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Samenvatting 

Steeds vaker worden burgers betrokken bij maatschappelijke taken, zoals in de zorg en 

in het groenonderhoud. Waar dit vroeger taken van de overheid waren, wordt nu meer 

van burgers verwacht. Ook speelplekken in de openbare ruimte worden door gemeenten 

vaker overgedragen aan bewoners. Waar beheer en onderhoud van speelplekken vroeger 

door bedrijven of gemeenten gedaan werd, is dat nu vaker een taak van bewoners. Dit 

betekent dat er een rolverschuiving plaats vindt in taken en verantwoordelijkheden voor 

bewoners, bedrijven en gemeenten bij speelplekken in de openbare ruimte.  

 

Middels literatuuronderzoek, het houden van interviews en een actorenanalyse is 

gepoogd een antwoord te geven op de vraag welke rol bewoners, bedrijven en 

gemeenten in de toekomst in kunnen nemen bij het beheer en onderhoud van 

speelplekken. 

  

Burgerparticipatie, bewonersparticipatie of een burgerinitiatief berust op het idee dat 

bewoners in meer of mindere mate deelnemen aan activiteiten van de overheid of zelf 

met initiatieven komen. De meerwaarde van burgerparticipatie zit vooral in het bereiken 

van (meer) betrokkenheid van burgers bij maatschappelijke projecten, het creëren van 

draagvlak en het scheppen van een mede-verantwoordelijkheidsgevoel bij burgers. 

Echter, participatie door burgers kent ook enkele kanttekeningen. Zo is het niet zeker dat 

burgers beschikken over de juiste, professionele deskundigheid en kennis en is het de 

vraag of burgerparticipatie efficiënt en representatief is, omdat niet alle burgers deel 

kunnen nemen aan plannen. Burgerparticipatie is een fenomeen dat vanaf de jaren ’70 

langzaamaan is ontstaan en uitgebreid. Een model die weer geeft in hoeverre burgers bij 

plannen actief zijn, is de participatieladder van Arnstein uit 1969.  

 

De aanwezigheid van speelplekken in de openbare ruimte is van belang voor de 

gezondheid en het welzijn van kinderen en is daarnaast van belang voor het opbouwen 

van sociale contacten tussen buurtbewoners, de waardestijging van huizen en besparing 

op ziektekosten. Daarmee wordt het belang aangegeven van het behoud van 

speelplekken.  

 

De wet- en regelgeving die betrekking heeft op speeltoestellen, zijn het Warenwetbesluit 

Attractie en Speeltoestellen (WAS) en Europese normen voor de veiligheid van 

speeltoestellen en ondergronden van speeltoestellen, zogeheten NEN-norm 1176. Aan de 

manier waarop speeltoestellen onderhouden worden, zijn geen wettelijke eisen gesteld of 

wetten van toepassing. Om speeltoestellen in veilige staat te behouden, is het 

noodzakelijk dat er periodieke controles uitgevoerd worden in de vorm van inspecties.  

Als zich een ongeval voordoet op een speeltoestel dat niet onderhouden is volgens de 

normen van het WAS, dan kan de eigenaar van een toestel aansprakelijk gesteld worden 

voor de schade die veroorzaakt wordt. Meestal is de gemeente eigenaar van de grond, 

maar een gemeente kan ook een speelplek overdragen aan bewoners en in dat geval zijn 

bewoners, verenigt in een stichting of vereniging, aansprakelijk.  

 

In dit onderzoek zijn drie gemeenten als casussen gebruikt waarin bewoners 

speelplekken in de openbare ruimte beheren en onderhouden; Geldermalsen, Ommen en 

Buren. De rollen, taken en verantwoordelijkheden die verdeeld zijn over deze actoren 

verschillen soms per casus van elkaar en soms komen ze overeen.  

Belangen die zowel gemeenten als bewoners voor ogen hebben met burgerparticipatie 

zijn het creëren en behouden van veilige speelplekken, het verbeteren van de sociale 

cohesie in een wijk of buurt en het creëren van betrokkenheid tussen bewoners. 

Bedrijven en bewoners hebben als overeenkomstige belangen dat de speeltoestellen 

veilig moeten zijn. 

 

Belangrijke overeenkomsten tussen de casussen zijn dat de gemeenten eigenaar zijn van 

de openbare ruimte, maar de bewoners de beheerders van de speelplek. Alle drie de 

gemeenten hebben in meer of mindere mate een rol in het groenbeheer. De drie 
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gemeenten hebben met bewoners afspraken gemaakt over welke taken er van bewoners 

verwacht wordt en welke taken ze zelf doen. Dit hebben zij vastgelegd in een 

overeenkomst. In Buren en Geldermalsen worden inspecties gedaan door bedrijven. In 

Ommen doet de gemeente zelf de inspecties. Bedrijven hebben in alle drie de casussen 

een rol als ondersteuner; ze voeren klussen uit die door bewoners zelf niet gedaan 

kunnen worden. Bewoners moeten zelf beschikken over materialen en kennis. Zij 

schakelen bedrijven in om kennis en expertise te verkrijgen. Qua financiering draagt de 

gemeente bij in de casussen Geldermalsen en Ommen om het onderhoud te kunnen 

bekostigen. In Buren betaalt de gemeente de inspecties.  

 

Aanbevelingen die bewoners meegeven om speelplekken in beheer bij de buurt te geven 

zijn: het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering, zorgdragen voor voldoende 

draagvlak en vrijwilligers in de buurt, contacten onderhouden met de gemeente, elkaar 

wijzen op belangen van behoud van de speelplek, een initiatief klein opstarten en een 

actieve houding aannemen. De gemeenten in dit onderzoek geven andere gemeenten 

mee om een sturende rol te vervullen bij bewonersparticipatie door middel van het 

organiseren van bewonersavonden of het bijdragen in de vorm van subsidies en interesse 

tonen in wat bewoners doen. Daarnaast is het aan te raden dat gemeenten duidelijke 

kaders stellen en een beheersovereenkomst op stellen om deze afspraken in vast te 

leggen. Bedrijven geven aan andere bedrijven als aanbevelingen mee om in situaties van 

bewonersparticipatie hun kennis en expertise te delen en onderhoudswerkzaamheden te 

verrichten die bewoners zelf niet kunnen om de veiligheid van speeltoestellen te kunnen 

garanderen.  

 

Op deze aanbevelingen volgen adviezen voor rollen die bedrijven, bewoners en 

gemeenten kunnen innemen bij bewonersparticipatie. Voor bedrijven zijn dat een 

adviserende rol door het geven van advies aan bewoners over beheer en onderhoud van 

speeltoestellen, het toelichten van inspectierapporten, een controlerende rol in de vorm 

van inspecties en een rol om kennis over te dragen, waarbij bewoners worden voorzien 

van kennis en expertise. Bewoners kunnen uitvoerder/beheerder zijn van een speelplek 

en initiatiefnemer om het beheer van speelplekken op zich te nemen. Ook is voor hen 

een rol weggelegd om een organisatie zoals een stichting of vereniging op te richten, 

zorg te dragen voor continuïteit binnen hun organisatie, enthousiaste vrijwilligers te 

zoeken en aan zich te binden en draagvlak in de buurt te creëren. Gemeenten kunnen 

een faciliterende rol vervullen door het verstrekken van (financiële) middelen en kennis. 

Daarnaast kunnen ze een communicerende rol vervullen om informatieoverdracht tussen 

bewoners, bedrijven en gemeenten te stimuleren en kunnen ze eigenaar en beheerder 

van de grond onder en rondom speelplekken zijn. 

 

Een belangrijk discussiepunt betreft de mate van stedelijkheid van gemeenten in het 

onderzoek. Er zijn drie gemeenten betrokken die relatief gezien weinig of niet stedelijk 

zijn. Er zijn gemeenten benaderd die hoger op de schaal van stedelijkheid staan, maar 

deze gemeenten gaven aan over geen vormen van bewonersparticipatie bij beheer van 

speelplekken te beschikken binnen de gemeente. Daardoor kan dit onderzoek 

voornamelijk vergelijkingsmateriaal bieden voor relatief weinig stedelijke gemeenten en 

is het onderzoek minder geschikt voor gemeenten die een hogere rang van stedelijkheid 

hebben.  In de literatuur wordt tegenstijdige informatie gegeven over dilemma’s bij 

bewonersparticipatie. Er wordt afwisselend gesproken over het al dan niet kunnen 

benutten van kennis uit de samenleving. Uit het onderzoek volgt echter dat kennis vaak 

een dilemma is. Dit praktijkonderzoek heeft dat dus aangetoond.  

 

Er zijn ook enkele aanbevelingen te geven: vervolgonderzoek naar de reden van het in 

beheer geven van een speelplek bij de buurt door gemeenten, onderzoek in hoeverre de 

aanleg en inrichting ook door bewoners gedaan kan worden en onderzoek op welke 

manier bewonersparticipatie bij speelplekken in groot- stedelijke gemeenten kan plaats 

vinden. 

 


