden.  

 
 

Het is wenselijk speeltuinen voor de kleinere kinderen in het zich van omwonenden te leggen en niet in de nabijheid van water of drukke wegen. 
Sociale controle is belangrijk. 

 
 

Ook schoolroutes moeten leuk en veilig zijn. Kinderen houden van fietsen 

4 Volgens de analyse voldoen veel van onze speelvoorzieningen niet meer aan de wensen van deze tijd of de doelgroep. Wat voor soort 
speelmogelijkheden zien we in de toekomst het liefst verschijnen? 

 
 

Veel meer avontuurlijk spelen voor de wat grotere kinderen en meer speelaanleidingen. Utdagende, avontuurlijke toestellen zijn gewenst 

 
 

Naast voetbalveldjes ook tennisveldjes of asfalt om te rolschaatsen. 

 
 

Een grotere diversiteit door elk speeltuintje een eigen gezicht/thema mee te geven en deze als een “kralensnoer” via veilige en duidelijke routes 
aan elkaar te verbinden. 

 
 

Kinderboerderijen als centraal ontmoetingspunt zien en daar een grote speeltuin bij maken met de mogelijkheid van horeca zodat de 
ouders/verzorgers iets kunnen drinken. Superspeelspoor is goed voorbeeld. Mist nog een horecagelegenheid die op zich niet grootschalig hoeft 
te zijn. 

 Het zou wenselijk zijn als de gemeente onderzoekt of er levensloopbestendige speeltoestellen in de handel zijn. Of dat er een manier is om 
toestellen makkelijk te verplaatsen naar een plek waar behoefte is als die behoefte elders is afgenomen. Dat is duurzaam. 

 Meer gebruik maken van sportfaciliteiten, zodat ook teamsporten buiten de vereniging beoefend kan worden. 
 

  
5 Liever meer speelaanleidingen dan (dure) toestellen. Deze speelaanleidingen ook in de groenvoorziening verwerken. Wat ziet u als 

speelaanleidingen? 

 
 

Speelaanleidingen in het park of de natuur is wenselijk maar dit is wel vooral gericht op de wat grotere kinderen. 

 
 

De groenvoorziening inrichten met speelaanleidingen is een goed idee omdat kinderen vaak in de groenvoorziening spelen. Onderhoud moet 
dan wel mogelijk zijn. 

 
 

Het aanschaffen van toestellen of aanleggen van speelaanleidingen zal in goed overleg met kinderen moeten gebeuren want zij kunnen 
aangeven wat leuk is en wat niet. De buurt dient hierin ook te worden betrokken. 
 

 
 

Er moeten richtlijnen komen wat kinderen mogen in de groenvoorziening en wat niet. Bv dat ze in de zomer hutten mogen bouwen onder 
bepaalde voorwaarden en onder toezicht van ouders.  De wijkcommissie kan dit bv organiseren. Het is wel van belang dit goed te 

3 

 



communiceren naar de rest van de buurt. 
 
 

 

 
 

 

6 Schoolpleinen moeten openbaar worden gemaakt zodat kinderen hiervan ook gebruik kunnen maken in hun vrije tijd. Onder welke voorwaarde 
zou dat kunnen? Wat kunnen ouders hier voor rol in spelen? 

 
 
 

Het zou heel wenselijk zijn de schoolpleinen openbaar toegankelijk te maken maar dan moet wel iemand de verantwoordelijkheid nemen om het 
hek rond een bepaald tijdstip dicht te doen en overzicht te houden. Er moeten voldoende vrijwilligers zijn die dit op zich willen nemen. 

 
 

De aansprakelijkheid moet worden onderzocht. 

 
 

Het openbaar maken van het schoolplein hangt wel af per buurt of kern.  

 
 

Er zijn gebieden waar jongeren zelfs van buiten de buurt of kern naar een schoolplein of speelplek komen en daar overlast geven. 

 
 

 In de avond moet het schoolplein dicht zijn om overlast en vandalisme zo veel mogelijk tegen te gaan. 

 Bij schoolpleinen is er vaak sprake van vandalisme en aansprakelijkheid is een probleem. Daarom is dit niet altijd gewenst.  
  

 Een optie kan zijn om een deel van het schoolplein openbaar te houden en een deel afgesloten. 
 

7 Is er in uw kern ruimte voor een groot grasveld om vrij te kunnen spelen?  Is hier behoefte aan en hoe groot moet dat grasveld zijn? Waar moet 
het grasveld nog meer aan voldoen? Moeten er bv doeltjes zijn of erfafscheiding? Kunnen de grasvelden ook gebruikt worden voor buurt 
activiteiten? 
 

 
 

Het is niet overal mogelijk om een groot grasveld aan te leggen omdat er geen ruimte is. Het hoeft ook niet perse gras te zijn. Het kan ook een 
pleintje zijn. Als er maar ruimte is waar geen auto’s staan en waar kinderen kunnen rennen en ballen. 

 
 

Als een grasveld heel intensief wordt gebruikt en aan zijn eigen succes ten onder dreigt te gaan dan valt te overwegen om kunstgras neer te 
leggen. Dat vergroot het plezier.  

 
 

Voorkomen dat honden het grasveld gebruiken om te poepen. Mogelijk kunnen hondenroosters een oplossing bieden. 
 

 
 

Wat wenselijk is aan attributen moet in overleg met kinderen worden bepaald. 

 Om te kunnen voetballen moet een grasveldje minimaal 30m x 15m zijn. Maar afmetingen moeten geen vast gegeven worden. We moeten juist 
creatief zijn met de beschikbare ruimte. 
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Er zijn grote verschillen tussen de veldjes. Hier zou meer eenduidigheid in moeten zijn.  
 Het kan fraai zijn de randen van een veld in te planten. 

 
  
8 Hoe staat u tegenover meer betaalde speeltuinen waar wel toezicht is? 

 
 
 

In Maarssen dorp werk de betaalde speeltuin goed. Er is niets op tegen maar mag niet ten koste gaan van openbare speeltuinen. 

 
 

Dergelijke initiatieven dient in dien mogelijk te worden ondersteund door de gemeente 

 
 

 

 
 

 

9 Bewoners moeten zich veel meer zelf inzetten en verantwoordelijk voelen voor de speelruimte en- voorziening. Wat vindt u van deze stelling? 
Hoe denkt u over adoptiegroen of adoptiespeeltuinen. Onder welke voorwaarden zou de gemeente dit vorm kunnen geven. Welke rol kunnen 
bewoners spelen bij groen en speelplekken? 

 
 

De gemeente moet wel voldoende ondersteuning bieden en hele duidelijke kaders stellen (wat kan wel en wat kan niet).  

 
 

De continuïteit van vrijwilligers is lastig te waarborgen. Daar moet de gemeente alert op zijn en in goed overleg blijven met de wijkcies. 

 
 

Het is een goed idee waarin bewoners zich meer betrokken voelen. 

 
 

Dit kan alleen als er voldoende draagvlak is 

10 Bewoners moeten zelf geld bij elkaar verzamelen (sponsors) als ze een idee hebben voor een nieuwe speelvoorziening. Bent u het hiermee 
eens? 

  
Daar is geen bezwaar tegen. 

 
 

Positief idee. 
 

 
 

 

 Wat verder ter tafel komt 

 De gemeente moet zich bewust zijn dat de groenvoorziening (mede door de verkoop van snippergroen) steeds verder wordt ingeperkt. De 
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 ruimte voor kinderen om te spelen wordt sowieso steeds beperkter door de hoge parkeerdruk op de openbare ruimte.  Grotere stukken groen 
worden vaak aangewezen om te bebouwen. Aangezien bouwen geld oplevert gaat dit vaak ten koste van ruimte waar kinderen veilig kunnen 
spelen. 

 
 

Het is wenselijk om de kinderen te betrekken bij de opstelling van dit beleid. Ook bij de opstelling van de uitgangspunten. Misschien kan gepolst 
worden op basisscholen onder kinderen wat zij leuke speelvoorzieningen vinden (traditioneel of meer avontuurlijk). Kan misschien ook via de 
wijkcies.  

 
 

We moeten er rekening mee houden dat als we kleine speelplekken op gaan heffen dit tot veel commotie kan leiden. Ook als we speelplekken 
wil vergroten. Goede communicatie met de wijkcie en direct omwonenden is een pre. 

 In het beleidskader moet duidelijk worden op basis van welke gegevens (aantal inwoners, aantal kinderen, oppervlaktes etc) bepaalt is dat de 
gemeente qua speelvoorzieningen boven het landelijk gemiddelde zit.   

 De stelling dat de kleine kernen minder speelvoorzieningen hebben dan Maarssenbroek moet je in een bepaalde context zien. Het is wenselijk 
deze context duidelijk te maken in het beleidskader. Nu lijkt het namelijk of de kleine kernen achtergestelde gebieden zijn en dat is zeker niet 
het geval. Er zijn goede voorbeelden van hele fraaie nieuwe speelvoorzieningen zoals bv Nieuwersluis. Ook in Loenen aan de Vecht zijn veel 
nieuwe speeltuinen gerealiseerd.  
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Overleg aantal kinderen uit groep 8 (11-12jaar) basisschool Schepershoek d.d. 3 
februari 2014 
Aanwezig: Jay, Davy en Aron, van groep 8 van basisschool de Schepershoek, Ilse Vaartjes, Jan Scheeve en Harm Visser, gemeente Stichtse Vecht 

1 Speeltuinje Silversteijn 
In het speeltuintje Silversteijn is het speelhuisje weggehaald omdat deze niet meer veilig was en er sprake was van instortingsgevaar. In de 
werksessie hebben de jongens aangegeven dat ze graag willen praten over vervanging van dit toestel. Ze hebben hiervoor zelf rondgevraagd op 
school en in de buurt. Het liefst willen ze een nieuw huisje geschikt voor alle leeftijden en een bankje voor de ouders. Daarnaast willen ze graag een 
apenschommel / vogelnest-schommel.  

Omdat dit het enige speeltuintje is van de buurt vindt de gemeente het wel van belang dat dit speeltuintje blijft. Harm Visser gaat na wat de 
mogelijkheden zijn voor vervanging van het toestel en zal vervolgens de buurt hierover informeren. Ook aan de buurt zal per brief worden gevraagd 
wat voor speeltoestel ze terug willen. Geld voor extra speeltoestellen heeft de gemeente waarschijnlijk nu niet.  
 Ilse Vaartjes zal de jongens via de mail op de hoogte houden van de stand van zaken. 

2 Welke speelplekken vinden jullie leuk en wat missen jullie in de buurt? 
In het kader van het Beleidskader spelen heeft Ilse Vaartjes een aantal vragen aan de jongens. Dit gaat met name over wat voor speelvelden, 
speeltuinen en toestellen ze leuk vinden maar ook welke ze missen in de buurt en waar ze nu vooral spelen.  
De jongens geven aan dat het veldje achter de speeltuin alleen in de zomer wordt gebruikt omdat het anders te modderig is. Om de doelen heen ligt 
wel kunstgras maar dit is onvoldoende om lekker te kunnen voetballen zonder helemaal onder de modder te zitten. In de zomer wordt dit veldje wel 
veel gebruikt om te voetballen.  Achter dit veld is een stukje groen waar een boomhut in is gemaakt waar ze ook graag komen. In de winter gaan ze 
vooral naar het veldje aan de Vrijheidslaan om te voetballen en te spelen. Andere leuke speeltoestellen vinden ze schommels (ook babyschommel 
voor kleinere kinderen) en een draaitol met stoeltjes.  
De jongens mogen van hun ouders zelf op pad in heel Breukelen en zijn dus niet beperkt qua afstand. 
Jongere kinderen mogen dit niet. Voor de ouders zijn daarom ook bankjes nodig bij speeltuintjes.  
De speeltuin Silversteijn wordt soms gebruikt door oudere jongeren, dan is het niet leuk om er te spelen. Ook bij andere speeltuinen zijn soms 
oudere jongeren aanwezig. Dan gaan ze naar een andere speeltuin. 
De speeltuin aan de Vrijheidslaan wordt veel gebruikten vinden ze een erg leuke speeltuin. 



Overleg groep 6 (9-10jaar) basisschool Schepershoek d.d. 10 februari 2014 
 
 
1 Wat doe je het liefste als je buiten gaat spelen 
 Een groot deel van de kinderen gaat het liefste (voet)ballen, tikkertje of verstoppertje doen op straat. In de zomer zijn watergevechten favoriet. Maar 

ook fietsen doen ze graag. Ook klimmen ze graag in bomen of op de speelhuisjes.  
  
2 Vind je de speelplekken bij jou in de buurt leuk? Waarom wel of waarom niet? Ga je er vaak heen? 
 Ze vinden de speelplekken in de buurt over het algemeen niet zo leuk. De kleine speeltuintjes zijn teveel gericht op hele kleine kinderen. Huisjes 

met glijbaantjes eraan vast zijn echt voor kleintjes. Daarnaast is het onderhoud van veel speeltuintjes heel slecht (dingen zijn kapot of je krijgt er 
splinters van). Ze vinden dat er meer moet komen voor de grotere kinderen. De speeltuin bij de Vrijheidslaan is wel groot maar de toestellen zijn niet 
echt leuk. Aan de Straatweg ligt een speeltuin die ze wel leuk vinden (met een kabelbaan). De speeltuin aan de Karel Doormanlaan vinden ze 
teveel voor kleine kinderen. De speeltuin bij de Schepershoek is niet leuk en er is veel stuk. Aan de Griftestein in wel een leuke speeltuin.  

  
3 Welke speeltoestellen vind je leuk? En welke vind je echt stom? 
 Als leuke toestellen worden genoemd: 

• Kabelbaan 
• Nestschommel/apenschommel 
• Hobbelige hoge glijbaan met glijmatten 
•  Trampoline 
• Glijpaal zoals bij brandweer 
• Klimpiramide van touw 
• Klimdingen die met elkaar verbonden zijn middels touwbruggen 
• Pannekooi 
• Voetbalveldjes 
• Skatebaan 

 
Niet leuk: 

• Huisjes met glijbaantjes er aan vast 
• Wip 
• wipkip 
• Te lage glijbaan 
• Houten klimrekken waar je splinters van krijgt 
• Klimrekken met steentjes eronder 
• Draaimolen met zitjes 
• Speeltoestellen die stuk zijn 



• Hondenpoep in de speeltuin of het grasveld

4 Wil je na schooltijd ook op het schoolplein kunnen spelen of ga je liever thuis voor de deur spelen? 
De hele klas wil na schooltijd op het schoolplein blijven. Vooral als er straks allemaal nieuwe dingen op het schoolplein staan. Ze vinden het 
schoolplein fijn omdat daar allemaal kinderen zijn op mee te spelen. Er is ook veel ruimte om te spelen. Ze zien ook wel nadelen, namelijk dat ze 
dan hun spullen zoals een bal niet bij de hand hebben. Het kan ook veel te druk worden op het schoolplein zodat alle ruimte en toestellen bezet zijn. 

5 Heb je liever 1 grote speeltuin waar je wel met papa en mama naartoe moet of heb je liever allemaal kleine speeltuintjes? 
Het merendeel van de kinderen heeft liever allemaal kleine speeltuintjes die wel leuk zijn en die ook allemaal anders zijn zodat ze steeds naar een 
andere plek kunnen gaan. Maar een grote speeltuin erbij zien ze ook wel zitten. 1 grote speeltuin is voor sommige kinderen veel te ver fietsen dus 
er moeten ook kleine speeltuintjes in de buurt blijven. Het voordeel van een grote speeltuin is dat je niet zo lang hoeft te wachten totdat je ergens op 
mag zoals in sommige kleine speeltuintjes. In een grote speeltuin zijn ook altijd kinderen waar je mee kunt spelen.  Bij het maken van een grote 
speeltuin moet de gemeente er wel op letten dat ze voor de hele kleintjes een aparte ruimte maken want voor hun zijn de toestellen veel te groot of 
gevaarlijk. Er zijn kinderen die met hun ouders naar het Superspeelspoor in Maarssenbroek of de Bosspeeltuin in het Maximapark zijn geweest en 
dat heel leuk vonden. 

6 Moet de gemeente altijd speeltoestellen en speeltuintjes neerzetten om leuk te kunnen spelen? Hebben jullie ook andere ideeën hoe je leuk kan 
spelen en wat heb je dan nodig? 
Ze spelen graag in de bosjes/struiken waar ze dan hutten bouwen. Ze zouden het leuk vinden als de gemeente kleine paadjes maakt in de bosjes 
en het een beetje “spannend” maakt.  Echte bomen om in te klimmen. De gemeente kan takken of hout neerleggen op een plek zodat ze er een hut 
van kunnen maken. Een boomhut maken staat ook hoog op het verlanglijstje. Grasveld om te voetballen en muurtjes om tegenaan te 
ballen/tennissen   

7 Wat kun jij doen om de speelplek netjes te houden? 
De gemeente kan een vuilniszak aan het hek hangen en daar moet iedereen voordat ze weggaan hun vuil in gooien. De prullebakken zijn vaak vol. 
Iemand merkt op dat het misschien leuk is zo’n vangnet op te hangen zodat je je rommel er op een speelse manier in kunt gooien.  1 keer in de 
week samen opruimen en schoonmaken. De kinderen merken op de oudere kinderen vaak s’avonds rondhangen in de speeltuin en dan rommel 
achterlaten. Dat is heel vervelend. De kinderen mogen van hun ouders de rommel die in speeltuintjes ligt vaak zelf niet opruimen omdat hun ouders 
dat vies vinden.    

8 Verder 
Veel kinderen willen graag een speciale plek waar ze met hun hond kunnen spelen. Ook wordt de wens geuit ook in Breukelen een 
Superspeelspoor te maken.  



Overleg groep 6 (9-10jaar) basisschool Tweemaster Nigtevecht d.d. 18 februari 
2014 

1 Wat doe je het liefste als je buiten gaat spelen 
Een groot deel van de kinderen speelt veel buiten op straat. De meeste kinderen mogen van hun ouders in het hele dorp spelen. Ze gaan graag met 
de fiets, skates e.d. ergens heen om met andere kinderen te spelen. Ze spelen ook graag verstoppertje, blikkie trap, hockey en voetbal. Ook 
bouwen ze graag boomhutten. Ook wordt er wel in de achtertuin op de trampoline e.d. gespeeld.  

2 Vind je de speelplekken bij jou in de buurt leuk? Waarom wel of waarom niet? Ga je er vaak heen? 
Er zijn 2 speeltuinen in het dorp. De 1 is meer voor kleinere kinderen. Ze vinden de speeltuin soms wel leuk maar ook wel een beetje saai. Ze gaan 
er wel regelmatig heen om met anderen te spelen. Soms zijn er ook oudere kinderen en dan is het er niet zo leuk om te spelen. 
Ze spelen vooral op de stoepen e.d. in het dorp. Buiten het dorp spelen ze niet veel want ze mogen niet spelen op het land van de boer. 

3 Welke speeltoestellen vind je leuk? En welke vind je echt stom? 
Als leuke toestellen worden genoemd: 

• Schommels
• Kabelbaan
• Nestschommel/apenschommel
• Klimbomen / klim toestellen
• Waterspeeltuin of andere dingen met water
• pingpongtafel

Niet leuk: 
• wipkip
• speelhuisje

4 Wil je na schooltijd ook op het schoolplein kunnen spelen of ga je liever thuis voor de deur spelen? 
Een deel wil wel op het schoolplein kunnen spelen om te kunnen pingpongen en zo. Ze willen wel graag een nieuwe pingpongtafel. 
 Anderen gaan liever naar huis of naar andere speelplekken. Als straks de nieuwe ‘grote’ school er is met het nieuwe schoolplein is het straks daar 



wel heel leuk om te spelen. 
 

  
5 Heb je liever 1 grote speeltuin waar je wel met papa en mama naartoe moet of heb je liever allemaal kleine speeltuintjes? 
 Het merendeel van de kinderen wil zelfstandig naar de speeltuin kunnen gaan en wil niet wachten op  een ouder die mee gaat.  Wel is het leuk om 

van de ene speeltuin naar de andere te kunnen fietsen als het daar te druk is. 
Wel zien ze als voordeel dat een grote speeltuin vaak meerdere leukere speeltoestellen hebben. Een aantal kinderen gaan wel is naar grotere 
speeltuinen in andere dorpen.  
 

  
6 Moet de gemeente altijd speeltoestellen en speeltuintjes neerzetten om leuk te kunnen spelen? Hebben jullie ook andere ideeën hoe je leuk kan 

spelen en wat heb je dan nodig? 
 De plaatjes van natuurlijke speelvoorzieningen vinden ze erg leuk. Ze spelen ook graag in de bosjes/struiken waar ze dan hutten bouwen. Ook 

plekken om te voetballen en te hockeyen vinden ze belangrijk. 
  

 
7 Wat kun jij doen om de speelplek netjes te houden? 
 Zelf je rommel op ruimen. Vaak wordt de rommel gemaakt door de oudere kinderen.  
  
8 Verder 
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