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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.
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Summary
More and more citizens be involved in social issues, such as in the care or in the health
care or green maintenance. Also the management of playgrounds in public space will be
done more and more by citizens. In the past the management of playgrounds was a task
of companies or municipalities. This means that there will be a shift of tasks and
responsibilities for citizens, companies or municipalities at playgrounds in the public
space.
By literature review, interviews and an actor analysis will be tried to give an answer to
the main question of this study: What role can citizens, companies and municipalities
take in the management and maintenance of playgrounds in the public space?
Citizen participation means that citizens participate in operations of the government.
Advantages of citizen participation are: creating more commitment and support of
citizens in social issues and creating more responsibility among citizens. However, citizen
participation also had some disadvantages. Sometimes, citizens don’t have the right
knowledge and expertise and not all citizens can participate in a participation process.
Citizen participation is originated from the 70’s. A ladder of citizen participation, is
discovered by Arnstein in 1969. It is a model to indicate the phase of participation.
Playgrounds in the public space are important for the health and wellbeing of children.
Also they are important to create connections between people in a district or
neighbourhood, the rise of housing prices and the decrease of health costs.
There are some regulations and laws relating to play equipments. A national law is the
Warenwet- Attractiebesluit Speeltoestellen (WAS). Also there are European standards for
the safety of play equipments; NEN-1176. For the maintenance and management of play
equipments are no rules or laws. For the safety of play equipments it is necessary to
carry out inspections. The owner of a play equipment is responsible for the safety of a
play equipment. When an accident occurs, the owner of a play equipment is liable for the
damage caused by an accident. Usually the municipality is owner of the public space, but
a municipality can transfer the responsibility for the maintenance and management of a
playground to citizens-foundations.
In this study three cases are used where citizens do the management of playgrounds in
public space; in Geldermalsen, Ommen and Buren. The roles, tasks and responsibilities of
the actors municipalities, companies and citizens sometimes are different form each
other and in other situations they correspondent.
Municipalities and citizens often have equal interests with citizen participation; creating
and maintaining safety playgrounds, improving social interaction and creating
involvement between citizens. Companies and citizens both have interest in safety
playgrounds. Agreements between the cases are: municipalities are owner of the public
space, but citizens are managers. The municipalities of the cases have a responsibility for
the green maintenance. Also the municipalities and citizens have agreed about tasks and
responsibilities of citizens. They established their commitments in a contract.
In Buren and Geldermalsen, the inspections will be done by companies. In Ommen, the
municipalities itself has the responsibility about the inspections. Citizens have to provide
their own materials and tools to do the management. Companies mostly support
citizens. When citizens need some help, they can ask companies to do some complex
jobs. Citizens also use the expertise and knowledge of companies. The municipalities of
Ommen and Geldermalsen contributes through financial support. The municipality of
Buren pays the costs of the inspections.
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Citizens give recommendations for other citizens to do the maintenance of playgrounds in
public space as well as possible. They advise to take out a liability insurance, to ensure
sufficient support, to keep in contact with municipalities, to emphasise the importance of
maintaining public playgrounds, to take an active attitude and to start a new initiative
with small steps.
The municipalities of the three cases also give some recommendations: they advise
other municipalities to play a facilitating role by organize meetings for citizens, to
contribute with financial help and showing interest in the role of citizens. Also they advise
to make proper arrangements and to defined them in a contract. Companies advise other
companies to share their knowledge and expertise and to do complex jobs, which are
difficult to do for citizens.
After these recommendations follow some advices of roles to companies, citizens and
municipalities can take in citizen participation. Companies can take three important roles
in citizen participation; they can advise citizens how to manage the playgrounds in the
best way. Also they can monitor by doing inspections and transfer their professional
knowledge of their discipline. Citizens can be the managers of the playgrounds. In the
second place they can be the initiator to take care of the maintenance of the
playgrounds. In the third place they can have the responsibility to set up a foundation or
association, to take care of the continuity within their organization, to look for volunteers
and to bind them and to create support in their neighbourhood. Municipalities can also
take three important roles. One of them is to facilitate the organization of citizens by
contribute trough financial support or to share knowledge. In addition, they can help
companies and citizens by encourage them communicating with each other. Finally, they
can be and stay the owner of the public space and the owner and manager of the ground
around the playground.
An important point of discussion is about the degree of urbanization of municipalities in
this study. There were no examples of citizen maintenance in playgrouds in public space
in municipalities with an relative high degree of urbanization. Geldermalsen, Buren and
Ommen are places with a relative low degree of urbanization. Therefore, the
investigation is less suitable for places with a high degree of urbanization.
In the literature review there is conflicting information about the efficiency of citizen
participation. Some researches appoint a lack of knowledge among citizens a
disadvantage of citizen participation and other researches emphasize that ‘the knowledge
from the society’ can be used by citizen participation. The results of the interviews shows
that a lack of knowledge and expertise can be a disadvantage of citizen participation.
There are some recommendations for further research: research will be necessary for
the reason of maintenance by citizen participation and in which way citizen participation
in cities with an high degree urbanization can take place.
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1. Inleiding
1.1 Introductie
Dit rapport is het resultaat van een vier maanden durend onderzoek naar de rolverdeling
tussen bewoners, bedrijven en gemeenten bij het beheer en onderhoud van speelplekken
in de openbare ruimte. Het onderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding van een
vraag van de Branchevereniging Spelen en Bewegen (BVSB). Het onderzoek wordt
verricht door Rosemarie Rienstra, student aan de Hogeschool Inholland te Delft. Het
onderzoek wordt verricht binnen de richting Ruimte, Milieu en Water van de opleiding
Landscape and Environment Management.

1.2 Aanleiding en doelstelling
Decentralisatie en burgerparticipatie zijn twee opkomende trends die een aanleiding zijn
voor gemeenten om steeds vaker het beheer van openbare ruimte, openbaar groen en
openbare speelplekken aan bewoners over te dragen. Daarnaast is het van belang dat
kinderen in een gezonde en veilige omgeving opgroeien en zich ontwikkelen. Spelen en
bewegen in de buitenruimte vergroot het welzijn van kinderen en heeft op die manier
een maatschappelijke meerwaarde. Het beheer en onderhoud van speelplekken wordt
ook steeds vaker aan bewoners overgedragen, maar moet wel voldoen aan de gestelde
wettelijke kaders. Vragen die daarbij komen kijken hebben betrekking op de manier
waarop bewoners het beheer en onderhoud doen, hoe dat in andere gemeenten als
voorbeeld kan dienen en welke rol bedrijven hebben bij bewonersparticipatie. De
onderzoeksresultaten zijn allereerst bedoeld voor de Branchevereniging. Daarnaast
kunnen ze interessant zijn voor de andere actoren, zoals voor gemeenten en
bewonersverenigingen of stichtingen die zich bezig (willen gaan) houden met beheer en
onderhoud van groen of speelplekken in de openbare ruimte.
De doelstelling van het onderzoek is een advies te geven over de rolverdeling tussen
gemeenten, ondernemers en bewoners bij het beheer en onderhoud van
speelvoorzieningen in de openbare ruimte.

1.3 Opdrachtformulering en onderzoeksvragen
De opdracht luidt om een advies te schrijven over op welke wijzen de rollen en
verantwoordelijkheden tussen ondernemers, gemeenten en bewoners in de toekomst
eruit zou kunnen komen te zien. De onderzoeksvragen die bij dit onderzoek gesteld
worden, zijn:
Hoofdvraag:
Welk advies kan worden gegeven over de rol die bewoners, gemeenten en ondernemers
innemen bij het beheer en onderhoud van speelplekken in de openbare ruimte?
Deelvragen:
1. Op welke wijze dragen speelplekken bij aan behoud en verbetering van de kwaliteit
van de openbare ruimte en het welzijn van kinderen?
2. Welke wettelijke kaders zijn er met betrekking tot speeltoestellen en het beheren en
onderhouden van speelvoorzieningen in de openbare ruimte?
3. Wat zijn in de onderzochte casussen de rollen, belangen en middelen bij gemeenten,
bedrijven en bewoners en verschillen deze in situaties zonder bewonersparticipatie?
4. Welke taken en verantwoordelijkheden kunnen bewoners in de toekomst hebben bij
beheer en onderhoud van speelplekken?
5. Welke lessen en aanbevelingen kunnen worden gegeven voor de rol van bedrijven bij
bewonersparticipatie van speelplekken?
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1.4 Organisatie
De organisatie die de opdracht heeft uitgezet is de branchevereniging Spelen en
Bewegen. De vereniging verenigt ondernemers die speeltoestellen, ondergronden en
ontwerpen voor speelplekken verkopen en inspecties doen van speeltoestellen. De
vereniging doet onderzoek, werkt samen met andere partijen en met hun leden wordt de
meerwaarde van spelen en bewegen in de buitenruimte uit gedragen. Het doel van de
vereniging is het spelen en bewegen bij kinderen, jongeren en volwassenen bevorderen
om zo bij te dragen aan een gezondere samenleving. Dit doet de vereniging door de
leden te ondersteunen met expertise en op te treden als gemeenschappelijk
belangenbehartiger. De branchevereniging telt ongeveer 30 leden, heeft een bestuur
waarin de leden vertegenwoordigd zijn, een onafhankelijk voorzitter en een
secretariaat/communicatiemedewerker. De opdrachtgever is Anne Koning. Zij is
onafhankelijk voorzitter van de vereniging.

1.5 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethodiek toegelicht. Hoofdstuk 3 behandelt
achterliggende theorie over burgerparticipatie, de aanleiding voor dit onderzoek. In
hoofdstuk 4 wordt ingegaan op speelplekken in de openbare ruimte en het belang van
spelen en speelplekken (deelvraag 1). Hoofdstuk 5 bevat een omschrijving van de
aspecten rondom veiligheid, inspectie en aansprakelijkheid bij speelplekken en
speeltoestellen (deelvraag 2). Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 een korte beschrijving
gegeven van de drie casussen: Geldermalsen, Ommen en Buren. Hoofdstuk 7 betreft de
actorenanalyse (deelvraag 3 en 4) en in hoofdstuk 8 volgen aanbevelingen aan bedrijven
(deelvraag 5). Hoofdstuk 9 betreft het advies over een mogelijke rolverdeling tussen
bewoners, bedrijven en gemeenten. Vervolgens volgen in hoofdstuk 10 de conclusies,
hoofdstuk 11 bevat een aantal discussiepunten en hoofdstuk 12 volgen aanbevelingen
voor vervolgonderzoek.
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2. Onderzoeksmethodiek
In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze het onderzoek is opgebouwd inclusief
de methoden die gebruikt zijn. In de eerste paragraaf wordt de werkwijze van het
onderzoek beschreven en is een conceptueel model en een onderzoeksmodel ingevoegd
en toegelicht. De tweede paragraaf bestaat uit de deelparagrafen ‘methoden’,
‘afbakening van de onderzoeksvraag’ en ‘afwegingskader en onderbouwing van de
gekozen casussen’. Tot slot zijn in de derde paragraaf een aantal definities van
belangrijke begrippen binnen dit onderzoeksrapport opgenomen.

2.1 Werkwijze
Het onderzoek bestaat uit drie delen: Inventarisatie, analyse-fase en advies.
In de inventarisatie valt voor het grootste deel het literatuuronderzoek naar
burgerparticipatie en de relatie gezondheid- bewegen. Daarnaast wordt de vigerende
wet- en regelgeving geïnventariseerd omtrent veiligheid en beheer en onderhoud van
speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Interviews met gemeenten, bedrijven en
bewoners vallen ook binnen de inventarisatie. In de analyse worden de uitkomsten van
de interviews vergeleken met de gelezen literatuur over burgerparticipatie en wordt een
actoren- en krachtenveldanalyse gemaakt. Vervolgens zijn de uitkomsten van de ‘best
practices’ die uit de interviews komen een opmaat voor het advies over de rolverdeling
tussen de verschillende actoren.
2.1.1 Conceptueel model
Het conceptueel model is een gestructureerde mindmap met de belangrijkste begrippen
die bij het onderzoek horen. Het model geeft niet aan welke methodes bij het onderzoek
gebruikt worden. Daarvoor is het onderzoeksmodel geschikt.

Gemeenten

Ondernemers

Bewoners
Kennis

Kinderen
Burgerparticipatie Speelplekken openbare ruimte
Spelen en bewegen

Gezondheid

Openbare ruimte

Aanleg

Onderhoud

Beheer

Wet-&regelgeving
Figuur 1 Conceptueel model

Toelichting op het conceptueel model
In het conceptueel model in figuur 1 staat ‘burgerparticipatie speelplekken openbare
ruimte’ in het midden, als het centrale onderwerp van dit onderzoek.
De pijlen die wijzen naar dit onderwerp, geven aan dat zij invloed hebben op
burgerparticipatie bij speelplekken in de openbare ruimte. Kinderen, aan de linkerkant
van het model, hebben invloed op het onderwerp omdat zij de uiteindelijke gebruikers
zijn van speelplekken. Kinderen spelen en bewegen en het spelen en bewegen heeft een
wederkerige invloed op het welzijn van kinderen. Samenhangend met het spelen en
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bewegen hangt ook gezondheid van kinderen. In het onderzoek wordt beargumenteerd
op welke wijze de gezondheid van kinderen wordt beïnvloed en versterkt doordat ze
spelen en bewegen.
De wet- en regelgeving, onderaan in het model, heeft invloed op de inrichting en het
beheer van de speelomgeving. Hoe kinderen spelen, hangt deels af van de inrichting van
de speelplek. Speeltoestellen moeten gekeurd worden voordat kinderen er gebruik van
mogen maken. Wet- en regelgeving heeft ook invloed op aanleg, onderhoud en beheer
van speelplekken. Net als de activiteit ’spelen en bewegen’ door kinderen, moet ook de
speelplek zelf gekeurd worden (aanleg). Ook het beheer en onderhoud moet aan wet- en
regelgeving voldoen. De aspecten aanleg, beheer en onderhoud hebben ook invloed op
de kwaliteit van de openbare ruimte. Kennis heeft daarnaast een belangrijke rol, omdat
degenen die het beheer en onderhoud van speelplekken doen (of gaan doen) kennis
moeten hebben over op welke wijze dit moet gebeuren. Daarom moeten ook de actoren
een zekere mate van kennis hebben, als ze het beheer en onderhoud van speelplekken
op zich nemen.
De drie actoren, bovenaan in het model, hebben invloed doordat ze alle drie te maken
hebben (gehad) met het onderhouden en beheren van speelplekken in de openbare
ruimte. Hun toekomstige onderlinge positie is waar een groot deel van dit onderzoek zich
op richt.
2.1.2 Onderzoeksmodel
Het onderzoeksmodel geeft de stappen die in het onderzoek genomen worden, weer
inclusief de onderzoeksmethodes. Het model is ingedeeld in de drie fasen van het
onderzoek; inventarisatie, analyse en plan.

Inventarisatie

Analyse

Plan

Literatuuronderzoek
burgerparticipatie
en welzijn- ‘bewegen’
Actorenanalyse
Wettelijke kaders
beheer en onderhoud

Interviews gemeenten,
bewonersgroepen,
bedrijven speeltoestellen

Advies over
rolverdeling
gemeenten,
bedrijven, bewoners

Aanbevelingen
bewoners en gemeenten

Figuur 2 Onderzoeksmodel

Toelichting bij het onderzoeksmodel in figuur 2
Inventarisatie:
-Het uitvoeren van literatuuronderzoek naar 1) burgerparticipatie en 2) Relatie tussen
gezondheid/welzijn en bewegen in de buitenruimte. Burgerparticipatie is een trend die
meespeelt bij het overdragen van speelplekken aan bewoners door gemeenten. Daarom
is in hoofdstuk 3 een hoofdstuk ‘achtergronden bij burgerparticipatie’ opgenomen;
-Het uitzoeken van wettelijke kaders met betrekking tot beheer en onderhoud van
speelvoorzieningen;

12

-Het houden van interviews met gemeenten, bedrijven die een rol spelen bij beheer en
onderhoud van speelplekken in de openbare ruimte en (vertegenwoordigers van)
bewonersgroepen.
Analyse:
-Het analyseren van de rollen, belangen en verantwoordelijkheden van de drie groepen
door middel van een actorenanalyse
- Het geven van aanbevelingen voor gemeenten, bewoners en bedrijven
Advies/plan:
-Het opstellen van een advies over de rolverdeling tussen gemeenten, bewoners en
bedrijven bij beheer en onderhoud van speelvoorzieningen; Het advies bestaat uit
aanbevelingen op welke manieren gemeenten, bedrijven en bewoners in Nederland
kunnen ‘leren’ van situaties waarbij bewoners het beheer en onderhoud van speelplekken
in de openbare ruimte uitvoeren.

2.2 Onderzoeksmethoden


-



-



2.2.1 Methoden
Literatuuronderzoek (deelvraag 1 en 2)
Voor het literatuuronderzoek wordt gebruik gemaakt van diverse wetenschappelijke,
internationale en internetbronnen. De bronnen geven deels de kwaliteit aan van het
literatuuronderzoek. De twee centrale onderwerpen waar literatuuronderzoek naar
gedaan wordt zijn:
Burgerparticipatie
De relatie tussen gezondheid en welzijn van kinderen en de mate waarin ze buiten
bewegen en spelen
Open interviews/diepte interviews (deelvraag 3 en 4)
Open interviews houden is een methode om binnen korte tijd veel informatie te
verkrijgen over een bepaald onderwerp. Open interviews horen bij een kwalitatief
onderzoek en kunnen niet statistisch verwerkt worden. Ze geven alleen een beeld en zijn
niet meetbaar. De interviews die bij dit onderzoek gedaan zullen worden, worden
gehouden met de drie belangrijkste actoren die bij het onderzoek een rol spelen. Dit zijn:
Gemeenten
Bedrijven
Bewoners
De uitkomsten van de interviews worden gebruikt bij het maken van de actorenanalyse.
De volledig uitgewerkte interviews zijn toegevoegd in bijlage 2.
Actorenanalyse(deelvraag 3 en 4)
De actorenanalyse bestaat uit twee stappen; een analyse waarin de rollen (bestaande uit
taken en verantwoordelijkheden), belangen en middelen worden behandeld die spelen bij
de actoren en een analyse van deze factoren; overeenkomsten en verschillen tussen de
casussen teneinde een advies te kunnen geven voor de rolverdeling tussen bewoners,
bedrijven en gemeenten. De actorenanalyse is opgezet naar een voorbeeld van een
actorenanalyse zoals toegevoegd in bijlage 1. Bij deze actorenanalyse ontbreekt ‘missie
en doel’. Die worden meegenomen onder belangen. Uit de interviews bleek dat bij
belangen vaak dezelfde antwoorden kwamen als bij doel en missie. Daarom zijn deze
termen samengevoegd onder de noemer ‘belangen’. De actorenanalyse is geschikt bij dit
onderzoek, omdat de hoofdvraag van het onderzoek zich richt op de rolverdelingen
tussen de actoren gemeenten, ondernemers en bewoners. De actorenanalyse geeft
inzicht in deze rolverdelingen.
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Plan/advies: deelvraag 5 en hoofdvraag
Het eindresultaat betreft een advies over de rolverdeling tussen de drie verschillende
actoren. Het advies bestaat uit aanbevelingen opdat bedrijven, bewoners en andere
gemeenten in Nederland kunnen ‘leren’ van situaties waarbij bewoners het beheer en
onderhoud van speelplekken in de openbare ruimte uitvoeren. De uitkomsten van de
interviews vormen dus de belangrijkste input voor het advies.
2.2.2 Afbakening onderzoeksvraag
De volgende randvoorwaarden zijn opgesteld voor casussen die passen binnen de huidige
onderzoeksvraag:

-

-

-

Het onderzoek gaat expliciet over bewonersdeelname bij speelplekken in de openbare
ruimte; In veel gemeenten zijn bewoners zeer actief in het beheren en onderhouden van
speelvoorzieningen. Echter, vaak gaat het hier om vrijwilligers van
speeltuinverenigingen. Deze situaties zijn niet aan de orde binnen het onderzoek. Het
onderzoek gaat uit van speelplekken in de openbare ruimte (zie hoofdstuk 4 voor een
definitie van speelplekken, speeltuinen en openbare ruimte);
De casussen die genomen zijn betreffen situaties waarbij bewoners minstens 3 jaar het
beheer en onderhoud van speelplekken zelf doen. Er is voor een periode van minstens
drie jaar gekozen, omdat het proces van zelfbeheer in de eerste fase (de eerste twee
jaar) nog nieuw is en daardoor kan mislukken;
Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende situaties in verschillende
gemeenten in Nederland om zo de reikwijdte aan te geven van bewonersparticipatie.
2.2.3 Afwegingskader en onderbouwing gekozen casussen
Om tot een eindresultaat met meerdere casussen te komen, zijn meerdere interviews
gehouden. Uiteindelijk is in drie gemeentes, met ieder twee bewonersgroepen gesproken.
Zo kon ook worden onderzocht of er verschillen zouden kunnen ontstaan tussen
bewonersgroepen in eenzelfde gemeenten. Er is gekozen voor de volgende invalshoek: Er
worden zes casussen onderzocht waar bewoners beheer en onderhoud van speelplekken
op zich nemen en wat de rol van bedrijven en gemeenten is.
Bedrijven zijn alleen geïnterviewd als deze ook betrokken zijn (geweest) in een bepaalde
casus. Omdat telkens twee casussen in dezelfde gemeente liggen, heeft er in dat geval
eenmaal een gesprek plaats gevonden met iemand van de gemeente.
De opbouw ziet er uit als in tabel 1.
Tabel 1 Overzicht casussen en gesprekspartners onderzoek

Gemeente:
Geldermalsen
Cor van Tilborg
Geldermalsen
Cor van Tilborg
Ommen
Veronie Disselhorst
Ommen
Veronie Disselhorst
Buren
Marc Koenders
Buren
Marc Koenders

Bewonersgroep/stichting/vereniging:
’t Speelbergje, Meteren
Rogier Mulder
De Sterappel
Esther Nijenhuis
Wijkvereniging De Strangen
Albert de Jong
Stichting Speeltuintjes de Dante
Jan Timmer
’t Luttertje
Maartje Antz
Tabaksland
Janine van Ewijk

Bedrijf:
Repcon
Rick Spalink
Repcon
Rick Spalink
Repcon
Rick Spalink
Repcon
Rick Spalink

Naast deze geïnterviewden is ook gesproken met de directeur, Mohamed Rahman, van
het bedrijf Speelplan in Almere. Het bedrijf Speelplan begeleidt op meerdere plekken in
Nederland participatietrajecten op het gebied van speelplekken.
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DEEL 1
LITERATUURSTUDIE
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3. Achtergronden: burgerparticipatie
Zoals in hoofdstuk 2 omschreven, bestaat het literatuuronderzoek uit twee delen:
literatuur over burgerparticipatie en literatuur over de relatie spelen, bewegen en
gezondheid en welzijn van kinderen. Over burgerparticipatie is geen deelvraag
opgenomen, het is echter in het licht van beheer van speelplekken door bewoners wel
interessant om de aanleiding, namelijk burgerparticipatie, te beschrijven. In dit
hoofdstuk wordt het eerste deel van het literatuuronderzoek uitgewerkt, namelijk het
deel over burgerparticipatie. In paragraaf 3.1 wordt een omschrijving gegeven van het
begrip burgerparticipatie. In de tweede paragraaf, paragraaf 3.2, volgt een beschrijving
van het ontstaan en de vormen van burgerparticipatie. In paragraaf 3.3 wordt
burgerparticipatie vanuit ruimtelijke planvorming toegelicht, waarna in paragraaf 3.4 de
participatieladder wordt geïntroduceerd. Ook wordt in deze laatste paragraaf enkele
dilemma’s bij burgerparticipatie besproken.

3.1 Burgerparticipatie en burgerinitiatief
De term burgerparticipatie valt eenvoudig te verklaren; het is een samenstelling van
‘burger’: iedere inwoner van een land, en ‘participatie’, wat een synoniem is voor
‘meedoen’ of ‘deelnemen’. Eenvoudig gezegd zou burgerparticipatie dus uit te leggen zijn
als de deelname van burgers (aan de maatschappij). Deze benadering wordt meestal
geredeneerd vanuit de overheid; burgers die deelnemen aan projecten van de overheid.
Het omgekeerde komt ook voor: ‘Overheidsparticipatie’; een term die duidt op het
deelnemen van de overheid aan een project van burgers. Daarbij zou er een gedeelde
verantwoordelijkheid moeten zijn met een actieve houding van burgers alsook van de
overheid. (VHG, 2015). Bij een project van burgers, wordt gesproken over de term
‘burgerinitiatief’ die zich laat uitleggen als burgers die een project initiëren met deelname
van andere partijen (Straatman, 2014).
Overigens wordt ook wel eens de term ‘bewonersparticipatie’ gebruikt. In dit onderzoek
wordt geen onderscheid gemaakt tussen burgerparticipatie en bewonersparticipatie en
worden ze door elkaar gebruikt. Tevens wordt het begrip ‘burger of bewoner’ ook breed
opgevat. Burgers of bewoners zijn namelijk ook veelal georganiseerd in stichtingen of
verenigingen. Ook dan wordt de term burgerparticipatie of burgerinitiatief gebruikt.

3.2

Vormen en ontwikkelingen bij burgerparticipatie

3.2.1 Vormen van burgerparticipatie
Er zijn drie vormen te onderscheiden van burgerparticipatie: ten eerste de mogelijkheid
tot inspraak. Deze vorm is ontstaan vanaf ongeveer 1970. Burgers worden mondiger en
laten hun stem graag horen. De tweede vorm is het deelnemen zelf aan
overheidsprojecten, vanaf 1990. Dit wordt in de ruimtelijke planvorming aangeduid met
de term ‘interactieve planvorming’. De derde vorm is het ontstaan van
burgerinitiatieven, vanaf 2000 en later. Bij burgerinitiatieven bedenken burgers een idee
en voeren dat vervolgens zelf uit. Ook de organisatie ligt in handen van burgers zelf.
Meestal richten burgerinitiatieven zich op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk
of buurt, ze zijn dus sterk lokaal georiënteerd. Bij de initiatiefase doen burgers alles zelf
en spelen andere actoren geen rol. Pas bij de uitvoering komen andere actoren aan bod.
Zo is de rol van de gemeente tijdens de uitvoering vooral faciliterend. Dit kan
uiteenlopen tot het geven van subsidie tot het aanbieden van vergaderruimte
(Straatman, 2014, Tonkens, 2009).
Het kan ook zijn dat burgerinitiatieven ontstaan vanuit een wens of uitnodiging van een
instantie, bijvoorbeeld een overheidsorgaan. Een gemeente roept burgers op tot het
nemen van een bepaald initiatief. Wanneer burgers uitgenodigd worden, nemen zij een
rol aan als initiatiefnemer. In praktijk is het meestal zo dat burgers ook initiatiefnemers
blijven, maar het kan ook zo zijn dat er een ‘coproductie’ ontstaat, doordat de uitvoering
in samenwerking met overheden of bedrijven gebeurt. Wanneer burgers gedurende het

16

hele proces zelf initiatiefnemer blijven, ontwikkelen andere actoren bijna als vanzelf een
meer faciliterende rol. In dat geval worden uitgegaan van de initiatieven van de burgers.
Zo’n vorm van een burgerinitiatief waarbij de overheid een ondersteunende rol heeft,
wordt aangeduid met de term overheidsparticipatie (Straatman, 2014).
Trends en ontwikkelingen met betrekking tot burgerparticipatie
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Rijksoverheid hebben in kaart
gebracht welke belangrijke trends in het sociale domein de komende jaren plaats vinden
(VNG, 2015). Daartoe hebben zij het spoorboekje Toekomstscenario’s –trends en
ontwikkelingen opgesteld. In dit document bevindt zich ook een aantal relevante trends
in het kader van dit onderzoek. Daarom wordt deze trends kort toegelicht:
Burger wordt mondiger; dat betekent dat burgers niet meer alles accepteren en
aanvaarden wat er van bovenaf wordt opgelegd. Deze reactie ontstaat meestal uit
onvrede over huidige regelingen. Mensen willen zelf aandeel hebben en zeggenschap
over hun leven. Dat burgers steeds mondiger worden is voor een groot deel te
verklaren door een toename in de beschikbaarheid en gebruik van internet en sociale
media. Informatie is vaker beschikbaar en transparant. Burgers weten elkaar sneller
te vinden via online platforms en daardoor ook in ‘real life’. Digitalisering is dus een
belangrijke trend als het gaat om de mate van actief zijn van de burger (VNG, 2015).
Minder vertrouwen in politiek; daardoor ontstaat vaak een versnippering aan politieke
partijen. Uit onvrede worden nog meer partijen opgericht, waardoor er nog meer
keuze is (VNG, 2015).
Minder overheid, meer burger; burgers nemen steeds vaker zelf initiatieven waarbij
de overheid slechts een faciliterende rol vervult. Wegens het feit dat er minder
financiële middelen voorhanden zijn bij overheden, stuurt de politiek erop aan om
burgers zelf ondersteuning te laten zoeken en te bieden binnen hun eigen netwerk
(VNG, 2015).
3.2.2 Omgang gemeente met burgerinitiatieven
Gemeenten kunnen verschillende juridische strategieën bewandelen in de omgang met
burgerinitiatieven. Ze kunnen vergunningen geven, gedogen, overeenkomen of
adopteren (Verhijde en Bosman, 2013).
De meest voorkomende strategie bij de situaties in dit onderzoek is overeenkomen. Dit
houdt in dat bij het uitvoeren van beheer en onderhoud van aspecten in de openbare
ruimte, contracten of overeenkomsten worden afgesloten. In die overeenkomsten worden
taken, werkzaamheden, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid geregeld (Verhijde
en Bosman, 2013).
Gemeenten zien ook zeker de voordelen van burgerparticipatie in. Gemeenten kunnen
besparen op duur onderhoud. Daarnaast kan het een ander belangrijk voordeel in
wederzijds belang opleveren; namelijk het creëren van betrokkenheid van bewoners bij
hun eigen omgeving (www.gemeente.nu).

3.3

Burgerparticipatie vanuit de ruimtelijke ordening

Burgerparticipatie wordt door beleidsmakers van ruimtelijke plannen ook wel interactieve
planvorming genoemd (Aarts en Van Woerkum, 2010). Het principe van interactieve
planvorming is gebaseerd op het gegeven dat actoren van elkaar afhankelijk zijn. Het is,
bij deze vorm van planvorming gewenst om beleid tot stand te laten komen tijdens de
interactie tussen diverse actoren. Een veelgebruikte definitie voor interactieve
planvorming is: ‘ het proces waarbij door de overheid de ontwikkeling van beleid wordt
georganiseerd in samenspraak met betrokken burgers’ (Van Woerkum, 2000). Het doel is
om bij te dragen aan een kwaliteitsverbetering van plannen, de kennis in de samenleving
(dus van burgers) te gebruiken en het scheppen van een mede- verantwoordelijkheid bij
burgers (Aarts en Van Woerkum, 2010).
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Hartman (2008) bevestigt dit; het vergroten van draagvlak en het vergroten van de
haalbaarheid van plannen door de kennis en ervaring van burgers mee te nemen, zijn
goede redenen om burgerparticipatie te stimuleren (Hartman, 2008). Daarnaast kan de
deelname van burgers aan projecten in de samenleving ook zorgen voor een dynamische
en vitale maatschappij (Geurtz en van de Wijdeven, 2010).
Bij de ontwikkeling in planvorming heeft Tonkens (2009) een ontwikkeling in dominante
burgerschapsidealen geschetst. Naarmate de jaren vorderen en planvorming verandert,
veranderen ook de overheersende stijlen in burgerschap (Tonkens, 2009). In de tabellen
2 tot en met 5 is de overheersende stijl grijs gemarkeerd. Bij de stijlen, zoals
weergegeven in de tabellen 2 tot en met 5, spelen verschillende burgerschapsidealen. De
Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid heeft in 2006 een aantal doelen gesteld
die ten grondslag liggen aan de verzorgingsstaat. Deze doelen zijn: verzorgen,
verzekeren, verheffen en verbinden. Daarbij worden vier traditionele middelen gebruikt,
die ingezet worden om die doelen te bereiken. Dit zijn: professionalisme (kennis,
wetenschap en expertise) , bureaucreatie (politiek), markt (ondernemers) en participatie
(burgers) (Tonkens, 2009).
In de tabellen staan horizontaal deze doelen genoemd en verticaal de middelen die
ingezet worden om dit doel te bereiken. In de ontwikkeling van de verzorgingsstaat zijn
bij iedere periode uit de geschiedenis een aantal burgerschapsidealen overheersend.
Tonkens (2009) onderscheid vier perioden met bijbehorende kenmerken:
-

1945-1970: De verzorgende overheid staat centraal (tabel 2)
1970-1980: Er komt ruimte voor een beperkte democratische kritiek (tabel 3)
1980-2005: Overheid trekt zich geleidelijk aan terug (tabel 4)
Vanaf 2005: Overheid nodigt uit en verbindt (tabel 5)

Tabel 2 Dominante burgerschapsidealen 1945-1970 (Tonkens, 2009)

Van grofweg 1945 tot 1970 ligt de macht en het bestuur vooral bij de overheid. Als er
maatschappelijke vraagstukken lagen, dan was het in het algemeen aan de overheid om
die op te pakken. Het was de opbouw van de verzorgingsstaat, waarbij de overheid de
regie nam en professionals de uitvoering deden. Van burgers werd verwacht zich passief
op te stellen; dat gebeurde doordat de overheid zorgde voor sociale en economische
voorzieningen, zoals allerlei maatschappelijke en sociale verzekeringen. In deze jaren ligt
de nadruk op het verzorgen en verzekeren van burgers. Dit kwam mede door het
bestaan van verschillende zuilen; mensen waren aangesloten bij diverse zuilen en deze
zorgden voor hen. Ook werd gedacht in klassen: hogere en lagere klassen. Daarbij
speelde de zogeheten geleide zelfontplooiing; de lagere klasse zou zich door inzet en
toewijding van de hogere klasse kunnen ontplooien.
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Tabel 3 Dominante burgerschapsidealen 1970-1980 (Tonkens, 2009)

Vanaf 1970 kwam er kritiek op de kenmerken van de verzorgingsstaat. De kritiek richtte
zich op het verheffen van burgers die door omstandigheden achtergesteld waren ten
opzicht van de ‘hogere’ klasse. Waar in de jaren 50 nog een belangrijke rol voor
professionals was weggelegd, kwam in de jaren 70 kritiek op deze gezagsdragers en op
het principe van geleide zelfontplooiing. Gelijke kansen voor iedereen, professional of
niet, dat werd het uitgangspunt, tegen verheffing van een bepaalde groep of klasse.
Tabel 4 Dominante burgerschapsidealen 1980-2005 (Tonkens, 2009)

Rond 1980 ontstond een verbreding van kritiek op de verzorgingsstaat. Men zag de
verzorgingsstaat als duur en te gemakkelijk (mensen konden te gemakkelijk gebruik
maken van een sociale verzekering, zo heerste het idee). Men zag de overheid als
schuldige en bureaucratisch. Het verzekeren en verzorgen van de burger door de
overheid, kwam hiermee onder druk te staan. De heersende gedachte werd nu vooral:
als de overheid minder doet aan verzorgen, verzekeren en verheffen, wordt de burger
actiever. Een terugtrekkende overheid en meer verantwoordelijkheid voor burgers, werd
een nieuw ideaalbeeld. Vanuit die gedachte werd de markt belangrijker. Marktwerking en
privatisering waren het gevolg (aan de aanbodkant). Er kwam meer keuzevrijheid, meer
ondernemingszin, terwijl de burger de keuze maakte.
Tabel 5 Dominante burgerschapsidealen vanaf 2005 (Tonkens, 2009)

Vanaf ongeveer 2005, zijn er weer veranderingen merkbaar. Verbinden en participeren
zijn nu belangrijke pijlers. Overheid en Markt hebben nog steeds grote rollen, maar niet
meer de belangrijkste. Er wordt meer verantwoordelijkheid van burgers gevraagd en van
de overheid een uitnodigende en verbindende rol.
De stijlen tot 2005 komen in mindere mate nog voor. De nadruk ligt vanaf heden vooral
op de stijl vanaf 2005.
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3.4

Participatieladder

De participatieladder is ontwikkeld door Arnstein in
1969. Arnstein ontwikkelde in eerste instantie een
participatieladder, bestaande uit acht treden, van geen
participatie tot volledige soevereiniteit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Manipulatie
Therapie
Informeren
Consulteren
Bemiddelen
Partnerschap
Gedelegeerde macht
Burger soevereiniteit (Arnstein, 1969)

Arnstein ziet de eerste twee treden niet als echte vorm
van participatie. Immers waar de overheid manipuleert
en therapie geeft, probeert ze vooral te overtuigen
(Veen en Mul, 2011).

Figuur 3 Participatieladder van
Arnstein (Arnstein 1969)

De treden drie tot en met zes wordt door Arnstein aangeduid met de term Tokinisme:
burgers mogen meedenken en meewerken, maar hebben geen beslissingsbevoegdheid.
Het is hierbij niet zeker dat de mening van de burger ook daadwerkelijk meegenomen
wordt in het besluitvormingsproces (Arnstein, 1969).
De treden zeven tot en met acht worden gerekend onder de volledige participatie.
Burgers worden niet alleen uitgenodigd om mee te denken, maar ook om mee te
beslissen. Er is een gedeelde macht tussen overheid en burgers en burgers krijgen een
volwaardige plek aan de onderhandelingstafel. Bij trede acht hebben burgers zelfs
volledige beslissingsbevoegdheid en treedt de overheid terug (Arnstein, 1969, Veen en
Mul, 2011). In figuur 3 is de participatieladder weergegeven.
Het participatiemodel is daarna vele keren herzien door verschillende anderen.
De meest gebruikte vorm in de ruimtelijke ordening, is de ladder met vijf treden, waarbij
de eerste trede volledige participatie betekent en de vijfde trede geen participatie
(Edelenbos en Monninkhof, 2001).
1. Meebeslissen
2. Co-produceren
3. Adviseren
4. Raadplegen
5. Informeren
Het participatieproces zoals dat vaak bij ruimtelijke plannen wordt toegepast, kent ook
enkele kanttekeningen. Zo worden er door Tonkens (2009) enkele dillema’s rondom
burgerparticipatie onderkend:
Deskundigheid; zijn burgers wel deskundig genoeg? Het is van belang om de
deskundigheid onder burgers eruit te filteren.
Mate van efficiëntie; duurt het proces niet te lang en is het niet te complex? Van
belang is een goede, gestructureerde organisatie.
Mate van macht en invloed; burgers hebben vaak weinig invloed. Is het slechts een
vorm van legitimatie
Representatie; wie doet wel of niet mee?; er moet een goede verhouding zijn tussen
‘sprakeloze’ burgers (burgers die zich niet gehoord of erkend voelen of zijn) enerzijds
en ‘buurtburgemeesters’ (burgers die vaak meedoen en hun mening duidelijk
ventileren) anderzijds. Vaak is een oorzaak van zich niet gehoord of erkend voelen
een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal of cultuur. In andere
literatuurbronnen wordt dit fenomeen aangeduid met de term het “Mattheuseffect: de
kans bestaat dat niet iedere burger gelijke kansen heeft in inbreng bij de inrichting
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van de leefomgeving (Van den Broek et al., 2016). Er kan op die manier segregatie
optreden.
Belangen; onder burgers kan een sterk eigenbelang heersen om ergens aan deel te
nemen. De vraag is dan of deze burgers representatief zijn voor alle burgers uit een
bepaalde wijk of buurt.

Om deze dillema’s tegen te gaan, heeft Tonkens een zogeheten schijf van vijf van
bewonersparticipatie ontwikkeld; bedoeld voor gemeenten om actief burgerschap te
stimuleren. Het verschil met de participatieladder is dat de schijf van 5 gericht is op hoe
gemeenten bewonersparticipatie kunnen faciliteren. Om bewoners te laten participeren in
een project is het van belang dat gemeenten bewoners weten te prikkelen en stimuleren
door verschillende middelen in te zetten. De schijf van 5 is bedoeld om gemeenten een
houvast te geven hoe ze bewoners actief kunnen aanspreken. De schijf van 5 bestaat uit
de volgende onderdelen (Tonkens, 2009):
1. Toon interesse
Ga in op uitnodigingen van burgers;
Bedank burgers openlijk;
Zorg als het nodig is voor cursus of bijscholing;
Nodig zelf ook burgers uit bij de gemeente als wijze van dank;
2. Zoek de dialoog
Laat burgers niet alles zelf uitzoeken;
Luister naar plannen en ideeën van burgers;
Erken en benut de ervaring van burgers;
3. Neem bureaucratische hindernissen weg
Probeer organisatorische hindernissen weg te nemen, door ze zelf op te lossen;
4. Geef een beetje subsidie (tricker money)
5. Stimuleer en erken ontwikkeling
Bied ruimte voor voorstellen en ga daar ook op in;
Stimuleer een ‘ja-cultuur’: stem toe en neem initiatief om verzekeringen en
contracten af te sluiten.
Tonkens (2009) beschrijft waarom burgerparticipatie voor
de gemeente vaak lastig is. De gemeenteraad vindt vaak
de voordelen van burgerparticipatie, zoals de eerder
beschreven dilemma’s niet opwegen tegen de nadelen
ervan. Daarom wijst ze vaak burgerinitiatieven af. Ook
burgers zijn soms teleurgesteld. Ze hadden van de
gemeente meer begrip, meer enthousiasme en
medewerking verwacht. Op basis van de behoeften van
burgers is een zogeheten behoeftepiramide van
burgerinitiatieven gemaakt. Zie figuur 4.
Figuur 4 Behoeftepiramide van

burgerinitiatieven (Tonkens, 2009)

Deze behoeftepiramide geeft aan dat burgers graag zien dat gemeenten betrokkenheid
en interesse tonen en een beetje subsidie geven. Waar een gemeente denkt in de
behoeften van burgers te voorzien door ze veel subsidie te geven, missen ze twee
elementen waar de behoeften van burgers liggen. Een brede betrokkenheid van de
gemeenten bij hun initiatieven vinden burgers vaker belangrijker. Veel gemeenten
verlenen burgers voor hun initiatieven en buurtwerk een zogeheten ‘bewonersbudget’.
Het budget is in veel gevallen een goede stimulans voor burgers om actief te zijn in hun
eigen wijk of buurt en de leefbaarheid te vergroten. Waar dit bewonersbudget aan
besteedt mag worden is echter niet altijd even duidelijk. De gemeente stelt een lijst met
voorwaarden op waar het budget aan uit gegeven mag worden. Toch zijn de grenzen
tussen wat wel en niet is toegestaan onduidelijk. Daarbij worden ook niet alle groepen uit
de samenleving genoeg betrokken en/of velen zich niet genoeg betrokken bij een
burgerinitiatief. Zo voelen/zijn jongeren en allochtonen vaak niet betrokken. Dit kan een
zekere vorm van segregatie in de hand werken (Tonkens, 2009).
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4. Speelplekken, openbare ruimte en belang spelen en speelplekken
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de eerste deelvraag: ‘Op welke wijze dragen
speelplekken bij aan behoud en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en
het welzijn van kinderen?’ In paragraaf 4.1 wordt eerst ingegaan op de termen
speelplekken en openbare ruimte. In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op het eerste deel
van de deelvraag; op welke wijze speelplekken bijdragen aan de kwaliteit van de
openbare ruimte. In paragraaf 4.3 wordt ingegaan op het tweede deel van de deelvraag:
op welke wijze speelplekken bijdragen aan het welzijn van kinderen.

4.1 Speelplekken en openbare ruimte
4.1.1 Speelplekken en speeltypen
Dit onderzoek richt zich op speelplekken in de openbare ruimte. Vaak wordt de term
‘speelplek’ verward met speeltuin. Echter, er is een
duidelijk verschil tussen speelplekken en
speeltuinen. Het criterium waarop wordt bepaald of
er in een bepaalde situatie sprake is van een
speeltuin of speelplek, wordt in dit onderzoek
gebaseerd op het principe dat bij een speeltuin
sprake is van toezicht van volwassenen die meestal
de speeltuin openen en sluiten. Ook kan er bij een
speeltuin entreegeld gevraagd worden. Bij
speelplekken zijn geen volwassenen aanwezig,
spelen kinderen zelf zonder toezicht en is er geen
sprake van entreegeld.
Van Dale (wwww.vandale.nl) definieert een
speeltuin als volgt: ‘’ omheinde speelplaats met
wippen, schommels enz.’’ (www.vandale.nl).
In de definitie van Van Dale wordt een speeltuin
aangeduid met een omheining. Zo’n omheining kan
bestaan uit een hek, bomen of struiken.
Bij speeltuinen (figuur 5 en 6) zijn vaak bewoners
als vrijwilligers betrokken. Echter, bij speeltuinen
zijn deze vrijwilligers gedurende de tijd dat kinderen
in de speeltuin spelen ook aanwezig. Het verschil
tussen een speelplek en een speeltuin is dus niet per
se een fysiek verschil; wel of geen omheining, maar
bestaat vooral uit het verschil of er volwassenen
toezicht houden tijdens het spel van de kinderen.

Figuur 5 en 6 Speeltuin ‘Het
Noorden’(www.diezerpoorter.nl, 1,2)

Dit onderzoek richt zich op speelplekken in de openbare ruimte (figuur 7): vrij,
toegankelijke plekken in de openbare ruimte waar kinderen kunnen spelen. De diversiteit
aan speeltoestellen is hier kleiner dan in een speeltuin, maar de speelplekken zijn vaak
dichter bij huis.
In de meeste gemeenten wordt onderscheid
gemaakt tussen formele en informele
speelplekken. Formele speelplekken zijn
ingericht, vaak met toestellen. Informele
speelplekken daarentegen zijn niet formeel
bedoeld als speelplekken, maar zijn ruimten
binnen de openbare ruimte die gebruikt worden
als speelruimte, maar daar niet per se voor
bedoeld zijn, zoals straten, pleinen en perkjes
(Groot Koerkamp et al., 2006).

Figuur 7 Speelplek in de openbare
ruimte
(www.heerhugowaarddedraai.nl)
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Bij speelplekken wordt onderscheid gemaakt tussen traditionele speelplekken en
natuurlijke speelplekken. Traditionele speelplekken bestaan doorgaans uit speeltoestellen
die van een leverancier van speeltoestellen afkomstig zijn. Veel gebruikte toestellen zijn
een schommel, een wip, een klimrek en glijbaan. Zulke speeltoestellen moeten worden
gekeurd alvorens deze geplaatst mogen worden (Speelplan, 2014). Bij natuurlijke
speelplekken ligt dit anders. Natuurlijke speelplekken bestaan in de meeste gevallen niet
uit speeltoestellen, maar uit speelaanleidingen. Speelaanleidingen kunnen worden
gedefinieerd als: objecten, elementen of constructies die niet primair als speeltoestel
bedoeld zijn, maar wel gebruikt worden om op te spelen (Speelplan, 2014). Veel
gebruikte natuurlijke speelaanleidingen zijn boomstammen, wadi’s , wilgenhutten, keien,
houtsnippers, klimbomen, speelhuisjes en hangmatten (Speelplan, 2014). Van belang is
dat er ook bij natuurlijke speelaanleidingen sprake kan zijn van speeltoestellen (VWS,
2007). Wanneer er sprake is van een constructie of een bewerking van een natuurlijk
element, dan vallen deze objecten wel onder de wettelijke definitie van een speeltoestel
en vallen zij onder de landelijke wet- en regelgeving omtrent speeltoestellen; het
Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen (zie hoofdstuk 5)(VWS, 2007).
Ieder kind is anders en het is wenselijk als er in een speelplek zo veel mogelijk
verschillende speelonderdelen zijn. De inrichting van een speelplek kan gebaseerd
worden op verschillende wijzen waarop kinderen spelen, de zogeheten speeltypen. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen vier speeltypen (www.jmouders.nl):
-Rouwers : doener, wil actie, moeilijke concentratie, snel enthousiast
-Douwers : uitvinden, onderzoeken, veel geduld, origineel en zelfstandig
-Bouwers : ondernemers, sociaal, praktisch en inventief
-Schouwers : dromerig, fantasierijk, introvert en creatief
Speelplekken moeten dus ingericht zijn zodat al deze speeltypes aan hun trekken komen.
Daarnaast moeten speelplekken ook uitnodigen tot spel voor alle leeftijden kinderen. In
het kinderrechtenverdrag is genoemd dat kinderen van alle leeftijden, jonge zowel als
oudere kinderen moeten kunnen spelen. Omdat speelplekken zich lenen om te spelen, is
het van belang dat deze ook ingericht worden in de verschillende leeftijden
(www.kinderrechten.nl).
4.1.2 Openbare ruimte en speelruimte
Er bestaat geen eenduidige definitie van de openbare ruimte. In veel documenten wordt
de openbare ruimte daarom omschreven in diverse kenmerken. Een van de meest
genoemde kenmerken is dat de openbare ruimte van en voor iedereen is. Een andere
omschrijving luidt dat de openbare ruimte de ruimte is die voor iedereen vrij toegankelijk
is (Vrom-raad, 2009). Vanuit de context van dit onderzoek wordt deze, brede definitie
gehanteerd.
Als openbare ruimte gedefinieerd wordt als de ruimte die voor iedereen altijd
toegankelijk is, betekent dit dat speeltuinen dus buiten het onderzoek vallen. Speeltuinen
hebben vaak een omheining en zijn soms gesloten.
Om ook in de ruimtelijke plannen rekening te houden met voldoende ruimte voor
kinderen om te spelen, wordt gemeenten geadviseerd een norm van minimaal 3% voor
speelruimte in de openbare ruimte te hanteren. Dit advies is afkomstig van het ministerie
van VROM. Met betrekking tot speelruimtebeleid is er geen landelijk beleid en gemeenten
moeten hier zelf invulling aan geven (VROM, 2009).
Naast deze drie-procentseis aan speelruimte, wordt in speelvisies of speelplannen van
gemeenten een maximale afstand geadviseerd die kinderen afleggen voor de
dichtstbijzijnde speelruimte.
De meeste gemeenten hebben een speelplan of speelvisie gemaakt waarin ze
speelnormen opnemen. Als voorbeeld wordt de speelvisie gebruikt van de gemeente
Rotterdam (grootstedelijk) en Geldermalsen (weinig stedelijk). Deze gemeenten hebben
speelbeleidsplannen waarin ze speelnormen hanteren. Voor de speelnormen wordt een
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indeling in leeftijdscategorie gemaakt. De gemeente Rotterdam hanteert de categorieën:
0 tot 6, 6 tot 12 en 12 tot 18 jaar. Bij deze categorieën wordt de afstand tot de
speelvoorziening gehanteerd, ook wel de actieradius genoemd. Bij 0 tot 6 jarigen geldt
als maximale afstand tot een speelvoorziening een straal van 100 meter. Bij 6 tot 12
jarigen bedraagt de actieradius 300-400 meter. Bij 12 tot 18 jarigen bedraagt de
actieradius 800-1000 meter.(Maas et al., 2008).
De gemeente Geldermalsen maakt eveneens gebruik van categorieën, maar zij
onderkent alleen de categorieën 0 tot 6 jaar en 6 tot 12 jaar. De gemeente hanteert
naast de actieradius ook de oppervlakte in vierkante meters waaraan de speelplek moet
voldoen. Voor 0-6 jarigen geldt een actieradius van 150 meter en een oppervlakte van
100-300 m2. Voor 6 tot 12 jarigen geldt een actieradius van 400 meter en een
oppervlakte van 300-1000 m2 (Geldermalsen, 1999).

4.2 Maatschappelijke en economische belangen speelplekken in openbare
ruimte
4.2.1 Sociale cohesie
Speelplekken zijn niet alleen van belang voor kinderen zelf, maar ze kunnen ook een
bijdrage leveren aan de sociale cohesie in een wijk of buurt.
Zo heeft onderzoek aangetoond (Blatchford, 2013) dat er is sprake is van een positieve
relatie tussen kinderen die buiten spelen en de interactie tussen die kinderen met
verschillende etnische achtergronden. Het onderzoek concludeert dat kinderen die buiten
spelen bijdragen aan het ontstaan van contacten tussen mensen met verschillende
etnische achtergronden (Blatchford, 2013).
Jantje Beton (2013) beschrijft in onderzoek dat een kindvriendelijke buitenruimte niet
alleen voordelen heeft voor het welzijn van kinderen zelf, maar dat een kindvriendelijke
inrichting van de openbare ruimte ook de leefbaarheid in de wijk en buurt kan
verbeteren. Sociale contacten kunnen toenemen in wijken waar de leefbaarheid
toegenomen is (Jantje Beton, 2013). In ander onderzoek komt naar voren dat
speelplekken bijdragen aan de leefbaarheid in een wijk: het bevordert het contact tussen
volwassenen in de wijk die elkaar willen ontmoeten (Kleuver et al.,2010).
4.2.2 Gezondheid en welzijn
In het algemeen heeft bewegen een positieve invloed op de gezondheid. Dit geldt zowel
voor kinderen als voor volwassenen. Zowel voor de lichamelijke als voor de geestelijke
gezondheid heeft bewegen, positieve gevolgen; onderzoek toont aan dat het verrichten
van lichamelijke inspanningen ervoor zorgt dat de kans op vroegtijdig overlijden kleiner
is. Ook verlaagt het de kans op onder andere hartziekten en diabetes. Lichamelijk
bewegen komt de geestelijke gezondheid ook ten goede; depressies,
stemmingswisselingen en angsten kunnen verlicht worden (US Department of Health,
1996).
4.2.3 Economische voordelen
Internationaal onderzoek beschrijft dat de aanwezigheid van speelplekken bijdraagt aan
een stijging van de huizenprijzen. Een van de onderzoeken die dit aantoont is afkomstig
uit Turkije. Dat onderzoek beschrijft de positieve invloed van speelplekken op de
economische waarde van huizen in Erzurum , gelegen in een Oostelijke regio in Turkije
(Yilmaz et al., 2008).
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Figuur 8 Economische voordelen van groen (KPMG, 2012)

Om de economische waarde van ‘groen’ uit te drukken, heeft KPMG (2012) onderzoek
gedaan naar directe en indirecte kosten van de invloed van groen (Zie figuur 8). In hun
onderbouwing dat meer groen in het algemeen leidt tot een betere gezondheid, hebben
zij inzichtelijk gemaakt dat een betere gezondheid kan leiden tot een afname van
zorgkosten. De relatie tussen een betere gezondheid door de aanwezigheid van groen en
een vermindering van ziektekosten leidt tot een onderscheid in directe en indirecte
effecten. Zo leidt het vermijden van zorgkosten (waaronder de aantallen patiënten en de
kosten van behandelingen) tot een directe kostenbesparing. Een voorbeeld van een
indirecte winst, is het feit dat bedrijven meer speeltoestellen kunnen verkopen als gevolg
van een toename van buiten spelen door kinderen. (KPMG, 2012).

4.3 Belang speelplekken voor welzijn kinderen
4.3.1 Het belang van spelen
Er is een wetenschappelijk onderzoek verricht door Alterra (De Vries et al., 2008) over
het verband tussen een groene woonomgeving en de tijd die kinderen buiten spelen per
week. Dit onderzoek heeft aangetoond dat bij jongens de kans op overgewicht met 25%
afneemt wanneer zij 6,5 uur doorbrengen met buiten spelen. Het onderzoek stelt dat dit
waarschijnlijk te maken heeft met de meer intensieve vorm van buiten spelen bij jongens
dan bij meisjes (De Vries et al., 2008). Over meisjes doet het onderzoek geen uitspraak.
Wat betreft de gezondheid van kinderen, heeft ander onderzoek ook laten zien dat
kinderen in schoolgaande leeftijd die buiten actiever zijn een kleiner risico hebben op
chronische ziekten (Strong et al., 2005). Bewegen in de buitenruimte kan ook
meewerken aan het tegengaan van obesitas en het verminderen van stress en andere
mentale gezondheidsklachten (Orsega-Smith et al., 2004).
Van het omgekeerde is ook sprake, volgens Gray (2011). Zijn onderzoek toont een
verband aan tussen minder buiten spelen een stijging van psychische ziekten
(psychpathologie) (Gray, 2011).
Daarnaast is buiten spelen ook goed voor de cognitieve ontwikkeling; Gray (2011)
schrijft mede dat de activiteit ‘spel’ kinderen helpt om interesses en competenties te
ontwikkelen. Tijdens het spel leren kinderen beslissingen nemen en oplossingen zoeken
voor problemen, regels volgen en bekwaam worden in zelfbeheersing, emoties
handhaven, vrienden maken en het ontdekken van plezier maken. Deze competenties
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zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheid van
kinderen (Gray, 2011). Daarnaast leren kinderen door buiten spelen van hun eigen
ervaringen en leren ze ook de consequenties van hun gedrag inzien. (Gill, 2007)
Vergeleken met twee generaties terug, spelen kinderen in de huidige tijd relatief minder
(Burdette et al., 2005). Tussen 1981 en 1997 is de vrije tijd voor kinderen om te spelen
met 25% gedaald, terwijl de gestructureerde speeltijd, de tijd om aan geplande
activiteiten te werken, juist gestegen is. Binnen die ‘vrije’ speeltijd is de tijd die kinderen
doorbrengen achter de computer of TV of videospelletjes ook gestegen. Meerdere
onderzoeken bevestigen dit en benadrukken derhalve het belang van buiten spelen.
Buiten spelen en bewegen, komt dus zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid ten
goede (Burdette et al., 2005).
Daarnaast wordt ook (Strong et al., 2005) geconcludeerd dat het verhogen van de
intensiteit van lichamelijk actief zijn, twee kanten opwerkt: enerzijds bevordert het de
gezondheid en anderzijds werkt het ook als aanpak voor het voorkomen van ziekten bij
jongeren (Strong et al., 2005).
Daarnaast draagt buiten spelen bij aan een omgevingsbewust leven (Kruger et al.,
2010). Onderzoeken tonen aan dat kinderen minder tijd besteden aan activiteiten die
zich buitenshuis bevinden en meer aan activiteiten binnenshuis, zoals computerspellen en
TV-kijken (Milteer en Ginsberg, 2007). Tevens toont onderzoek aan (Wells and Lekies,
2006) dat er een toenemende kans is bij kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking
komen met natuur en buiten- activiteiten, later een positieve houding ontwikkelen over
buiten zijn. Ook nemen ze vaker deel aan buiten-activiteiten als ze volwassen zijn.
Daarnaast blijkt dat de meest bepalende factor voor een positieve houding ten opzichte
van de buiten-omgeving, het aantal uren is dat een kind buiten heeft gespeeld. Om die
reden is het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met spelen in de buitenlucht.
Het draagt bij aan het ontwikkelen van een omgevingsbewust leven (Kruger et al.,
2010).
Spelen en bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen.
Het is zelfs zo belangrijk dat de Verenigde Naties het recht om vrij te bewegen en te
spelen opgenomen hebben in het kinderrechtenverdrag., artikel 31, lid 1 en 2. Daarin
staat:
‘’ 1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op
deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en
op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven.
2. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind volledig deel te nemen
aan het culturele en artistieke leven, bevorderen de verwezenlijking van dit recht, en
stimuleren het bieden van passende en voor ieder gelijke kansen voor culturele,
artistieke en recreatieve bezigheden en vrijetijdsbesteding’’ (www.kinderrechten.nl).
In de toelichting op dit verdrag staat expliciet vermeld dat alle kinderen (zowel in
ontwikkelingslanden als gehandicapte kinderen) recht hebben op een veilige speelplek.
Tevens wordt vermeld dat dit geldt voor alle kinderen, zowel jonge kinderen als tieners.
Het verdrag beschrijft ook dat spelen en leren aan elkaar gekoppeld zijn. Enkele
organisaties die zich inzetten om veilig te kunnen spelen zijn Jantje Beton, Unicef, Terre
des hommes en Right to play. Laatstgenoemde organisaties doen dit ook in
ontwikkelingslanden (www.kinderrechten.nl).
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5. Veiligheid, aansprakelijkheid, beheer en onderhoud
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de tweede deelvraag: welke wettelijke
kaders zijn er met betrekking tot speeltoestellen en het beheren en onderhouden van
speelvoorzieningen in de openbare ruimte? Die vraag wordt beantwoord door middel van
het behandelen van wet- en regelgeving die te maken hebben met speelplekken en
speeltoestellen in de openbare ruimte en de daarmee samenhangende inspecties.
Daarnaast wordt beschreven hoe aansprakelijkheid geregeld is bij beheer van
speeltoestellen in de openbare ruimte. Ten slotte wordt beschreven hoe
aansprakelijkheid geregeld is bij beheer en onderhoud van speelplekken in de openbare
ruimte.

5.1 Wettelijke kaders
De belangrijkste wetgeving die zich richt op speeltoestellen in de openbare ruimte is het
Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen (afgekort tot WAS). De Nederlandse
Voedsel – en Warenautoriteit (NVWA) voert het toezicht hierop uit.
In het WAS worden eisen gesteld aan de veiligheid van speeltoestellen en aan het beheer
van de speeltoestellen die zich in de openbare ruimte bevinden.
Het WAS definieert een speeltoestel als: ‘inrichting die bestemd is voor vermaak of
ontspanning, waarbij uitsluitend van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens
gebruik wordt gemaakt’. Dat komt er op neer dat toestellen die bestaan uit een bepaalde
constructie, gerekend worden onder een speeltoestel. Wil er sprake zijn van een
constructie, dan dient er minimaal een bevestiging te zijn van een element aan een
ander element. Speeltoestellen verschillen van attracties, tevens genoemd in het WAS,
doordat speeltoestellen, in tegenstelling tot attracties, niet elektrisch aangedreven
worden. Speeltoestellen die onder het was vallen kunnen in de openbare ruimte, maar
ook op scholen en kinderdagverblijven staan. (VWS, 2007; www.wetten.overheid.nl)
Het WAS heeft expliciet een aantal gevallen benoemd wanneer een speeltoestel niet
onder het WAS valt. Dit is in het geval als speeltoestellen in particulier bezit zijn
(bijvoorbeeld bij mensen in de achtertuin). Ze vallen dan niet onder het WAS, maar
vallen onder de wet- en regelgeving die van toepassing is op speelgoed. Tevens is het
WAS niet van toepassing op speeltoestellen die kinderen zelf onder toezicht van
volwassenen gemaakt hebben (www.wetten.overheid.nl).
Daarnaast vallen speeltoestellen die niet in Nederland gebruikt worden (maar
bijvoorbeeld wel in Nederland aangeschaft), ook niet onder het WAS. Met betrekking tot
het keuren van speeltoestellen, staat in het WAS dat speeltoestellen eenmalig gekeurd
moeten worden door een aangewezen instelling, voordat ze gebruikt worden. Verder
moeten Nederlandse speeltoestellen een gebruikershandleiding bevatten en een logboek.
Als een toestel gebruikt mag worden, moet de eigenaar ervan het toestel inspecteren,
monteren en zorgen dat er, wanneer het door kinderen gebruikt gaat worden, geen
gevaar ontstaat voor hun veiligheid en gezondheid (www.wetten.overheid.nl).
Een belangrijke opmerking in de bijlage van het WAS is dat speeltoestellen zodanig
gefabriceerd moeten worden, dat er geen gevaar is voor de veiligheid en gezondheid van
de gebruiker ervan. Daarom staat er ook genoemd: bij het ontwerpen en maken van het
speeltoestel moet de fabrikant rekening houden met het speelgedrag van kinderen
(www.wetten.overheid.nl, VWS, 2007).
Naast het WAS, die bepalend is voor de veiligheid van speeltoestellen in Nederland, is er
ook sprake van een normstelling. Deze normstelling baseert zich op Europese richtlijnen
op het gebied van veiligheid van speeltoestellen en ondergronden van speelplekken
(NEN- EN 1176) (bijblad bij NEN- EN 1176- toelichting voor normgebruikers). De norm
geeft onder andere richtlijnen met betrekking tot beknelling, vallen, verstikking,
draagkracht en verbindingen (www.veiligheid.nl, 3). Ook staan er richtlijnen aangegeven
voor de soort valondergrond bij speeltoestellen en de minimale ruimte rondom een
speeltoestel: de opvangzone (Speelplan 2014).
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Om ervoor te zorgen dat deze wet- en regelgeving wordt nageleefd, is controle
noodzakelijk. De Nederlandse Voedsel en Waren- autoriteit (NVWA) houdt toezicht op het
naleven van het WAS door beheerders en bedrijven (www.nvwa.nl).
Daarnaast zijn er bedrijven in Nederland die zijn aangesteld als AKI (Aangewezen
Keurings Instanties). Zij zijn de instanties die speeltoestellen controleren op het gebied
van veiligheid en certificaten toekennen aan veilige speeltoestellen. Alle speeltoestellen in
Nederland die zich op openbaar terrein begeven, moeten over een certificaat beschikken.
De AKI’s worden op hun beurt gecontroleerd door de NVWA (Speelplan, 2014,
www.veiligheid.nl, 4).

5.2 Beheer en onderhoud en inspectie
Om een speelplek met veilige speeltoestellen te kunnen behouden volgens de norm van
het WAS, is het van belang de toestellen te onderhouden, beheren en inspecteren. In
deze paragraaf wordt beschreven wat het beheer, onderhoud en de inspectie inhoudt.
5.2.1 Beheer en onderhoud
Er bestaat geen eenduidige definitie van de begrippen beheer en onderhoud in het geval
van speelterreinen. Daarom wordt in deze paragraaf een aantal voorkomende
omschrijvingen van beheer en onderhoud weergegeven.
In het WAS is de volgende definitie opgenomen van onderhoud:
“De werkzaamheden die men uitvoert om speelgelegenheden die men in beheer heeft in
de toestand te houden of weer in de toestand te brengen die men voor de invulling van
hun functie nodig acht.’’ (www.veiligheid.nl, 1).
De gemeente Geldermalsen heeft in het subsidie-uitvoeringsovereenkomst een volgende
omschrijving gegeven van de begrippen beheer en onderhoud:
Beheer: ‘Alle activiteiten van organisaties (bewoners-stichtingen en
bewonersverenigingen) en gemeente die noodzakelijk zijn om de speelplek te laten
voldoen aan functie en aan doel’ (Geldermalsen, 1999).
Onder onderhoud wordt in deze overeenkomst het volgende verstaan: ‘Alle
werkzaamheden die gericht zijn op het behouden van de speelplek en /of deze zodanig te
brengen dat de functie en doel gewaarborgd blijft’ (Geldermalsen, 1999).
Voor het beheer en onderhoud zijn geen eisen of voorschriften gesteld door een wet. Het
WAS stelt alleen eisen aan speeltoestellen. Het beheren en onderhouden van
speeltoestellen, moet gebeuren teneinde veilige speeltoestellen te behouden.
5.2.2 Inspectie
Een veiligheidsinspectie van speeltoestellen is van belang om na te gaan of een toestel
nog veilig is om op te spelen. Deze veiligheidsinspecties kunnen periodiek door een
beheerder gedaan worden. Dat kan de gemeente, een bedrijf of burgers zijn. De
beheerder heeft de verantwoordelijkheid over een veilige speelplek en kan indien hij niet
bij machte is dit te doen, een bedrijf inschakelen om de inspectie te doen (Speelplan,
2014).
De inspectie van speeltoestellen bestaat uit drie onderdelen:
- Jaarlijkse inspectie (ook wel een ‘grote’ of hoofd- inspectie genoemd) (Mond.Med
Greenall, 7-3-16, Speelplan, 2014 en www.veiligheid.nl, 1)
Bij deze inspectie worden alle onderdelen van de speelplek uitgebreid gecontroleerd
(Speelplan, 2014).
- Visuele inspectie. Bij deze inspectie gaat het om het repareren van kleine gebreken en
situaties die direct tot onveiligheid leiden. Ook het groenonderhoud en afval verwijderen
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hoort hierbij. Deze inspectie is zeer regelmatig (bijvoorbeeld iedere week) (Speelplan,
2014).
- Functionele of operationele inspectie. Deze inspectie is iets uitgebreider dan de visuele
inspectie en omvat het repareren van grotere onderdelen, het vervangen van versleten
onderdelen en het controleren van de stabiliteit van het toestel (www.veiligheid.nl,1 en
Speelplan, 2014). Deze inspectie kan bijvoorbeeld om de 2 a 3 maanden plaats vinden
(Speelplan, 2014).
Verder geeft de NVWA een aantal wettelijke verplichtingen mee voor het veilig beheren
en onderhouden van speeltoestellen:
-

-

Een toestel moet gecertificeerd zijn;
Een toestel moet veilig gemonteerd worden met een veilige, val dempende
ondergrond en voldoende ruimte om het toestel heen;
Speeltoestellen moeten goed onderhouden worden om onveilige situaties te
voorkomen;
Om te controleren of de toestellen na verloop van tijd nog veilig zijn, moeten deze
door de beheerder (of door een door de beheerder ingehuurd bedrijf)
geïnspecteerd worden;
Van elk speeltoestel moet de beheerder een logboek maken met daarin de
tijdstippen en wijze van inspecteren, geconstateerde gebreken en hoe deze
opgelost zijn of worden en of er sprake is (geweest) van ongelukken.
(www.nvwa.nl). Een logboek kan zowel op papier als digitaal worden ingevuld
(Speelplan, 2014).

Deze normen dragen bij aan het voldoen aan het WAS, waarin de verplichting dat
kinderen veilig kunnen spelen opgenomen is (VWS, 2007).

5.3 Aansprakelijkheid
Als in deze paragraaf wordt gesproken over aansprakelijkheid, dan wordt de
civielrechtelijke aansprakelijkheid bedoeld, zoals vastgelegd in het burgerlijk wetboek
(www.wetrecht.nl). Aansprakelijk zijn betekent in juridische context dat het verplicht is
dat degene die schuldig wordt bevonden aan een daad hiervoor een prestatie moet
leveren of een schadevergoeding moet betalen (www.wetrecht.nl).
Als iemand aansprakelijk gesteld wordt, dan betekent dat iemand verantwoordelijk wordt
gehouden voor geleden schade (Verhijde en Bosman, 2013). Iemand is als eigenaar altijd
aansprakelijk.
De openbare ruimte is eigendom van de gemeente. Dat betekent dat de gemeente als
eigenaar risico- aansprakelijk is. Schade die particulieren leiden door bijvoorbeeld een
gebrek aan informatiegeving of achterstallig onderhoud vanuit de gemeente, kan op de
gemeente worden verhaald (Verhijde en Bosman, 2013).
5.3.1 Aansprakelijkheid bij burgerinitiatieven
Bij een burgerinitiatief geldt allereerst dat iedereen die deelneemt, zelf verantwoordelijk
is voor de schade aan uit zijn eigen ondernomen activiteiten. Dit is een beginsel recht uit
het burgerlijk wetboek (Verhijde en Bosman, 2013).
Bij burgerinitiatieven die spelen in de openbare ruimte is, bij de aansprakelijkheid voor
schade, de gemeente meestal als eigenaar van de openbare ruimte betrokken.
Verder is het zo dat als een burgerinitiatief bestaat uit een stichting, er ook sprake is van
aansprakelijkheid van het bestuur van de stichting. Als een bestuur van een stichting
onzorgvuldig omgaat met het beheer van de financiële middelen bijvoorbeeld, dan kan de
stichting het bestuur daarvoor aansprakelijk stellen. De meeste besturen zijn daarvoor
om die reden ook verzekerd middels een bestuurdersaansprakelijkheid verzekering
(Verhijde en Bosman, 2013, www.veiligheid.nl, 2).
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Het rapport ‘Regel die Burgerinitiatieven’ (Verhijde en Bosman, 2013) benoemt enkele
punten die het makkelijker maken om afspraken te maken over beheren en onderhouden
van bijvoorbeeld groen- of speelplekken in de openbare ruimte in samenwerking met
burgers (Verhijde en Bosman, 2013):
Uit het onderzoek in het rapport blijkt dat gemeenten niet altijd goed op de hoogte
zijn van het verloop van het beheer en onderhoud. Regelmatig contact tussen de
gemeente en de beherende partij is een aanbeveling;
Beherende organisaties moeten zich ervan bewust zijn dat het beheren ook risico’s
met zich meedraagt. Ze moeten weten of ze bij schade aansprakelijk gesteld worden
en overwegen om een of meerdere verzekeringen af te sluiten;
Aanbevolen wordt om de inhoud van de beheerscontracten of overeenkomsten zo
beknopt en concreet mogelijk weer te geven. Daarbij wordt gesteld dat het voor
gemeenten vaak wenselijk is om zaken zo uitgebreid mogelijk te omschrijven, terwijl
de hoeveelheid juridische informatie bewonersgroepen kan tegenstaan Dit wordt ook
gesuggereerd in onderzoek van Tonkens (2009) waarbij gesteld werd dat burgers zich
actief in willen zetten om aan een concreet project te werken, zoals een speeltuin,
maar daarbij het uitpluizen van allerlei juridische zaken liever mijden (Tonkens,
2009).
Tevens wordt de aanbeveling gedaan om uit te zoeken of het echt nodig is dat
bewoners zich verenigingen in een formele en juridische stichting of vereniging. Dit,
omdat bewonersgroepen zich veelal bezig willen houden met beheer en onderhoud,
maar de juridische aspecten (zoals het uitzoeken van regelementen, het regelen van
verzekeringen etc) die daarbij komen kijken kunnen afschrikken;
Het is wenselijk dat gemeenten duidelijk aangeven wat mogelijk is en wat onmogelijk
is bij zelfbeheer. Op die manier weten bewonersorganisaties waar ze aan toe zijn.
Aanbevolen wordt om een kennis- en ontwikkelplatform te starten waarbij bewoners,
gemeenten en leveranciers van speeltoestellen inbreng hebben.
5.3.2 Aansprakelijkheid bij Speelplekken
Op een speelplek kan schade ontstaan door een ongeluk met een kind. Als het
speeltoestel waaruit het kind gevallen is, goed onderhouden is volgens de WAS, dan ligt
de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de gebruiker zelf; dus bij het kind en
ouder. Als er sprake is van schade waarbij een kind uit een speeltoestel valt dat niet
goed is onderhouden volgens het WAS, dan kan de eigenaar van het toestel
aansprakelijk worden gesteld. Als een bewonersvereniging of bewonersstichting niet de
eigenaar is, dan is de gemeente aansprakelijk, omdat ze eigenaar is van de grond en dus
ook van de speeltoestellen die daar op staan. Als bewoners wel eigenaar zijn, dan
kunnen ze, afhankelijk van hoe zaken geregeld zijn in een beheersovereenkomst
aansprakelijk of mede- aansprakelijk zijn(Verhijde en Bosman, 2013).

5.4 Veranderende rolverdeling
In deze paragraaf wordt gesproken over een veranderende rolverdeling door
burgerparticipatie. In het cahier burgerparticipatie (VHG, 2015) worden enkele vragen
met betrekking tot beheer en onderhoud van burgerparticipatie bij groenprojecten
uitgelicht (VHG, 2015). Groenonderhoud vertoont raakvlakken met onderhoud van
speelplekken en daarom wordt deze informatie gebruikt. Er wordt in het cahier een
aantal aspecten benoemd die niet eenvoudig zijn bij burgerparticipatie. Ten eerste is er
voor groenonderhoud kennis nodig en een zekere structuur (planmatigheid).
Professionele bedrijven in groenbeheer hebben kennis van beheer en onderhoud en
kennis van eisen met betrekking tot veiligheid in de openbare ruimte. In het cahier wordt
een aanbeveling gedaan tot het oprichten van verbanden die samenwerking bevorderen
tussen deze professionele bedrijven en bewoners (verenigingen).
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Groenprofessionals kunnen daarbij
voornamelijk een rol als
kennisoverdrager hebben. Een
ander nadeel van groenbeheer door
bewoners is het waarborgen van
continuïteit. Bij veel projecten zijn
bewoners in eerste instantie
positief, maar het komt nogal eens
voor dat bewoners afhaken bij het
beheren en onderhouden van een
plek in de openbare
Figuur 9 Veranderende rolverdeling tussen gemeenschap (bewoners),
ruimte. Vragen die
markt (bedrijven) en overheid (gemeenten) (www.thinkpublicadvies.nl)
daarbij komen
kijken gaan dan ook over of gemeenten of bedrijven een vangnet moeten zijn; moet de
gemeente bijvoorbeeld weer zorg gaan dragen voor beheer en onderhoud als bewoners
daarmee stoppen? Ook bij die vragen zou de oplossing kunnen liggen in
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, gemeenten en bewoners waarbij duidelijke
afspraken gemaakt worden wie welke taken doet (VHG, 2015).
Ten slotte stelt de VHG een nieuw begrip voor: ondernemersparticipatie. Bedrijven zijn
van grote waarde voor de professionele uitstraling van de openbare ruimte. Zij zouden
bewoners kunnen begeleiden, toerusten met kennis of eventueel beheer overnemen
wanneer burgers daar zelf niet (meer) toe in staat zijn. Op deze manier ontstaat een
driehoeksverhouding aan rollen die bedrijven, bewoners en gemeenten in kunnen nemen
bij het beheren en onderhouden van plekken in de openbare ruimte (VHG, 2015).
De veranderende rolverdeling, die de VHG beschrijft, kan worden weergegeven in figuur
9. (www.thinkpublicadvies.nl) De figuur gaat uit van de drie actoren: overheid,
ondernemers (markt) en gemeenschap (burgers). Vanuit de overheid komen de termen
‘burgerparticipatie en zelfredzaamheid’ als sturingsprincipe richting burgers toe. De
overheid stuurt op ‘privatisering en marktwerking’ richting de markt. Ook burgers zenden
een signaal naar de overheid toe: ‘actief burgerschap en kracht’. Terwijl de markt het
‘sociale ondernemerschap’ als kracht aangeeft richting overheid
(www.thinkpublicadvies.nl). In dit model zijn geen onderlinge richtingen tussen
gemeenschap en markt.
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6. Beschrijving casussen
In dit onderzoek zijn drie casussen onderzocht waarbij bewoners een deel van of alle
beheer en onderhoud van speelplekken op zich nemen. De casussen bevinden zich in drie
gemeenten in Nederland: Geldermalsen, Ommen en Buren. Binnen die gemeenten zijn
vervolgens twee situaties uitgelicht. In dit hoofdstuk worden deze situaties omschreven
als voorbereiding op de analyse van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de
actoren bewoners, gemeenten en bedrijven.

6.1 Verantwoording van de gekozen casussen en geinterviewden
-

-

-

-

Het bedrijf Repcon is geïnterviewd omdat zij betrokken zijn bij de inspecties in
zowel Geldermalsen als in Buren. In Ommen zijn verschillende leveranciers
betrokken, doen bewoners het beheer en onderhoud en de gemeente de
inspecties;
Het bedrijf Speelplan is geïnterviewd als professional (naast Repcon) ter
kennisneming van beheer en onderhoud van speelplekken;
De factoren taken, verantwoordelijkheden en middelen bij het bedrijf (de
leveranciers) in Ommen zijn beschreven op basis van de interviews met gemeente
en bewonersgroepen. Omdat er verschillende leveranciers actief zijn/waren in
Ommen, is het niet mogelijk om een bedrijf met een visie aan het woord te laten;
De interviews die gehouden zijn met de gemeenten, zijn aangevuld met
informatie uit de beheersovereenkomsten of speelbeleidsplannen die de
gemeenten hebben opgesteld. De informatie uit deze documenten (dus alle
schriftelijke informatie) is in groen weergegeven in de tabellen;
In dit onderzoek zijn de casussen Geldermalsen, Ommen en Buren genomen.
Deze gemeenten hebben respectievelijk een stedelijkheidsklasse van 4,5 en 5. Op
een schaal van 1 tot en 5 staat 4 daarbij voor weinig stedelijk en 5 voor niet
stedelijk. Dit betekent dat de gekozen casussen allemaal in weinig of nietstedelijke gebieden liggen. De oorspronkelijke bedoeling was echter om ook een
casus in (sterk) stedelijk gebied te kiezen. Daarom zijn de gemeenten Rotterdam
(1), Den Haag (1), Zoetermeer (2), Utrecht (1), Zwolle (2) en Culemborg (3)
benaderd. Deze gemeenten gaven echter aan geen situaties binnen de gemeente
te hebben waar bewoners beheer en onderhoud van speelplekken in de openbare
ruimte doen. Om die reden moest er gekozen worden voor casussen die alleen in
weinig stedelijk gebied voorkomen.

6.2 Geldermalsen
Geldermalsen is een gemeente in de provincie Gelderland. In Geldermalsen is het al
meer dan 15 jaar gebruikelijk dat een groot deel van de bewoners het beheer en
onderhoud van speelplekken op zich nemen. Vanaf 2003 zijn speelplekken geleidelijk aan
bewoners overgedragen. Er zijn zo’n 25 bewonersstichtingen in de gemeente die beheer
en onderhoud van speelplekken doen (Mon.med Tilborg, 12-4-16). In Geldermalsen doen
bewoners een groot deel zelf, er is een bedrijf actief dat de inspecties verzorgt en de
gemeente vervult een ondersteunde rol en doet al het grondonderhoud zowel bij de
speelplek als in de rest van de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente beheerder is van
gazons, beplantingen, afvalbakken en banken die bij een speelplek aanwezig zijn.
De gemeente heeft het beheer van de speelplek aan bewoners over gedragen vanwege
het belang dat bewoners zorg dragen en verantwoordelijkheid hebben voor de eigen
leefomgeving (Mon.med Tilborg, 12-4-16). De gemeente zorgt voor aanleg van de
ondergrond als een bewonersgroep in een nieuwbouwwijk start met beheer en onderhoud
van een speelplek.
Bewoners zijn verenigd in een stichting. Zo vormen ze een rechtsvorm, waardoor ze
aanspraak kunnen maken op subsidies en sponsorgelden en ook aansprakelijk gesteld
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kunnen worden bij schade. Er is een beheerscontract opgesteld waarin officieel is
vastgesteld dat de bewonersstichtingen de beheerders zijn van de speelplek.
Sinds 2003 is er een gemeentelijk platform opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers
van de bewonersstichtingen. Dit platform organiseert bijeenkomsten waar kennis en
ervaringen gedeeld kunnen worden.

6.3 Ommen
Ommen is gelegen in de provincie Overijssel. Ook in Ommen is het al sinds lange tijd
gebruikelijk dat bewoners zelf actief zijn in het beheer en onderhoud van speelplekken.
De bewoners zijn verenigd in een stichting. Rond 1990 zijn veel speelplekken
overgedragen aan de buurt. Toch zijn er lange tijd nog veel speelplekken beheerd door
de gemeente. In 2015 is daar definitief een einde aan gekomen. De gemeente besloot de
verantwoordelijkheid van het beheer en onderhoud bij bewoners neer te leggen en heeft
een formeel contract opgesteld en een beheersovereenkomst gesloten met alle
stichtingen en verenigingen.
Er zijn 11 speeltuincommissies actief in Ommen die het beheer hebben over meerdere
speelplekken. In Ommen doen de bewoners ook het grootste deel zelf. De
werkzaamheden die de stichtingen doen verschillen. Afhankelijk van bijvoorbeeld de
grootte van de speelplek, doet de gemeente het beheer van het grasveld. Deze
verschillen in afspraken komt door de grote verscheidenheid aan speelplekken binnen de
gemeente. Ook de gemeente Ommen wilde door het beheer over te dragen aan
bewoners meer betrokkenheid onder bewoners creëren bij hun leefomgeving.

6.4 Buren
Buren is een gemeente in de provincie Gelderland. Het is een relatief kleine gemeente
met zo’n 15 kernen. De gemeente reserveert speelruimte in het bestemmingsplan.
Bewoners kunnen de speelruimte inrichten met speeltoestellen. In Buren zijn bewoners
verenigd in een stichting of vereniging.
Ook in Buren waren sommige bewonersgroepen al actief in het beheer en onderhoud. Op
andere plekken in Buren heeft de gemeente het initiatief genomen en de
bewonersgroepen ondersteund met informatie om deze nieuwe projecten op te starten.
In het speelruimtebeleid van 2012-2016 is vastgesteld dat bewoners zelf
verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud. Vanaf 2016 wordt een nieuw
speelruimtebeleid vastgesteld, waarin afspraken omtrent het beheer en onderhoud door
bewoners concreter worden uitgewerkt.
Ook in Buren is een overeenkomst opgesteld waarin de afspraken over beheer en
onderhoud met de individuele bewonersgroepen is vastgelegd. De gemeente doet het
beheer van het terrein (met uitzondering van de valondergrond; die valt onder het
beheer van de bewoners zelf).
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7. Actorenanalyse
De actorenanalyse geeft inzicht in welke actoren (partijen) een rol spelen, welke rol zij
spelen, welke belangen en middelen zij hebben, welke gedeelde belangen er zijn, wat de
meest voorkomende rolverdelingen zijn en welke wensen en aanbevelingen de actoren
meegeven. De drie actoren die een rol spelen bij burgerparticipatie bij speelplekken in de
openbare ruimte in dit onderzoek zijn bewoners, bedrijven en gemeenten. De
actorenanalyse geeft antwoord op de derde deelvraag: Wat zijn in de onderzochte
casussen de rollen, belangen en middelen van gemeenten, bedrijven en bewoners en
verschillen deze in situaties zonder bewonersparticipatie?
De actorenanalyse bestaat uit twee stappen: in de eerste paragraaf worden overzichten
gegeven van rollen, belangen en middelen van elke casus afzonderlijk. In de tweede
paragraaf worden overeenkomsten en verschillen tussen de casussen getoond door de
overeenkomstige belangen, veelvoorkomende rolverdelingen en overeenkomstige dan
wel verschillende middelen te presenteren.

7.1 Stap 1: Rollen, belangen en middelen actoren
In deze paragraaf worden allereerst de factoren rollen, belangen en middelen toegelicht
en in welke context deze begrippen worden gebruikt.
-

-

-

Rol: onder een rol wordt in dit rapport verstaan: taken en verantwoordelijkheden
die een actor heeft. Met name wordt gericht op de verdeling tussen deze taken en
verantwoordelijkheden tussen actoren; het “wie en wat”;
Belangen; Met belangen wordt verwezen naar een intrinsieke drijfveer, of de
reden of motivatie om ‘iets te doen’. In dit geval wordt actoren gevraagd naar hun
motieven en drijfveren om een rol te spelen bij speelplekken in de openbare
ruimte; het waarom. Uit de interviews bleek dat geïnterviewden bij de vraag naar
missie/doel ook vaak belangen benoemden en andersom. Daarom wordt in de
tabellen onder belangen ook verstaan: het doel, de visie, datgene waar een
organisatie ‘voor gaat’ ; het “waarom”;
Middelen; dit onderdeel van de actorenanalyse verwijst naar financiële middelen,
kennis en materialen; het “waarmee”.

In de tabellen 6 tot en met 8 is van elke betrokken actor een overzicht gegeven met
daarin de volgende terugkerende elementen: rollen (bestaande uit taken en
verantwoordelijkheden), belangen (eveneens missie en doel) en middelen.
7.1.1 Geldermalsen
Tabel 6 Taken, verantwoordelijkheden, belangen en middelen in de casus Geldermalsen

Actor:

Gemeente

Bedrijf Repcon

Taken:

-Contract opgesteld;
-bedrijf ingehuurd
voor inspectie;
-Zorgdragen voor
aanleggen
ondergrond;
-Stimuleren en
aanzetten tot zoeken
sponsors;
-Ondersteunende rol:
hulp bieden waar
nodig (afval ophalen
bij stichting ‘t
Speelbergje)

-Inspecties (1 X per
jaar);
-Als bewoners daar
om vragen:
reparaties grote
onderdelen;
-Bevindingen uit
inspecties noteren
in logboek en
toelichten tijdens
bijeenkomst

’t Speelbergje
(stichting)
-Plaatsing, reparaties,
onderhoud,
vervanging,
renovaties en
onderhoud
ondergrond*
- Projectplan maken
met begroting en
actieplan sponsors
zoeken;
-Ervoor zorgen dat
toestellen technisch
in orde blijven;
-Schilderen;

De Sterappel (stichting)
- Plaatsing, reparaties,
onderhoud, vervanging,
renovaties en onderhoud
ondergrond
-Projectplan maken met
begroting en actieplan
sponsors zoeken;
-Kleine reparaties;
-schuren, beitsen houten
onderdelen
-schoonmaken en
zwerfvuil verwijderen
-nieuwe toestellen
plaatsen
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-Bezoeken opening
nieuwe speelplekken;
-groenonderhoud ;
-Heeft
aansprakelijkheidsen
ongevallenverzekerin
g afgesloten voor
zowel vrijwilligers als
bestuurders van
verengingen;
Verant
woorde
lijkhed
en:

Belang
en:

-Eigenaar van de
openbare ruimte en
opdrachtgever voor
beheer en
onderhoud door
bewoners;
-Beheerder van
gazons,
beplantingen,
afvalbakken, banken;
-Aansprakelijk voor
alle schade die te
wijten is aan
‘nalatigheid’,
‘onvoorzichtigheid’
of ‘verkeerd
handelen’ als
beheerder van
gazons,
beplantingen,
afvalbakken, banken
-Bewoners
verantwoordelijkheid
sgevoel geven voor
eigen leefomgeving;
-Behouden van
speelplekken binnen
de gemeente;

-Jaarlijkse grote
inspectie;
-Bijhouden logboek

-Onderdelen
controleren en
vervangen indien
nodig

-vervangen van
onderdelen
-bijhouden en
onderhouden van
onderdelen

-Grond in ‘gebruik’
-Bewoners zijn
juridisch en
economisch eigenaar
speeltoestellen;
-Maandelijkse
controle en logboek
bijhouden in systeem
bedrijf Repcon;
-Aansprakelijk voor
alle schade die te
wijten is aan
‘nalatigheid’,
‘onvoorzichtigheid’
of ‘verkeerd
handelen’ als
beheerder van de
speelplek

-Grond in ‘gebruik’
-Beheerder van de
speelplek ;
-Bewoners zijn juridisch en
economisch eigenaar
speeltoestellen;
-Maandelijkse controle en
logboek bijhouden in
systeem bedrijf Repcon
-Aansprakelijk voor alle
schade die te wijten is aan
‘nalatigheid’,
‘onvoorzichtigheid’ of
‘verkeerd handelen’ als
beheerder van de
speelplek

-Kwalitatief goede
en veilige
speeltoestellen
door middel van
goed onderhoud;

Speelplek moet veilig Belang dat kinderen
en aantrekkelijk zijn
speelruimte hebben en
en voldoende
dat deze blijven bestaan
mogelijkheden
ook als de gemeente de
bieden zodat
speelplek niet meer
kinderen er vrij
onderhoudt
kunnen spelen en
bewegen
Middel -Bestemmingsplan;
-Kennis en
-Verzekering;
-Verzekering;
en:
-Eigendom grond;
expertise (m.b.t
- Materialen en
-Materialen en
- Financiële
veiligheid WAS en
gereedschappen zelf
gereedschappen zelf
middelen: geven van
kennis over
aangeschaft
aanschaffen of via het
startsubsidie en
bijhouden logboek) -Kennis: via de
eigen werk van mensen
jaarlijkse subsidie
stichtingen zelf d.m.v lenen;
voor onderhoud
overleg met
-Kennis: via de stichtingen
wijkplatform.
zelf d.m.v overleg met
Bewonersgroep heeft wijkplatform
zelf inmiddels veel
-afhankelijk van ‘handige’
kennis opgedaan.
mensen uit de buurt
*in groen gemarkeerd: informatie afkomstig van beheersovereenkomst, speelbeleidsplan
of website (zie bijlage 3a, 3b en 3c).
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7.1.2 Ommen
Tabel 7 Taken, verantwoordelijkheden, belangen en middelen in de casus Ommen

Actor:

Gemeente

Taken:

- Een keer per jaar
inspectieronde;
-Kennisdeling;
-Bij de Dante:
Leveren en
onderhouden
zandondergrond (1
keer per 4/5 jaar:
nieuwe deklaag);
-onderhouden en
vervangen
omheining
-actief meedenken
en ondersteuning
bieden waar nodig.
- Jaarlijkse
inspectie en
controle veiligheid;
-Opstellen en
archiveren
inspectierapporten,
bijhouden bestand
speeltoestellen
-Eigenaar van de
grond en medeverantwoordelijk;
stichting is zoveel
mogelijk
aansprakelijk, maar
sluit niet uit dat
gemeente
materieel of
moreel
medeaansprakelijk
is;

Verantwoordelijkheden:

Belangen:

-Belang dat
kinderen kunnen
spelen;
-Verbeteren sociale
cohesie;
-Veilige

Bedrijven
(leveranciers)
-Leveren,
plaatsen en
controleren
toestellen;
-Bij te complexe
ingrepen
werkzaamheden
aan onderhoud;
-Kennis delen
over veiligheid
WAS en logboek

De Strangen
(vereniging)
-Zorgen dat
speeltoestellen in
goede staat
verkeren;
-Zorgen dat
onkruid regelmatig
verwijderd wordt;
-Vervangen en
repareren;
- Logboek
bijhouden, 1 keer
per kwartaal
-Regelmatige
controle terrein en
toestellen;
-Onderhoud en
reparatie
speeltoestellen;
-Bijhouden
logboeken

De Dante
(stichting)
-Twee keer per
jaar grote
schoonmaak:
groenbeheer
(perkjes en
grasveld) en
schoonmaak
speeltoestellen;
-1 keer per jaar
verven;
-Logboek
bijhouden, 1 keer
per kwartaal
-Regelmatige
controle terrein en
toestellen;
-Onderhoud en
reparatie
speeltoestellen;
-Bijhouden
logboeken

Verantwoordelijk
dat toestellen op
juiste manier
geplaatst
worden;
opvangzone,
genoeg ruimte
etc.

-Grond in ‘beheer’
-Initiator en
verantwoordelijk
dat het beheer en
onderhoud op de
plek gedaan
wordt;
-Aansprakelijk
voor alle schade
die aan werken
van derden of van
de gemeente
veroorzaakt is;
-Afsluiten
wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering;
-Opstellen
boekhouding

-

-De vereniging
vind het leuk om
te doen en van
belang dat de
speelplek goed
onderhouden

-Grond in ‘beheer’
-Regelen van
gereedschappen;
-Geld bij elkaar
brengen voor
onderhoud, via
collecte, loterij,
bank benaderen
voor een
startkapitaal;
-Aansprakelijk
voor alle schade
aan werken van
derden of de
gemeente
veroorzaakt is;
-Afsluiten
wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering;
-Opstellen
boekhouding
-Creëren en
behouden van het
wij- gevoel: het
samen beheren
draagt bij aan
sociale cohesie;
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speelplekken
wordt. Het wordt
-Omwonenden
(vernieling
gewaardeerd door krijgen inspraak
tegengaan);
zowel kinderen als doordat ze
-Onderlinge
ouders en creëert
mensen kunnen
contacten met
betrokkenheid bij
aanspreken op
bewoners;
de buurt.
gedrag op de
-Belang dat
Bewoners wilden
speelplek;
bewoners
graag zelf het
-netjes houden
speelplekken in
onderhoud doen.
van de speelplek
hun buurt zo veel
en tegengaan van
mogelijk zelf
verloedering
onderhouden;
-Veilige en goed
onderhouden
speelterreinen.
Middelen:
-Bestemmingsplan; -Beschikken over -Materialen en
-Materialen en
-Eigendom grond;
speeltoestellen;
gereedschappen
gereedschappen
-Expertise om
-Beschikken over zelf aanschaffen;
zelf aanschaffen;
toestellen te
kennis m.b.t
-afhankelijk van
- afhankelijk van
inspecteren;
veiligheid WAS
kennis door
kennis door
-Financiële
en kennis over
leverancier
leverancier en
middelen:
bijhouden
gemeente
Subsidies
logboek;
verstrekken;
-Vergoeden
verzekering
stichtingen
*in groen gemarkeerd: informatie afkomstig van beheersovereenkomst, nota speelruimte
of website (zie bijlage 3a, 3b en 3c).
Bij de casussen in Ommen zijn alleen de gemeente en de bewonersstichtingen de direct
betrokkenen. Indirect zijn leveranciers betrokken doordat ze de speeltoestellen
aanleveren en bij aanleveringsinformatie meegeven. Wegens beperkte tijd en omdat er
verschillende leveranciers actief zijn in Ommen, was het niet mogelijk met een van hen
te spreken.
7.1.3 Buren
Tabel 8 Taken, verantwoordelijkheden, belangen en middelen in de casus Buren

Actor:
Taken

Gemeente

Bedrijf

’t Luttertje

Tabaksland

-Beheer en onderhoud
van Gras, struiken en/ of
bomen;
-Beheer en onderhoud
van een bankje en
afvalbak per plek;
-I.v.t: zorgen voor
afscheiding speelplek
van openbare weg;
-Het plaatsen van
gebruiksvoorwaarden op
borden bij speelplekken

-een bedrijf:
Inspecties (2 X
per jaar);
-Als bewoners
daar om
vragen:
reparaties
grote
onderdelen;
-Bedrijf:
Bevindingen
uit inspecties
noteren in
logboek en
toelichten

-Gras maaien,
onkruid weghalen,
speeltoestellen
verven, onderdelen
vervangen;
-Zorgen voor
draagvlak bij
omwonenden in
wijk of buurt;
-Rechtsvorm
oprichten ( vereniging/stichting);
-Een haalbaar plan
ontwikkelen;
- Fondsen werven

-Zorgen voor
draagvlak bij
omwonenden in wijk
of buurt;
-Rechtsvorm
oprichten ( vereniging/stichting);
-Een haalbaar plan
ontwikkelen;
- Fondsen werven om
plan uit te kunnen
voeren, zowel
inrichting,
onderhoud als
vervanging;
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tijdens
bijeenkomst

om plan uit te
-Zorgen voor sociaal
kunnen voeren,
toezicht op de
zowel inrichting,
speelplek;
onderhoud als
-Zorg dragen voor
vervanging;
naleving van wet en
-Zorgen voor
regelgeving omtrent
sociaal toezicht op
veiligheid van
de speelplek;
speeltoestellen
-Zorg dragen voor
(WAS);
naleving van wet en -indien nodig
regelgeving
vergunningen aanomtrent veiligheid
vragen;
van speeltoestellen - overleg met de
(WAS);
gemeente;
-indien nodig
-afspraken maken en
vergunningen aandeze vast te leggen in
vragen;
het beheercontract
- overleg met de
gemeente;
-afspraken maken
en deze vast te
leggen in het
beheercontract
-een bedrijf:
-Eigenaar en
- Eigenaar en
Verantwo - Eigenaar v/d grond
waarop
toestellen
staan;
Twee
keer
per
beheerder
van
de
beheerder van de
ordelijkh
als
eigenaar
v/d
grond
jaar
grote
speeltoestellen
en
speeltoestellen en de
eden
(mede) aansprakelijk
inspectie;
de valondergrond
valondergrond;
voor veiligheid
- Verantwoordelijk
- Verantwoordelijk
speeltoestellen
dat onderhoud aan dat onderhoud aan
-afsluiten collectieve
de speeltoestellen
de speeltoestellen
vrijwilligersverzekering;
veilig volgens het
veilig volgens het
-opstellen overeenkomst
WAS gebeurt;
WAS gebeurt;
-Dat er een
-afsluiten
- afsluiten
veiligheidsinspectie
aansprakelijkheidsv aansprakelijkheidsver
wordt uitgevoerd
erzekering
zekering
-Kwalitatief
-Kinderen kunnen
-Voortbestaan van de
Belangen -meer
verantwoordelijkheid
goede en
op een veilige
speelpek;
neerleggen bij bewoners veilige
manier spelen;
- creëren van
om zorg te dragen voor
speeltoestelle -speelplek moet
buurtbetrokkenheid
woonomgeving
n door middel blijven bestaan;
van goed
creëert
onderhoud;
betrokkenheid
tussen bewoners
en tussen kinderen
op de speelplek zelf
-Kennis en
Middelen -Bestemmingsplan;
-Materialen en
-Materialen en
-Eigendom grond;
expertise
gereedschappen
gereedschappen zelf
-Betalen twee keer per
(m.b.t
zelf aanschaffen;
aanschaffen;
jaar inspectie
veiligheid
-Enkele mensen
-Beschikken over
speeltoestellen en
WAS en
binnen het team
kennis door
valondergrond
kennis over
beschikken over
leveranciers of door
bijhouden
kennis (door hun
eigen werk van
logboek);
werk)
mensen
*in groen gemarkeerd: informatie afkomstig van beheersovereenkomst, speelbeleidsplan
of website (zie bijlage 3a, 3b en 3c)
Bedrijf Speelplan.
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Het doel van het interview met het bedrijf Speelplan uit Almere (zie bijlage 2k) is om bij
een bedrijf dat veel te maken heeft met bewonersparticipatie te achterhalen wat hun
rollen, belangen en middelen zijn. Speelplan is niet betrokken bij de onderzochte
casussen, maar heeft echter wel veel ervaring met participatie elders in Nederland. In
tabel 9 zijn de taken, verantwoordelijkheden, belangen en middelen van Speelplan
weergegeven.
Tabel 9 Taken, verantwoordelijkheden, belangen en middelen Bedrijf Speelplan

Taken:

-Onderzoek doen naar de wensen van bewoners en
kinderen bij de inrichting van speelplekken;
- Ontwerpen van speeltoestellen voor gemeenten,
scholen, kinderdagverblijven, recreatieparken en
speeltuinverenigingen;
-Ontwerp: tekeningen maken, implementeren
programma van eisen, juiste maten aanleveren,
corrigeren, onderhandelen met opdrachtgevers;
-Geven van advies aan gemeenten;
-Opstellen van speelruimte- en beheer plannen;
-Organiseren van cursussen ten behoeve van
kennisoverdracht;
-Uitvoeren van inspecties van speeltoestellen in de
openbare ruimte, scholen, kinderdagverblijven,
recreatieparken en speeltuinverenigingen
-Deelnemen aan participatietrajecten;
communicatie, informatievoorziening, aangaan van
discussies en zoeken naar dialogen onder bewoners
en gemeenten.
Verantwoordelijkheden:
-Bij inspecties; verantwoordelijk voor het correct
uitvoeren van inspecties;
-Bevindingen uit inspecties rapporteren aan
gemeenten en bewoners en toelichting geven;
Belangen:
-Veilige, toegankelijke en uitdagende speelterreinen
verwezenlijken waarbij de kwaliteit gewaarborgd
blijft; (www.speelplan.nl)
-Een onafhankelijk bureau blijven;
-Kennis delen;
-Samenwerken met bewoners en gemeenten
teneinde hetzelfde doel te behalen; het creëren van
veilige en leuke speelplaatsen;
Middelen:
-Kennis en expertise op het gebied van ontwerp,
advies, inspectie en kennisoverdracht m.b.t
speelterreinen.
*in groen gemarkeerd: informatie afkomstig van beheersovereenkomst, speelbeleidsplan
of website
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7.2 Stap 2: Wederzijdse belangen, veel voorkomende rollen en
overeenkomsten en verschillen middelen
7.2.1 Wederzijdse belangen (horizontale vergelijking)
In deze paragraaf worden belangen toegelicht die de actoren met elkaar gemeen hebben.
Dit is een horizontale vergelijking; de belangen tussen gemeente, bedrijf en
bewonersgroep worden per casus met elkaar vergeleken.
In de casus Geldermalsen vinden zowel bewoners als gemeente het van belang
dat de speelplekken behouden blijven. Daarnaast stellen zowel het bedrijf Repcon
als ’t Speelbergje dat de speelplek met speeltoestellen veilig moeten zijn;
In Ommen noemen zowel de bewonersverenigingen als de gemeente dezelfde
belangen: het zorgen voor een veilige speelplek, het verbeteren van de sociale
cohesie en het creëren van betrokkenheid en contacten tussen bewoners
onderling;
Een veilige speelplek en betrokkenheid van de buurt zijn ook belangen die in
Buren worden genoemd. Zowel bij de stichting ‘t Luttertje als bij de gemeente.
7.2.2 Veel voorkomende rollen (taken en verantwoordelijkheden) (verticale
vergelijking)
In deze paragraaf worden de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden die
voorkomen, beschreven en met elkaar vergeleken. Dit is een verticale vergelijking: er
wordt een vergelijking gemaakt tussen de casussen (verticaal tussen de tabellen).
-

-

-

-

-

In Geldermalsen zijn beide bewonersgroepen georganiseerd in een stichting. In
Ommen daarentegen is een stichting en een vereniging actief. In Buren zijn beide
bewonersgroepen een stichting. De gemeente Buren stelt in de nota Speelruimte
(Bijlage 3C; Ruimte om te spelen; kader speelruimte 2012-2016) de voorwaarde
dat bewoners zich moeten verenigen in een stichting of vereniging. In de
beheersovereenkomsten van Buren en Geldermalsen wordt gesproken over een
‘organisatie’, waarbij de vorm (stichting of vereniging) vrij gelaten wordt.
In alle drie de casussen is de gemeente eigenaar van de grond. In Ommen staat
expliciet in de beheerscontracten vermeld dat de gemeente, doordat zij eigenaar
van de openbare ruimte is waar de speeltoestellen opstaan, ook
medeverantwoordelijk of medeaansprakelijk is;
In de beheersovereenkomst van Geldermalsen wordt de grond in ‘gebruik
gegeven’ aan de ‘organisatie’(vereniging of stichting). In de beheersovereenkomst
van Ommen wordt de grond in ‘beheer ‘gegeven.
Zowel in Buren als in Geldermalsen is de gemeente nog actief op het gebied van
beheer en onderhoud van enkele groenvoorzieningen. In Buren en Geldermalsen
heeft de gemeente de verantwoordelijkheid over het beheer van afvalbakken,
banken, gazons (gras) en eventuele beplanting. In Ommen is dit niet centraal
geregeld. Daar kan het per speelplek verschillen welke taken op het gebied van
groenbeheer door de gemeente en welke door de bewoners gedaan worden. Dit
wordt echter wel vastgelegd in de afzonderlijke beheerscontracten.
In Geldermalsen heeft de gemeente een zestal verzekeringen afgesloten (te
weten: ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers,
aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers, inclusief
bestuursaansprakelijkheidsverzekeringen voor vrijwilligers en rechtspersonen en
een rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers). In Ommen moeten de
stichtingen zelf een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. In Buren
heeft de gemeente een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten en moeten
bewoners zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
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-

-

In Geldermalsen is het bedrijf Repcon actief in de inspecties. In Ommen is geen
bedrijf actief die de inspectie verzorgt. De gemeente Ommen inspecteert zelf. In
Buren is het bedrijf Speelplan actief die alleen de inspecties doet.
In Geldermalsen en in Buren schakelt de gemeente zelf een bedrijf in voor de
inspecties. De gemeente betaalt de inspectie. In Geldermalsen wordt deze
inspectie een keer per jaar gedaan. In Buren twee keer per jaar. In Ommen doet
de gemeente zelf de jaarlijkse inspectie en betaalt deze ook zelf.

7.2.3 Overeenkomsten en verschillen middelen (verticale vergelijking)
In deze paragraaf worden materialen, financiële middelen en kennis en kunde als
middelen benoemd. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de casussen
(verticale vergelijking).
-

-

-

Materialen: In alle gevallen moeten bewoners de materialen en gereedschappen
zelf aanschaffen. In Ommen zijn leveranciers betrokken die beschikken over
(gekeurde) speeltoestellen.
Financiële middelen: Gemeenten beschikken over financiële middelen, welke zij in
de vorm van subsidie toekennen aan bewonersgroepen in Geldermalsen en
Ommen. In Geldermalsen gebeurt dat door een jaarlijkse subsidie en een
onderhoudssubsidie te geven. In Ommen wordt een vast subsidiebedrag per
speeltoestel verstrekt. Ook vergoedt de gemeente Ommen de kosten die
bewoners maken voor verzekeringen. In Buren draagt de gemeente bij in de vorm
van het financieren van inspecties.
Kennis en kunde: Bedrijven die betrokken zijn, beschikken zowel in Buren, als in
Ommen en Geldermalsen over kennis en expertise om de speeltoestellen in veilige
staat te laten zijn, volgens het WAS. De opdrachtgever voor bedrijven verschilt:
In Ommen zijn bewonersstichtingen de opdrachtgever; zij zorgen zelf voor
leveranciers. In Buren en Geldermalsen geeft de gemeente een bedrijf opdracht
tot het doen van inspecties. De gemeente Ommen beschikt zelf over de kennis en
expertise om speeltoestellen te inspecteren volgens het WAS. De bewoners zijn
verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste kennis omtrent het beheren en
onderhouden van speeltoestellen en speelplekken. Die kennis hebben stichtingen
in Geldermalsen zich voor een groot deel eigen gemaakt. Een van de leden van de
stichtingen heeft een onderhoudsbedrijf en heeft algemene kennis over
onderhoud. De stichtingen wisselen kennis en kunde uit middels een platform
waar de stichtingen bij aangesloten zijn. In Ommen zijn bewoners afhankelijk van
de kennis die de leverancier ter beschikking stelt. Ze kunnen voor vragen terecht
bij de gemeente. Ook in Buren moeten bewoners zelf beschikken over kennis; ze
hebben vrijwilligers in hun midden die, wegens hun beroep, kennis hebben van
onderhoud en reparatie in het algemeen. De gemeente Buren biedt kennis en
deskundigheid en verwijst bewoners indien nodig door naar een
vrijwilligerssteunpunt of organisatie met expertise in beheer van speeltoestellen.

7.3 Wensen (ervaringen) en aanbevelingen vanuit de bewoners, bedrijven en
gemeenten
In deze paragraaf worden wensen en aanbevelingen die uit de interviews volgen,
weergegeven zoals deze zijn benoemd door de bewoners, bedrijven en gemeenten. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds wensen en anderzijds aanbevelingen.
Wensen zijn afkomstig van bewoners en zijn gericht op de toekomst van de
bewonersstichtingen- of verenigingen zelf. Aanbevelingen gaan een stapje verder en zijn
geschikt als tips of lessen voor bewonersparticipatie bij speelplekken in de openbare
ruimte in andere gemeenten in Nederland. De aanbevelingen worden gegeven door
bewoners, bedrijven en gemeenten.
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7.3.1 Wensen en aanbevelingen door bewoners
Een bewonersgroep in Geldermalsen is over het algemeen tevreden, maar ze zijn hard op
zoek naar sponsors. Het blijkt vaak nog lastig sponsors te vinden die voor langere tijd
bereid zijn om bij te dragen. Daarom is deze groep op zoek naar een financieel model om
voor langere tijd sponsors aan zich te kunnen binden.
Als aanbeveling geven ze mee om van te voren alle zaken goed te regelen. Met name het
afsluiten van verzekeringen betreffende de aansprakelijkheid is belangrijk.
Bewonersbeheer bij speelplekken geeft bewoners ook meer vrijheid om de speelplek aan
te passen naar de behoefte van de buurtkinderen. Daarmee wordt de betrokkenheid van
zowel kinderen als ouders vergroot.
Een andere bewonersgroep in Geldermalsen geeft dit ook aan: doordat ze als stichting
zelf de regie hebben op de speelplek, kunnen ze ook zelf bepalen welke speeltoestellen
waar komen. Die vrijheid willen ze niet kwijt. Daarbij is hun wens dat er meer
vrijwilligers komen; het is moeilijk om vrijwilligers te vinden. Daarnaast is er ook sprake
van onzekerheid of de bewoners de toestellen wel op een veilige manier onderhouden.
De groep zou daarom graag over meer kennis en expertise beschikken.
Deze bewonersgroep geeft als aanbevelingen mee: zorgen voor voldoende enthousiaste
mensen in de buurt. Het idee ‘de buurt ben je zelf’ kan worden uitgedragen middels het
bijdragen als buurtbewoner aan het onderhoud van een speelplek. Daarnaast is het ook
gewenst dat er medewerking is vanuit de gemeente; een subsidie is nodig om de
onkosten die de stichtingen maken te bestrijden. Als stichting is het de taak om de
vrijwilligers die er zijn aan je te binden, bijvoorbeeld door ze publiciteit te geven. De
bewonersgroep in Geldermalsen geeft aan dat een bewonersinitiatief op het gebied van
speelplekken-beheer wellicht beter geschikt is voor buitengebieden of dorpen; mensen
kennen elkaar en wellicht is de betrokkenheid en daarmee ook de bereidheid groter dan
in meer stedelijke gebieden.
Een bewonersgroep in Ommen geeft aan dat ze het als bestuur erg druk hebben; de
hoeveelheid taken hoeft niet worden uitgebreid. De bewonersgroep geeft een aantal
overeenkomstige aanbevelingen met Geldermalsen: ervoor zorgen dat er fanatieke
mensen zijn die het beheer voor langere tijd willen doen en het ontvangen van geldelijke
steun van de gemeente. Het beheer kost veel geld en daarom is het van belang dat de
gemeente bewoners financieel tegemoet komen.
Onzekerheid omtrent de continuïteit in het beheer is een zorg die een andere stichting in
Ommen heeft. De meeste vrijwilligers zijn wel gemotiveerd om mee te werken aan het
beheer en onderhoud. De vraag is echter of dat op lange termijn zo blijft; mensen
verhuizen of hun kinderen hebben niet meer de leeftijd waarop ze gebruik maken van
een speelplek. Er zijn ook enkele aanbevelingen die deze stichting meegeeft: aan het
begin van een bewonersinitiatief moeten gemeente en bewoners met elkaar in gesprek
en elkaar wijzen op de wederzijdse belangen die er zijn. Door intensief met elkaar in
gesprek te gaan, contacten te leggen en verbindingen te zoeken, is bewonersbeheer
zeker mogelijk. Voor bewoners is daarbij een taak weggelegd door een actieve houding
aan te nemen en voor gemeenten om ervoor te zorgen dat ze bewoners enthousiast
krijgen. Daarnaast geeft de stichting een aanbeveling richting gemeenten: het is aan
gemeenten om het contact te onderhouden met bewoners en ook waardering uit te
spreken voor het werk van bewoners, door bijvoorbeeld bewonersavonden te houden.
Tot slot: start een initiatief op met kleine stappen; dat voorkomt teleurstelling. Stap voor
stap een initiatief verder uitbreiden, levert ook de grootste kans op navolging op.
Een bewonersgroep in Buren wil graag de betrokkenheid in stand houden en uitbreiden
door het uitbreiden van het aantal activiteiten. Door activiteiten te organiseren, wordt
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draagvlak en betrokkenheid gecreëerd. Continuïteit in het bestuur van een stichting is
een aandachtspunt dat ook deze stichting benoemt. Die continuïteit kan in gevaar komen
als ouders geen kinderen meer hebben in de leeftijd waarop ze gebruik maken van een
speelplek. Het vooraf bekijken of een initiatief haalbaar is, is een genoemde aanbeveling.
Dat kan door naar de populatie in een wijk of buurt te kijken; zijn er voldoende mensen
met schoolgaande kinderen in de buurt en zijn die ook bereid een handje te helpen?
7.3.2 Wensen en aanbevelingen door bedrijven
Bedrijven geven ook enkele ervaringen en aanbevelingen mee. Zo kan en moet het
overdragen van speelplekken aan de buurt door een gemeente nooit als
bezuinigingsmaatregel gezien worden. De tijd en energie en vaak ook nog financiële
middelen die een gemeente steekt in een project waar bewoners het beheer doen,
hoeven zeker niet goedkoper te zijn dan als de gemeente zelf het beheer doet. Om het
beheer over te dragen aan bewoners, moet goed nagedacht worden over de
consequenties ervan op de lange termijn. Het overdragen zelf kan relatief eenvoudig zijn,
maar het voor langere tijd beheren van de speelplek gaat veel tijd, geld en energie
kosten, of bewoners dat nu doen of dat de gemeente of een externe partij dat doet. De
voordelen van een bewonersinitiatief kunnen echter zitten in het uitsparen van uren
doordat vrijwilligers het beheer doen en dat bewoners door beheer met elkaar de
kwaliteit van de openbare ruimte kunnen verbeteren. Daarbij moet een gemeente goed
overwegen welke rol voor hen weggelegd is. Bewoners kunnen heel veel doen, maar
wellicht niet alles. Voor sommige werkzaamheden is expertise vereist waarover bewoners
niet altijd beschikken. Omdat speeltoestellen veilig moeten zijn, is het aan te bevelen dat
bewoners over expertise beschikken of die expertise ‘in huren’.
Daarnaast wordt door een bedrijf ook een goede communicatie genoemd als aanbeveling.
Dit betreft communicatie tussen alle relevante partijen; tussen bewoners, gemeenten en
bedrijven. Een goede dialoog en het creëren van draagvlak en betrokkenheid zijn
belangrijke voorwaarden om bewonersbeheer mogelijk te maken, vooral met het oog op
een lange termijn samenwerking. Daarnaast is een consequente taakverdeling van
belang; bewoners moeten weten waar ze aan toe zijn en een gemeente kan daarbij
schriftelijk vastleggen welke taken door bewoners en welke taken door de gemeente of
andere partijen gedaan kan worden.
7.3.3 Wensen en aanbevelingen door gemeenten
De gemeente Ommen geeft een aantal aanbevelingen mee. De gemeente vind het goed
als burgers zich voor de eigen leefomgeving inzetten. Ze worden daardoor actief en
betrokken en krijgen een gevoel van verantwoordelijkheid mee. De gemeente geeft,
vanuit eigen ervaring het advies mee om als gemeente een sturende rol te vervullen.
Ook is het stellen van duidelijke kaders van belang; duidelijk moet zijn welke taken
bewoners doen en welke taken voorbestemd zijn voor gemeente of bedrijven. In een
beheersovereenkomst moeten afspraken hierover goed vastgelegd worden. Daarnaast is
het een wens van de gemeente dat stichtingen onderling ook contacten onderhouden;
dat schept, naast betrokkenheid en verbondenheid, het voordeel dat ze ervaringen en
ook kennis uit kunnen wisselen.
Ook de gemeente Geldermalsen geeft een aantal praktische wenken mee; zo is het
belangrijk dat je bewoners voldoende kunt bieden als gemeente; dat kan subsidie zijn,
maar ook interesse tonen is een belangrijke motivator voor bewoners. Daarnaast is het
aan te bevelen om niet teveel stichtingen of verenigingen te hebben binnen een
gemeente. De ervaring leert dat het hebben van veel kleine stichtingen het lastig maakt
om voldoende fondsen te vinden. Daarnaast kan voor de gemeente de communicatie met
stichtingen efficiënter verlopen als er minder en grotere stichtingen zijn. Het is ook van
belang dat bewoners zelf actief op zoek gaan naar sponsors die het project mede kunnen
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financieren. Het creëren van betrokkenheid en draagvlak en daarmee het enthousiasme
van mensen is iets wat ook de gemeente Geldermalsen benoemt als een van de
belangrijkste voorwaarden voor het slagen van een bewonersinitiatief. Daarbij is het
noodzakelijk dat mensen echt uit zichzelf willen meewerken; hen dwingen is geen optie.
De gemeente Buren geeft eveneens een aantal aandachtspunten bij bewonersparticipatie
mee. Een punt van zorg noemen zij de continuïteit. Het gebeurt dat mensen minder
interesse krijgen in het onderhouden van een speelplek als hun kinderen er geen gebruik
meer van maken. Bestuurswisselingen zijn het gevolg. Dat hoeft niet problematisch te
zijn, maar belangrijk is wel dat er voor een goede overdracht gezorgd wordt.
In de gemeente Buren is veel sprake van maatwerk. Een risico daarvan is dat het
gelijkheidsprincipe niet voor iedere bewonersgroep geldt. Daarbij is het van belang dat
een gemeente wel zoveel mogelijk streeft naar gelijkheid, maar dat in voorkomende
gevallen goed wordt onderbouwd waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Het is als
gemeente belangrijk dat bewoners gestimuleerd worden zo veel mogelijk zelf aan te
pakken. Dat kan door als gemeente te ondersteunen en adviseren op het gebied van
sponsors zoeken om financiële middelen bij elkaar te krijgen. Daarnaast is het creëren
van momenten om met elkaar in gesprek te gaan een taak die bestemd is voor
gemeenten.
In situaties zonder bewonersparticipatie, verschilt onder andere de opdrachtgever voor
bedrijven. In situaties waar geen bewonersparticipatie is, is in principe de gemeente de
opdrachtgever voor bedrijven. In situaties met bewonersparticipatie kan dit wisselend
zijn. De volgende opties komen voor in de casussen van dit onderzoek:
-

-

Gemeente is opdrachtgever voor de inspectie, maar bewoners zijn opdrachtgever
voor onderhoudswerkzaamheden. Bewoners zijn verantwoordelijk en
opdrachtgever voor de inrichting (met speeltoestellen) van de speelplek;
gemeente is verantwoordelijk voor het groenbeheer en de ondergrond van de
speelplek (niet de valondergrond; die behoort samen met de speeltoestellen tot
de verantwoordelijkheid van bewoners) (Buren);
Gemeente is opdrachtgever voor de inspectie en stichtingen en verenigingen zijn
opdrachtgever voor eventuele onderhoudswerkzaamheden (Ommen). Voor de
aanleg en inrichting is de gemeente verantwoordelijk en opdrachtgever.

In zowel Ommen, Buren als Geldermalsen zijn stichtingen en verenigingen
verantwoordelijk voor het onderhoud van speeltoestellen en zij zijn opdrachtgever voor
bedrijven die onderhoudswerkzaamheden voor hen doen, waarvan ze zelf niet in staat
zijn die te doen.
In het algemeen geldt dat in situaties zonder bewonersparticipatie het onderhoud en
beheer van speelplekken door zowel bedrijven als door gemeenten gedaan kan worden.
Voordat er sprake was van bewonersparticipatie was het beheer en onderhoud een taak
van gemeente en bedrijven. Als de situatie teruggedraaid zou worden en bewoners geen
beheer en onderhoud van speelplekken meer doen, dan zijn er twee opties mogelijk:
-

Gemeenten en bedrijven gaan het beheer en onderhoud doen;
Het beheer en onderhoud komt te vervallen. Dat laatste kan het geval zijn in de
casussen Geldermalsen en Buren, waar het onderhoud en beheer nu door
bewoners wordt gedaan. In Buren worden speeltoestellen weggehaald als
bewoners deze niet beheren. Hieruit blijkt dat zonder bewonersparticipatie het
beheer en onderhoud komt te vervallen.
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8. Aanleidingen en aanbevelingen voor bedrijven
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gegeven voor bedrijven die te maken hebben met
bewonersparticipatie bij speelplekken in de openbare ruimte.
De opbouw van dit hoofdstuk ziet er als volgt uit:
- Een beschrijving , voorbeeld of aanleiding uit de interviews waaruit blijkt dat
bewoners, gemeenten of bedrijven een ‘leegte’ ervaren en ruimte zien voor
opvulling en verbetering in het proces van bewonersparticipatie;
- Vervolgens een advies in de vorm van een aanbeveling hoe bedrijven hierop in
kunnen spelen
Dit hoofdstuk geeft tevens antwoord op deelvraag vijf: Welke lessen en aanbevelingen
kunnen worden gegeven voor de rol van bedrijven bij bewonersparticipatie van
speelplekken?
A. Deelnemen en actief zijn bij bewonersinitiatieven
Aanleiding: In Geldermalsen wordt door de gemeente jaarlijks een bewonersavond
georganiseerd waar het bedrijf dat inspecties verzorgt ook aan deel neemt. De
bijeenkomst is bedoeld voor gemeente, het bedrijf en bewoners om elkaar op de hoogte
te houden wat er speelt bij de speelplekken en om ervoor te zorgen dat bewoners,
gemeente en bedrijf op een lijn zitten wat betreft het beheer en onderhoud.
Aanbeveling: Het is aan te bevelen dat bedrijven aanwezig zijn in het debat rondom
bewonersparticipatie. Het is aan te bevelen dat ze deelnemen aan het gesprek en de
dialoog met zowel gemeenten als bewoners aangaan. Het ‘in gesprek gaan’ met
bewoners en gemeenten kan dus ook geschikt zijn als aanbeveling voor bedrijven;
aanwezig zijn en deelnemen aan bewonersavonden teneinde een geslaagde
samenwerking te bereiken.
Aanleiding: De gemeente Geldermalsen geeft de verantwoordelijkheid om aan kennis te
komen aan de bewoners zelf. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de
speeltoestellen. De gemeente adviseert echter aan stichtingen om elkaar op te zoeken en
op die manier kennis en ervaringen uit de wisselen. Dat kan in Geldermalsen middels een
platform.
Aanbeveling: Het is aan te bevelen dat ook bedrijven deelnemen aan dit platform in de
rol als kennismakelaar of hulp tijdens het uitvoeren van bijvoorbeeld jaarlijkse complexe
klussen.
B. Sturen in kennis en informatieoverdracht
Aanleiding: Eenvoudig beheer en onderhoud van speelplekken kan door bewoners
gedaan worden, daar hoeft geen bedrijf aan te pas te komen. Echter, van bewoners kan
niet verwacht worden dat ze alle kennis zelf in huis hebben met betrekking tot wet- en
regelgeving van speeltoestellen. En als bewoners niet beschikken over de juiste kennis
en gereedschappen, dan kan de kwaliteit en veiligheid van speeltoestellen in het geding
komen. De juiste kennis en materialen is dus een voorwaarde om als bewoner op een
goede manier onderhoud uit te voeren.
Ook het enthousiasme van bewoners kan in gevaar komen als bewoners wel bereid zijn
te helpen in het onderhoud, maar niet weten hoe.
Aanbeveling: Bedrijven hebben als professional deze kennis en expertise echter wel.
Het gebruik maken van de kennis en expertise door bedrijven door hen in ieder geval de
inspectie te laten doen, lijkt een goede manier om de veiligheid te kunnen garanderen.
Ook overdracht van informatie over wat er van bewoners wordt verwacht is daarbij
belangrijk.
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Aanleiding: Sommige bewonersgroepen geven aan, zo bleek uit een aantal interviews)
dat ze over (te) weinig kennis beschikken over het veilig beheren en onderhouden van
speeltoestellen. Dit maakt de druk voor hen hoog; ze hebben een verantwoordelijkheid
op een gebied waar ze van zichzelf weinig kennis en expertise in hebben. Ze twijfelen
soms of een toestel wel goed onderhouden is. Daardoor wordt het beheer en onderhoud
soms ‘op de gok’ gedaan. De inspecties wordt beschouwd als noodzakelijk: het is de
controle en bevestiging of een bewonersgroep het onderhoud het afgelopen (half) jaar al
dan niet voldoende gedaan heeft. Daarnaast geven bewoners aan afhankelijk te zijn van
de aanwezigheid van mensen die beschikken over kennis en gereedschappen voor het
onderhoud. Ze geven echter ook aan dat deze groep er baat bij heeft dat zij zelf mensen
in hun groep hebben die een onderhoudsbedrijf hebben, maar dat veel andere
stichtingen daar niet over beschikken en dus ook een gebrek hebben aan kennis en
materialen.
Aanbeveling: Bedrijven wordt aanbevolen om hun kennis en expertise over beheer en
onderhoud van speeltoestellen in te zetten en hier is dan ook een belangrijke rol voor
bedrijven in weggelegd.
C. Adviserende en communicerende rol
Aanleiding: Een bewonersstichting in Ommen kiest en bepaalt ook zelf welke
ondergrond er onder speeltoestellen komt. Ze hebben in dat geval gekozen voor een
zandondergrond, omdat het valdempend en relatief goedkoop is. Echter, dit hebben de
bewoners zelf besloten en dat de ondergrond valdempend is, is hun eigen interpretatie.
Aanbeveling: Wellicht kunnen bedrijven als professional op het gebied van
speeltoestellen een adviserende rol vervullen, om deze bewoners adviezen te geven op
het gebied van bijvoorbeeld valondergronden.
Aanleiding: In een ander voorbeeld wordt bij een bewonersstichting ‘geconstateerd’
door het bestuur dat er behoefte is aan een periodieke onderhoudsbeurt van de
speelplek. Deze bewoners doen dit puur op eigen inzicht, terwijl er wellicht methoden zijn
(tijdsplanningen; activiteiten die in welk seizoen gedaan kunnen worden) waarop welke
werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Daar houden bewoners geen rekening mee,
omdat ze daar niet mee bekend zijn.
Aanbeveling: Wellicht kunnen bedrijven ook hier een adviserende rol in vervullen.
Aanleiding: Vrijwel alle stichtingen en verenigingen geven aan bij soms grote en
complexe klussen en materialen waar ze zelf niet over beschikken externen te willen
inhuren. Bedrijven worden hiervoor in de praktijk ook vaak ingeschakeld. De rekening
hiervoor is wel voor bewoners. Daarom laten bewoners het ook echt alleen door
bedrijven doen als ze het zelf niet kunnen. Het is overigens een keuze van de individuele
stichtingen, de gemeente heeft hier geen inbreng in.
Aanbeveling: Daarom wordt aan bedrijven aanbevolen: Bedrijven kunnen hun belang
om speeltoestellen veilig te houden inzetten. Dat kunnen ze doen door bijvoorbeeld na
een inspectie het door hun opgestelde rapport toe te lichten aan bewoners (en eventueel
met de gemeente erbij). Als bewoners zelf het beheer (gaan) doen, moeten ze weten hoe
en welke dingen ze uit het inspectierapport kunnen aanpakken. Het advies aan bedrijven
is dan ook om de communicatie omtrent de inspectierapporten te verzorgen, zodanig dat
bewoners met de informatie uit het inspectierapport uit de voeten kunnen. De investering
die bedrijven hierbij doen, verdient zich terug doordat bewoners op meer professionele
manier het beheer aan speeltoestellen kunnen doen. Dit heeft effect op de uitstraling en
veiligheid van speeltoestellen; een belang dat bedrijven duidelijk onderschrijven.
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Aanleiding: Bewonersparticipatie is een vorm om meer betrokkenheid te creëren bij de
leefomgeving. Bewoners weten daarbij zelf niet altijd wat wel en niet kan (en mag) qua
onderhoud. In een participatietraject is het van belang dat er goed wordt samengewerkt
tussen verschillende partijen. Open en transparant communiceren is daarbij van belang.
Daarnaast is ook gelijkwaardigheid erg belangrijk; iedere partij doet waar hij goed in is,
het gevoel dat iedere partij van waarde is. Ook is het belangrijk dat je samen werkt aan
een doel; waar willen we eigenlijk heen? Duidelijk moet ook voor bewoners zijn waarom
bedrijven komen en duidelijk moet zijn wat bedrijven doen.
Aanbeveling: Communiceren, open, alle gesprekpartners als gelijke zien en veilige
speeltoestellen als doel zien dat bereikt wordt middels een samenwerking tussen
verschillende actoren. De meerwaarde voor bedrijven kan middels samenwerking het
verkrijgen van een duidelijke rol in bewonersparticipatie zijn waarbij bedrijven door hun
klantvriendelijkheid en open houding een grotere markt kunnen krijgen.
D. Specialiseren en verbreden
Aanleiding: Het bedrijf Speelplan constateert een aantal verschuivingen in de
maatschappij in het algemeen; verandering in denken over de openbare ruimte, de
rolverandering van gemeenten en bewoners, bezuinigingen op onderhoud,
bewonersparticipatie en gemeenten die de zorgtaken vaker bij burgers neer willen
leggen. Dit zijn allemaal onderwerpen waar zowel bewoners als bedrijven en gemeenten
gezamenlijk moeten optrekken teneinde een doel te bereiken.
Aanbeveling: In de toekomst is wellicht meer behoefte aan kennis en opleiding
enerzijds en advisering en beleid anderzijds. Het sturen van projecten en bijdragen aan
vormen van bewonersparticipatie is iets wat ook bedrijven op kunnen pakken. En wellicht
is hier zelfs een nieuwe markt in te vinden.
Aanleiding: Uit een interview met een bewonersgroep in Ommen kwam naar voren dat
het bedrijf dat speeltoestellen heeft geplaatst ook onderhoudsklussen aanpakt die de
bewoners zelf niet kunnen. Hieruit blijkt dat in het geval bewoners niet bij machte zijn
bepaalde klussen te doen, de leverancier inspringt.
Aanbeveling: Bij deze complexe klussen is het dus in dit geval en wellicht bij meerdere
bewonersgroepen wenselijk dat leveranciers van speeltoestellen ook in staat zijn om
onderhoudsklussen uit te voeren. Wellicht is het dus goed dat bedrijven die alleen
speeltoestellen leveren zich verder specialiseren. Die specialisatie versterkt hun positie in
de branche.
E. Onderhouds- en inspectiewerkzaamheden
Aanleiding: Bewoners geven soms aan bij een bedrijf dat ze voor een onderhoudsklus te
weinig vrijwilligers hebben of de klus te risicovol vinden om zelf te doen. In dat geval
nemen bewoners het initiatief om de klus door een bedrijf te laten doen. In andere
gevallen zijn bewoners zelf in staat om ook complexe klussen zelf te doen, in dat geval
doen ze het ook zelf of schakelen ze de leverancier of een lokale aannemer in.
Aanbeveling: Bedrijven kunnen inspelen op deze vraag van bewoners door deze
complexe onderhoudsklussen op te pakken als bewoners aangeven dit te risicovol vinden.
Bedrijven kunnen met professionele kennis en materialen deze klussen effectief klaren.
Aanleiding: Bij de gemeente Ommen doet de gemeente zelf de inspecties. De gemeente
heeft zelf de expertise ‘in huis gehaald’ om de inspecties te verzorgen. De vraag is
waarom de gemeente niet een onafhankelijk inspectiebureau (bijvoorbeeld Speelplan,
Almere) inhuurt dat kennis en expertise heeft om op professionele wijze de inspecties te
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verzorgen. Dat werd uit de interviews niet duidelijk. In ieder geval geeft de gemeente
aan dat de reden om beheer en inspecties door respectievelijk bewoners en henzelf te
doen, niet te maken heeft met het besparen van kosten op zowel beheer als inspecties.
Aanbeveling: Daarom wordt toch aanbevolen bedrijven deze inspecties te laten doen.
Bedrijven hebben in de meeste gevallen jarenlange ervaring op het gebied van inspecties
en beheer en onderhoud van speeltoestellen en kunnen de juiste kennis verschaffen
omtrent de veiligheid van speeltoestellen. Bedrijven kunnen op die manier hun kennis
delen en inkomsten verkrijgen door het uitvoeren van inspecties.
Een algemene aanbeveling betreft om in te spelen op een veranderende rolverdeling.
Bedrijven in de branche richten zich op beheer en onderhoud, inspectie,
kennisoverdracht of levering van speeltoestellen. Doordat bewoners wellicht in de
toekomst vaker het beheer en onderhoud gaan doen van speelplekken, is het voor
bedrijven interessant om hun markt te verbreden. Zeker voor die bedrijven die zich tot
nu toe alleen richten op beheer en onderhoud. Dit wordt ook als aanbeveling
meegegeven voor bedrijven die zich specifiek richten op beheer en onderhoud. Naar
verwachting komt er in de toekomst meer vraag naar kennisoverdracht en inspecties.
Daar liggen voor bedrijven kansen om op in te spelen.
Een ander algemene aanbeveling komt voort uit het inspelen op de actualiteit. Waar
bedrijven voorheen zich moesten richten en inspelen op de actualiteit in hun eigen
vakgebied, is het nu ook van belang dat bedrijven inspelen op actuele trends in de
samenleving die ook snel weer veranderen. Zo is het voor bedrijven dus raadzaam op de
hoogte te blijven van zowel de technische ontwikkelingen op het vakgebied (omtrent
spelen en bewegen, speeltoestellen en speelplekken ) alsmede ook op het gebied van
een veranderende samenleving; rollen van overheid en bewoners die veranderen door
decentralisatie en burgerparticipatie. Daarbij is het op de hoogte blijven van actuele
trends een aanbeveling. Daarnaast is ook het inspelen op deze trends uit de
samenleving een aanbeveling. Bedrijven kunnen de pioniers zijn op het vlak van spelen,
bewegen en bewonersparticipatie.
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9. Advies
In dit hoofdstuk wordt een advies opgesteld voor bedrijven, bewoners en gemeenten bij
bewonersparticipatie bij speelplekken in de openbare ruimte. Het advies komt tot stand
door de aanbevelingen voor bedrijven uit hoofdstuk 8 en de wensen en aanbevelingen
voor bewoners en gemeenten uit hoofdstuk 7. Het advies bestaat uit het toekennen van
drie verschillende rollen voor bedrijven, bewoners en gemeenten waarbij de rollen voor
bewoners en gemeenten toegelicht worden. Het advies is samengevat in een
driehoeksmodel dat weergegeven is in figuur 10.
Bedrijven kunnen de volgende drie rollen innemen:
Adviserende rol. Bedrijven kunnen bewoners adviseren om te kiezen voor
bepaalde speeltoestellen of adviezen geven over hoe bewoners
inspectierapporten kunnen lezen en hoe ze reparatieklussen, die volgen uit de
rapporten, aan kunnen pakken;
Kennisoverdracht. Bewoners geven vaak aan dat ze een gebrek hebben aan
kennis. Dit gebrek bij bewoners zou ingevuld kunnen worden door bedrijven. Zij
beschikken over professionele kennis en die kennis is noodzakelijk bij beheer en
onderhoud van speeltoestellen;
Controlerende rol (in de vorm van inspecties). Het blijkt uit de interviews dat
bewoners vaak blij zijn met een inspectie, omdat dat hen houvast geeft en een
inzicht of ze op de goede weg zijn. De inspectie is dus een blijvende rol, maar
wordt in de toekomst wellicht belangrijker en misschien is het daarom een
interessante (nieuwe) markt voor bedrijven die momenteel alleen gespecialiseerd
zijn in beheer en onderhoud of adviesverlening. De inspecties zijn ook een ‘stok
achter de deur’ voor bewoners. Het is belangrijk dat bedrijven deze stok achter
de deur bieden.
Bewoners kunnen de volgende drie rollen innemen:
Initiatiefnemer. Al dan niet door een vraag van de gemeente kunnen bewoners
het initiatief nemen om het beheer en onderhoud van een speelplek op zich te
nemen.
Beheerder/uitvoerder. In die hoedanigheid dragen ze zorg voor het repareren,
controleren en vervangen van onderdelen van speeltoestellen en het beheer van
de valondergrond van de speelplek.
Verantwoordelijkheid in het oprichten van een rechtsvorm, zoals een stichting of
vereniging, creëren van draagvlak in de buurt, bewaken van de continuïteit
binnen de bewonersgroep en enthousiaste vrijwilligers zoeken die zich ook op de
lange termijn willen binden aan de organisatie.
Toelichting vanuit de wensen en aanbevelingen uit hoofdstuk 7:
Bewoners kunnen het initiatief nemen. Bewoners zijn vaak enthousiast om het beheer op
zich te nemen, zo volgde uit de interviews. In de casussen zijn bewoners veelal zelf de
initiators geweest en de gemeenten geven vaak ook aan dat ze van bewoners het
initiatief verwachten. Als het gemeentelijk beleid is dat speelplekken door de buurt
beheert moeten worden, dan wacht een gemeente vaak tot bewoners met een initiatief
komen. Als er geen initiatief komt, dan kan de gemeente denken dat er geen behoefte is
aan een speelplek. Met andere woorden; de gemeente laat de wens om een speelplek te
hebben aan bewoners over door hen de ruimte te geven zelf met een initiatief te komen.
Op het moment dat bewoners met een initiatief komen, is de gemeente vaak zeer bereid
om een faciliterende rol te spelen door hen te helpen in de ondersteuning.
Bewoners zijn in de gevallen in dit onderzoek de beheerders van de speelplek. Zij
verzorgen het (dagelijks) beheer en hebben bij uitstek een uitvoerende taak. In hun rol
als uitvoerder zouden zij de gehele verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud
van de speelplek zelf kunnen dragen. De gemeente zou het groenbeheer en het beheer
van de grond van de speelplek kunnen doen (niet de valondergrond, maar bijvoorbeeld
de bestrating) op en rondom de speelplek. Echter, het is van belang dat dit goed wordt
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afgestemd in een overeenkomst met de gemeente welke taken precies onder wiens
verantwoordelijkheid vallen.
Bewoners hebben een verantwoordelijkheid om een stichting of vereniging op te richten.
Dat maakt ze tot een rechtspersoon waardoor ze bijvoorbeeld ook subsidie kunnen
verkrijgen. Ook de continuïteit bewaren, zorgen voor draagvlak in de buurt, zorg dragen
voor enthousiasme en de aanwezigheid van vrijwilligers zijn taken van bewoners. Uit de
interviews blijkt dat deze aspecten vaak nodig zijn om bewonersparticipatie te laten
slagen. De wil om speelplekken te beheren, zal altijd vanuit bewoners zelf moeten
komen. Uiteindelijk is het vrijwilligerswerk en een gemeente kan niemand opleggen om
als vrijwilliger betrokken te worden in een buurtproject.
Gemeenten kunnen de volgende drie rollen innemen:
Faciliterende rol: dit kunnen ze bijvoorbeeld doen in de vorm van het verstrekken
van middelen zoals subsidies, kennis of het beschikbaar stellen van ruimten waar
bewoners met elkaar kunnen overleggen.
Communicerende rol: waarbij ze informatieoverdracht tussen bewoners,
bedrijven en gemeenten kunnen stimuleren
Eigenaar en beheerder van de grond (en omliggende ruimte ) onder en rondom
speelplekken.
Toelichting vanuit de wensen en aanbevelingen uit hoofdstuk 7:
Ten eerste kunnen gemeenten een faciliterende rol vervullen. Dit kunnen ze bijvoorbeeld
doen in de vorm van het verstrekken van middelen zoals subsidies, kennis of het
beschikbaar stellen van ruimten waar bewoners met elkaar kunnen overleggen. Door
bewoners deze ondersteuning te bieden is de kans groter dat bewoners met een initiatief
komen en het beheer op dusdanige wijze kunnen uitvoeren dat het ook op de lange
termijn haalbaar is. Ten tweede kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren door de
communicatie tussen bedrijven en bewoners op gang te laten komen. Dit kunnen ze doen
door het organiseren van bewonersavonden. Bewoners en bedrijven hebben in de
casussen aangegeven het erg prettig te vinden wanneer deze mogelijkheid bestaat.
Tevens kan de gemeente bewoners ontlasten door zelf overeenkomsten op te stellen en
een vertaalslag te maken voor bewoners van juridische taal naar voor alle bewoners
begrijpelijke taal. Ten derde kunnen ze eigenaar zijn (en blijven) van de grond onder en
om de speelplek heen; openbare ruimte. Als bewoners eigenaar zouden zijn, worden
procedures voor hen te ingewikkeld met name op het gebied van risico’s en
aansprakelijkheid, wat de stap om het initiatief te nemen om speelplekken te gaan
onderhouden, voor hen kan bemoeilijken. Het kan voor bewoners makkelijker zijn als de
gemeente eigenaar blijft en bewoners daarmee ook de volledige verantwoordelijkheid
niet hoeven dragen, maar dat de gemeente mede-aansprakelijk is. Het groenbeheer kan
een taak van gemeente blijven; in de casussen was het gemeentelijk beleid altijd dat
gemeenten zorgden voor het
groenbeheer en omdat bewoners
dat ook gewend zijn, is het wellicht
verstandig dat in eerste instantie
zo te laten. Echter, als wordt
besloten dat bewoners ook
verantwoordelijk zijn voor het
groenbeheer dan is het van belang
dat dit eenduidig wordt vastgelegd
in een overeenkomst of contract.
In figuur 10 zijn de geadviseerde
rollen voor de actoren
weergegeven.
Figuur 10 Advies rolverdeling overheid (gemeente), gemeenschap (bewoners) en
markt (bedrijven) (aangepast naar www.thinkpublicadvies.nl)
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10.

Conclusies

In het hoofdstuk conclusies worden antwoorden gegeven op de hoofd- en deelvragen.
1. Op welke wijze dragen speelplekken bij aan behoud en verbetering van de kwaliteit
van de openbare ruimte en het welzijn van kinderen?
Speelplekken zijn plekken in de openbare ruimten van wijken en buurten waar kinderen
kunnen bewegen en spelen. Zo kunnen spelende kinderen in de openbare ruimte
bijdragen aan meer sociale contacten tussen mensen van diverse afkomst, verhogen de
aanwezigheid van speelplekken in een buurt de waarde van huizen en leidt buiten zijn tot
minder kosten voor gezondheidszorg.
Voor de ontwikkeling van kinderen is bewegen van belang: het vermindert de kans op
ziekten, het draagt bij aan hun sociale en cognitieve ontwikkeling en specifieker draagt
buiten spelen bij aan het creëren van een omgevingsbewust leven.
2. Welke wettelijke kaders zijn er met betrekking tot speeltoestellen en het beheren en
onderhouden van speelvoorzieningen in de openbare ruimte?
De belangrijkste wettelijke kaders met betrekking tot veiligheid van speeltoestellen in de
openbare ruimte betreffen:
- Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (afgekort tot WAS) waarin regels zijn
opgenomen voor de kwaliteit van speeltoestellen;
- Europese normgeving: NEN-EN 1176: Deze Europese norm is een richtlijn voor wat
betreft beknelling, verstikking, verbindingen en draagkracht bij speeltoestellen.
Met betrekking tot beheer en onderhoud is geen specifieke wet- en regelgeving; de WAS
schrijft slechts voor dat onderhoud van speeltoestellen noodzakelijk is ten behoeve van
veilige speeltoestellen.
3. Wat zijn in de onderzochte casussen de rollen, belangen en middelen bij gemeenten,
bedrijven en bewoners en verschillen deze in situaties zonder bewonersparticipatie?
Rollen, belangen en middelen waarover gemeenten beschikken zijn het feit dat
gemeenten eigenaar zijn van de openbare ruimte, hun belangen zijn het behoud van
speelplekken, het realiseren van veilige speelplekken en buurtbetrokkenheid en
gemeenten beschikken over financiële middelen en in een enkel geval over kennis
omtrent inspecties.
Bedrijven hebben een rol als inspecteur en als ondersteuning in
onderhoudswerkzaamheden. Belangen voor bedrijven zijn dat speeltoestellen veilig zijn
en het samenwerken met bewoners en gemeenten om veilige en uitdagende
speelplekken te creëren. Bedrijven beschikken over kennis en expertise voor wat betreft
het beheren en onderhouden van speeltoestellen; leveranciers beschikken over gekeurde
speeltoestellen.
Bewoners hebben als rol dat ze beheerder zijn van de speelplekken, hun belangen zijn
eveneens veilige speelplekken en buurtbetrokkenheid. Bewoners beschikken alleen over
eigen materialen en gereedschappen.
In situaties zonder bewonersparticipatie zijn bedrijven of gemeenten de beheerder of
speelplekken komen te vervallen als er geen bewoners zijn die het beheer doen.
4. Welke taken en verantwoordelijkheden kunnen bewoners in de toekomst hebben bij
beheer en onderhoud van speelplekken?
Bewoners kunnen een drietal rollen vervullen in de toekomst bij het beheren en
onderhouden van speelplekken in de openbare ruimte. Ten eerste kunnen ze
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initiatiefnemer zijn. Al dan niet door een vraag van de gemeente kunnen bewoners het
initiatief nemen om het beheer en onderhoud van een speelplek op zich te nemen. Ten
tweede kunnen ze de beheerder van de speelplek (een uitvoerende taak) zijn. Daarbij
dragen ze zorg voor het repareren, controleren en vervangen van onderdelen van
speeltoestellen en het beheer van de ondergrond van de speelplek. Ten derde kunnen ze
een verantwoordelijkheid op zich nemen voor het oprichten van een rechtsvorm, het
creëren van draagvlak in de buurt, continuïteit binnen de bewonersgroep en het zorgen
voor enthousiaste vrijwilligers die ze voor langere tijd aan zich kunnen binden.
5. Welke lessen en aanbevelingen kunnen worden gegeven voor de rol van bedrijven bij
bewonersparticipatie van speelplekken?
Er zijn enkele rollen die bedrijven kunnen hebben; een adviserende rol, een rol om
kennis over te dragen en een controlerende rol. Daarnaast is het op de hoogte blijven
van de actualiteit rondom bewonersparticipatie enerzijds en het inspelen op de actualiteit
middels de drie rollen die geadviseerd worden anderzijds een aanbeveling. Een andere
algemene aanbeveling is marktverbreding door in te spelen op kennisoverdracht en
inspectie.
Hoofdvraag:
Welk advies kan worden gegeven over de rol die bewoners, gemeenten en ondernemers
innemen bij het beheer en onderhoud van speelplekken in de openbare ruimte?
Ten aanzien van de drie actoren zijn een aantal rolverdelingen mogelijk.
Bewoners kunnen initiatiefnemer zijn, beheerder en uitvoerder van de speelplek en
verantwoordelijke voor het oprichten van een rechtsvorm in de vorm van een stichting of
vereniging, het creëren van draagvlak in de wijk of buurt, het bewaken van de
continuïteit binnen de organisatie en het zoeken en binden van vrijwilligers.
Bedrijven kunnen een adviserende rol hebben door bewoners te adviseren op het gebied
van het beheer en onderhoud van speeltoestellen, ze kunnen bewoners voorzien van
kennis door hun professionele kennis en expertise in het vakgebied met hen te delen.
Daarnaast kunnen ze een controlerende rol vervullen door inspecties uit te voeren aan
speeltoestellen die bewoners onderhouden om de veiligheid van toestellen te garanderen.
Gemeenten kunnen een faciliterende rol vervullen door het verstrekken van subsidies,
het bieden van kennis of het beschikbaar stellen van ruimten waar bewoners kunnen
overleggen. Daarnaast kunnen ze een rol spelen in de communicatie om de
informatieoverdracht tussen bewoners en bedrijven te stimuleren. Ten slotte kunnen ze
eigenaar en beheerder zijn (en blijven) van de grond onder en rondom speelplekken.
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11. Discussie
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek zelf kritisch bekeken en worden een aantal
discussiepunten benoemd.
Methoden en onderzoeksopzet
De onderzoeksmethoden die gehanteerd worden zijn literatuuronderzoek en interviews.
De onderwerpen burgerparticipatie en de meerwaarde van spelen en speelplekken in de
openbare ruimte zijn door het bestuderen van literatuur in kaart gebracht. Omdat
burgerparticipatie een relatief nieuw thema is, kon er geen wetenschappelijke informatie
gevonden worden daarover. Echter, de relatie tussen bewegen en spelen en de
gezondheid van kinderen kon makkelijk aangetoond worden; daarover zijn meerdere
wetenschappelijke publicaties verschenen.
Middels interviews is duidelijk geworden hoe bewonersparticipatie in de praktijk eruit
ziet. Door zowel gemeenten, bedrijven als bewoners te interviewen wordt
bewonersparticipatie bij speelplekken vanuit deze drie actoren bekeken. Deze actoren
zijn ook genoemd in de literatuur; de overheid (gemeente), markt (ondernemers) en
gemeenschap (bewoners) vormen samen een gesloten driehoek. Door gerichte en
specifieke vragen te stellen, kon er concrete en eenduidige informatie verkregen worden
door de verschillende actoren en was het ook mogelijk deze informatie met elkaar te
vergelijken.
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden en aanbevelingen te kunnen geven over een
veranderende rolverdeling, moesten taken en verantwoordelijkheden worden
geanalyseerd. Dit is gedaan middels een actorenanalyse. De analyse bestaat uit het
vergelijken van rollen, belangen en middelen van de verschillende actoren met elkaar.
De actorenanalyse is niet eenduidig: in theorie is er geen ‘vorm’ van een actorenanalyse.
De actorenanalyse bestaat meestal uit rollen, belangen, missie, doel en
verantwoordelijkheden. Omdat er in theorie niet een vaststaand model is, is in dit
onderzoek gekozen om rollen, belangen en middelen te behandelen in de actorenanalyse
Deze aspecten kunnen de hoofdvraag beantwoorden en het is niet nodig gebleken
andere aspecten, zoals posities en mate van invloed toe te voegen.
Literatuur versus praktijk
De vorm van bewonersparticipatie die in dit onderzoek centraal staat, is een vorm van
een burgerinitiatief; de bewoners nemen zelf de verantwoordelijkheid op zich voor het
beheren en onderhouden van speelplekken, al dan niet gevraagd door de gemeente.
Straatman (2014) en Tonkens (2009) beschrijven dat burgerinitiatieven zich
voornamelijk op de leefbaarheid in een wijk of buurt richt en dat de gemeente een
faciliterende rol speelt. Dit komt overeen met de praktijksituaties in de casussen.
Opmerkelijk is dat in de literatuur (Aarts en Van Woerkum, 2010) wordt gesproken over
het gebruiken van kennis uit de samenleving (van burgers dus), terwijl dat in het
praktijkonderzoek een valkuil blijkt te zijn; bewoners geven in de meeste gevallen aan
dat ze weinig kennis hebben en dat ze dit als struikelblok ervaren. Echter, Tonkens
(2009) benoemt als dilemma bij burgerparticipatie de mogelijkheid dat burgers
beschikken over te weinig deskundigheid wel als struikelblok. Dit lijkt dus overeen te
komen met de praktijk.
Interessant is dat aspecten uit de schijf van vijf (Tonkens, 2009) bij bewonersparticipatie
door gemeenten (in de interviews) vaak benoemd worden als aanbeveling voor
uitbreiding van bewonersparticipatie bij speelplekken. Gemeenten kunnen die
aanbevelingen dus goed ter harte nemen.
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Bewoners gaven vaak aan dat het beheren van speelplekken door de buurt een bijdrage
kan leveren aan de leefbaarheid in de buurt. Dit komt overeen met de eerder beschreven
literatuur benoemt wordt dat er meer contact ontstaat tussen volwassen in een wijk
(Kleuver et al., 2010)
Algemene discussiepunten
Bij dit onderzoek zijn drie gemeenten betrokken: Geldermalsen, Ommen en Buren. Deze
gemeenten liggen respectievelijk in stedelijkheidsklasse 4,5 en 5. Dit zijn weinig – tot
niet stedelijke gebieden. Bij het benaderen van gemeenten met een grotere
stedelijkheidsklasse, werd duidelijk dat er bij deze gemeenten geen sprake is van
bewonersparticipatie bij speelplekken. Dat betekent dat groot-stedelijke gemeenten
ontbreken in het onderzoek terwijl die een beeld kunnen geven van bewonersparticipatie
in wijken en buurten van stedelijke gebieden, waar de grootte, bevolkingssamenstelling
en bevolkingsopbouw anders is dan in weinig stedelijke gebieden.
In dit onderzoek zijn twee bedrijven geïnterviewd, drie gemeenten en zes
bewonersgroepen. Ten opzichte van het aantal gemeenten en bewonersgroepen zijn twee
bedrijven relatief weinig. Meer bedrijven had wellicht meer informatie en een verbreding
aan informatie toe kunnen voegen aan het rapport. Ook zijn de bedrijven die
geïnterviewd zijn, niet vertegenwoordigd in alle sectoren van de branche. De bedrijven
Speelplan en Repcon zijn geen leveranciers. Zoals beschreven in hoofdstuk 7, is het niet
mogelijk geweest leveranciers te spreken in Ommen. Het onderzoek echter is gericht op
beheer en onderhoud van speelplekken. Leveranciers hebben hier niet direct mee te
maken. Daarom zal het ontbreken van een interview met een leverancier weinig tot geen
invloed hebben op de resultaten.
Een discussiepunt betreft de invulling van de aanbevelingen aan bedrijven. In dit
onderzoek zijn aanbevelingen gegeven voor bedrijven die betrokken zijn bij levering,
beheer, onderhoud of inspectie van speeltoestellen op speelplekken in de openbare
ruimte. Deze definitie is breed genomen; bedrijven die inspecties van speeltoestellen
doen, zitten in dezelfde markt als leveranciers van speeltoestellen en voor hen is dit
rapport bedoeld. Echter, in de aanbevelingen wordt geen onderscheid gemaakt tussen
die bedrijven en derhalve geen concrete uitwerking getoond van de verschillende
diensten; beheer, onderhoud, levering en inspectie.
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12. Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor nader vervolgonderzoek
Zoals in de discussie is aangegeven, mist een onderscheid tussen bedrijven die
verschillende markten hebben binnen de dezelfde branche. Het is aan te bevelen in
vervolgonderzoek in te gaan op de verschillen tussen bedrijven en concrete
aanbevelingen te doen waar de verschillende bedrijven op in kunnen spelen.
Bij het benaderen van een aantal groot-stedelijke gemeenten bleek dat er geen
bewonersparticipatie voorkomt. Het is interessant om te achterhalen waarom dit weinig
voorkomt bij groot- stedelijke gemeenten en onder welke condities bewonersparticipatie
bij speelplekken in stedelijke gebieden eventueel wel plaats kunnen vinden.
Vervolgonderzoek hiernaar zal nodig zijn.
Dit onderzoek richt zich op beheer en onderhoud van speelplekken door bewoners.
Echter, de aanleg en inrichting van speelplekken wordt soms door de gemeente en soms
door bewoners gedaan. Om duidelijk te krijgen in hoeverre bewonersparticipatie in
praktijk ook de aanleg en inrichting kan omvatten, is vervolgonderzoek hiernaar een
volgende stap.
Uit de interviews bleek, dat er verschillend gedacht wordt over de reden waarom de
onderzochte gemeenten burgerparticipatie stimuleren. Een aantal keer werd genoemd
dat gedacht werd dat dit uit bezuinigingen gedaan wordt. Als dat daadwerkelijk zo is, dan
is het een interessante vraag hoeveel gemeenten precies goedkoper uit zijn. Gemeenten
geven vaak nog subsidies aan bewonersinitiatieven en steken er tijd en energie in. De
vraag is of een gemeente op lange termijn per saldo goedkoper uit is als zij uit financiële
overwegingen besluit het beheer van speelplekken bij bewoners neer te leggen. Deze
vraag zou een interessant vervolgonderzoek kunnen bieden.
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Bijlage 1: Voorbeeld actorenanalyse
Actoranalyse
Bron: NIGZ, Rifkin

Wat
Een actoranalyse geeft inzicht in de actoren in het werkveld. Actoren kunnen vervolgens worden
ingeschat op hun belang, invloed en macht, etc. Systematisch in kaart brengen van de relevante
actoren rond een bepaald vraagstuk, project. Belangrijk is om zicht te krijgen wie stakeholders en
shareholders zijn. Stakeholders zijn organisaties of personen die belang hebben bij een bepaalde
ontwikkeling. Shareholders zijn organisaties of personen die daadwerkelijk financieel investeren en
meedelen in kosten en opbrengsten.

Wanneer
Een actoranalyse is niet een instrument dat eenmalig, op een bepaald moment wordt toegepast.
Veelal wordt met een actoranalyse gestart aan het begin van een proces waar minder bekende
spelers bij betrokken zijn. In de loop van het project, wanneer het gezamenlijke doel steeds helderder
wordt, is er continu afstemming tussen het gezamenlijke belang met de individuele belangen van de
afzonderlijke actoren.

Hoe
Een actoranalyse start met het identificeren van betrokken partijen. Dit kan intuïtief of juist
gestructureerd vanuit een methodiek. Daarna moet bepaald worden welke actoren echt belangrijk zijn
in het proces (probleemhebbers, probleemoplossers, ondervinden effecten van het proces), over
welke machtsmiddelen zij beschikken en welke kansen of bedreigingen zij voor het proces opleveren.
Vervolgens moet bedacht worden hoe de betreffende actor bij het proces kan worden betrokken. De
mate van informeren en het betrekken van actoren kan voor verschillende doelen specifiek worden
gekozen. Er zijn tal van methodieken om de betrokkenheid van actoren te organiseren.

Kortom, drie vragen staan centraal:
-

-

welke actoren zijn betrokken?
wie, zo nauwkeurig mogelijk (organisatieonderdeel en personen)
de missie van de actor
doelen, taken en verantwoordelijkheden van de actor
Welke rol kunnen zij spelen in het proces? (probleemhebbers, probleemoplossers)
Wat zijn inhoudelijke belangen en standpunten van de betrokkenen
middelen/instrumenten van de actor: welke en wijze van inzet (bijv. grondpositie)
welke kansen of bedreigingen leveren zij op.

Actornaam
organisati
e

Actornaam en
functie
persoon

Missie

Doelen,
taken,
verantwrd

Rol in het
proces?

Belangen
?

Middelen/
instrumen
ten en
wijze van
inzet

Kansen/b
edreiging
en voor
project/tra
ject

Informatie verkrijgen via:
-

documentenanalyse (o.a. websites, media)
diepte-interviews bij relatief onbekende actoren en als nuances in standpunten belangrijk zijn
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Tips
-

-

schematiseren en visualiseren van het actorennetwerk (zie voorbeeld hieronder)
selecteren actoren via sneeuwbalmethode: eerste actor vragen wie de belangrijkste actoren zijn,
vervolgens deze hetzelfde vragen.
actoranalyse is relatief statisch. Een krachtenveldanalyse verdiept deze.
Tijd- en geldbudgetten vaak beperkt voor actorenanalyse. Wel de analyse overeind houden, maar
zoeken naar wegen om later te kunnen verdiepen bijvoorbeeld door het aantal diepte-interviews te
verminderen en te vervangen door telefonische interviews.
bij omvangrijke projecten combineren van actoranalyse met krachtenveldanalyse en
netwerkanalyse
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Bijlage 2: Uitwerkingen interviews
Bijlage 2a: Interview uitwerking gemeente Geldermalsen; Cor van
Tilborg
DEEL 1: Over de rol en insteek van de gemeente bij de bewonersparticipatie

-

Wat is uw rol en functie binnen de gemeente?
Wat is uw relatie met burgerparticipatie bij speelplekken?

Cor is werkzaam als beleidsmedewerker speelplekken. Daarnaast heeft hij andere taken
binnen de gemeente, zoals onderwijshuisvesting en verenigingshuizen (maatschappelijke
taken).
De gemeente heeft in 1999 de nota ‘van speelfout naar speelgoed’ vastgesteld met
daarin het gemeentelijke speelplekkenbeleid. Na dat jaar is er geen nieuw beleid meer
gemaakt op het gebied van speelplekken. Wel is het beleidsplan in 2007 in
samenwerking met NUSO (Nederlandse Unie van Speeltuin Organisaties) geëvalueerd.

-

Op hoeveel plekken in de gemeente wordt zelfbeheer toegepast?
In welke mate is er sprake van zelfbeheer?
Doen bewoners alles zelf of is er ook een rol voor bedrijven weggelegd?
Waar in de gemeente? Alle speelplekken, of (nog) niet allemaal?

Er zijn zo’n 25 bewonersstichtingen in de gemeente. De gemeente bestaat uit 11 dorpen.
In elk dorp van de gemeente zijn meerdere stichtingen. Een stichting beheert meerdere
speelplekken.
Bij bijna alle speelplekken in de gemeente is sprake van zelfbeheer. De
bewonersstichtingen onderhouden de speeltoestellen en de ondergronden. De gemeente
onderhoudt het groen, de hekwerken, de banken en de afvalbakken. Het bedrijf Repcon
doet de jaarlijkse inspectie bij alle speelplekken. Als de bewoners erom vragen, kan
Repcon ook klussen doen die de bewoners zelf niet kunnen. Dit komt dan echter wel voor
rekening van de bewonersgroep.
Er zijn nog een heel klein aantal speelplekken in beheer en onderhoud bij de gemeente.
Die overige speelplekken zijn voor de gemeente nog dermate belangrijk dat de gemeente
het van belang vindt om deze te behouden.

-

Hoe vond het beheer en onderhoud plaats voordat bewoners het beheer gingen
overnemen?
Gemeente zelf?
Bedrijven?

Sinds 2003 worden speelplekken langzaamaan overgedragen aan bewonersstichtingen.
In de nieuwere wijken doen bewoners van begin af aan zelf het onderhoud en beheer.
Aan gemeenten wordt door het Ministerie van VROM geadviseerd een norm van minimaal
3% aan speelruimte te reserveren binnen de gemeente. De gemeente wilde derhalve iets
met die 3% norm doen; op basis van de norm wordt ruimte gereserveerd binnen de
gemeente voor een speelplek. Die ruimte tekenen ze in in het bestemmingsplan.
Vervolgens wordt gewacht tot bewoners bij de gemeente komen en aangeven dat zij de
speelplek willen gaan onderhouden en beheren. Als de bewoners niet komen en geen
actie ondernemen, tipt de gemeente hen en stimuleert hen om ermee aan de slag te
gaan. De plekken in het bestemmingsplan waar de gemeente groen intekent, mogen ook
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bestemd worden voor een speelplek. Als bewoners komen en aangeven dat ze graag een
speelplek willen (en er dus ook mee akkoord gaan dat ze zelf het beheer en onderhoud
doen), dan gaat de gemeente in overleg met de bewoners de plek vaststellen. Soms
gebeurt het dat bewoners liever op een andere plek dan dat het bestemmingsplan
aangeeft, een speelplek willen hebben. Indien het bestemmingsplan dat toelaat, wordt in
overleg die plek toegewezen.

-

Waarom is het beheer overgedragen aan bewoners? (en waarom niet aan
bedrijven bijv.)?
Uitsparen van kosten?
Uitsparen van tijd?
Belang dat bewoners mee- werken aan hun eigen leefomgeving om betrokkenheid
met de buurt te creëren (draagvlak creëren)?
Wens vanuit de gemeente om burgerparticipatie te stimuleren?

De gemeente vond het van belang dat bewoners zorg gingen dragen voor hun eigen
leefomgeving en zich daar ook meer verantwoordelijk voor gingen voelen. Ook waren er
zoveel speelplekken in de gemeente die bewoners allemaal graag wilden behouden die de
gemeente niet allemaal zelf meer kon onderhouden. Bedrijven zouden betaald moeten
worden (door de gemeente); dat is vanuit kostenoverwegingen geen optie.
Het groenbeheer is niet overgedragen naar bewoners, omdat bewoners dan ook een
subsidie van de gemeente verwachten voor het groenonderhoud. Het mag niet zo zijn dat
dit wegens bezuinigingen bij de gemeente overgedragen zou worden. Tevens is het
groenbeheer niet overgedragen, omdat de gemeente ook een zekere
verantwoordelijkheid heeft voor de werkgelegenheid van haar eigen personeel dat
werkzaam is in het groenbeheer.

-

Welk deel van het beheer wordt door bewoners gedaan? Zijn er ook andere
betrokkenen?
Rol/taak/inbreng gemeente?
Rol/taak/inbreng bewoners?
Rol/taak/inbreng bedrijven?
Evt: Waarom doen bewoners niet alle beheer van speelplekken?

Gemeente zorgt eenmalig voor de ondergrond. Voordat een bewonersgroep start, begint
de gemeente met het plaatsen van een ondergrond. Dat kan gras, zand of houtsnippers
zijn afhankelijk van het type speelplek. De gemeente levert dit automatisch aan nieuwe
plekken die ergens starten.
Voordat bewoners beginnen aan het beheer en onderhoud op een nieuwe plek, maken ze
een projectplan. Ze moeten daarvoor zelf geld bij elkaar brengen. Ze moeten actief op
zoek naar sponsors en alle kansen aangrijpen. Oranjefonds, Jantje Beton en Rabobank
zijn veel gebruikte sponsors. Kanttekening is dat veel bewonersstichtingen op zoek zijn
naar sponsors en daardoor vaak bij dezelfde uitkomen. Vanuit de gemeente worden ze
daarom ook gestimuleerd op zoek te gaan naar andere sponsors en/of andere wijze van
fondsenwerving, bijvoorbeeld via JOGG (jongeren op gezond gewicht), een organisatie
die als doel heeft om kinderen, jongeren en volwassenen met activiteiten aan te
moedigen om een gezonde leefstijl te creëren. Het JOGG wil daarom bijdragen aan
initiatieven die aan dat doel meewerken, zoals speelplekken met voetbalterreintjes.
Het verschilt per plek hoe de gemeente actief is om bewoners te stimuleren om beheer
en onderhoud te gaan doen voor een speelplek en actief besturen te zoeken. Op
sommige plekken moet de gemeente er veel tijd en energie stoppen, wil er iets van de
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grond komen. Op andere plekken gaat het ‘gewoon’ goed en hoeft de gemeente bijna
niets te doen. Als bewoners zelf ook niet aangeven, dat het niet goed gaat, dan gaat de
gemeente ervan uit dat het goed gaat. Sommige bewonersgroepen in sommige wijken
hebben een wat afwachtende houding zowel met de start van beheer en onderhoud als
met het actief zoeken naar sponsors.
De gemeente ziet zijn rol vooral als ondersteunend: een basis bieden; in de vorm van
een ondergrond leveren en in de loop van het proces hulp bieden waar nodig en
mogelijk.
Wanneer een speelplek klaar is om geopend te worden, dan nodigen de bewoners de
gemeente uit om bij de opening aanwezig te zijn. Een contactpersoon van de gemeente
maakt daar tijd voor vrij, komt langs en toont op die manier interesse. Het is dus
eigenlijk een burgerinitiatief. Hier spreekt ook het gemeentelijke beleid van: het is een
particulier initiatief.
De gemeente neemt al het groenonderhoud op zich. Echter, als bewoners vinden dat het
groenbeheer niet goed gaat, dan kunnen ze zelf bijdragen. Onder het groenbeheer vallen
onder andere: afvalbakken legen, snoeien, het zorgdragen voor een goede staat van
picknickbanken en andere banken. Kortom, de gemeente is beheerder van gazons,
beplantingen, afvalbakken en banken die bij een speelplek aanwezig zijn. De gemeente is
ook eindverantwoordelijke voor het groen.
Bewoners doen wat betreft beheer en onderhoud in principe alles zelf. Voor wat betreft
de speeltoestellen betreft het:
Plaatsing
Reparaties
Onderhoud
Vervanging
Renovaties
Concreet betekent dit onder andere:
Toestellen controleren
Onderdelen vervangen die kapot zijn
Toestellen aanschaffen als ze verouderd zijn of als ze zelf willen dat er nieuwe bij
komen
Ook met betrekking tot de ondergrond doen bewoners alles zelf: egaliseren, aanvullen en
in nette staat houden.
Bewoners zijn in ieder geval voor toestellen die hoger zijn dan 3m of een oppervlakte
hebben groter dan 3m2, vergunning plichtig.

-

Welke middelen stellen jullie bewoners/stichtingen beschikbaar?
Financiële middelen (subsidie)?
Voorzieningen, zoals gereedschap e.d ?
Kennis (o.a. van wet- en regelgeving, beheer en onderhoud zelf etc.)?

Bij het begin van het beheren en onderhouden van een nieuwe speelplek door bewoners,
moeten bewoners een stichting gaan vormen (met een bestuur, een voorzitter etc.)
Doordat ze een stichting zijn, kunnen ze aanspraak maken op subsidie van onder andere
de gemeente.
De gemeente verstrekt bij een nieuwe speelplek een startsubsidie. Die subsidie is
afhankelijk van de grootte van de speelplek. De gemeente hanteert drie categorieën
speelplekken, die zijn genoemd in hun ‘Gemeentelijk speelplekkenbeleid’. Dit zijn:
eenvoudige speelplekken (0-6 jaar, binnen een straal van 150 meter en een oppervlakte
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van 100-300 m2), structurele speelplekken (6-12 jaar, actieradius van 400 meter en een
oppervlakte van 300-1000 m2) en speeltuinen(0-12 jaar, bovendorps karakter en met
een oppervlakte van meer dan 1000 m2). Laatstgenoemde categorie valt niet onder dit
onderzoek. De startsubsidies zijn als volgt verdeeld:
-Eenvoudig: €2727,-Structureel:€6363,-Speeltuin: € 11.363,Daarnaast ontvangen de stichtingen een jaarlijkse onderhoudssubsidie. Die kan voor 4
jaar worden aangevraagd. De onderhoudssubsidie bedraagt 5% van de kapitaalswaarde,
ofwel 5% van de waarde van alle elementen in de speelplek samen. Er moet voor deze
onderhoudssubsidie eenmaal in de vier jaar een schriftelijke verantwoording worden
verstrekt aan de gemeente met daarin verantwoord op welke wijze het bedrag besteed
is. Het onderhouden en vervangen valt geheel onder deze subsidie.
Daarnaast wordt er een jaarlijkse renovatiesubsidie verstrekt, die 40% bedraagt van de
waarde van het kapitaal op de speelplek, maar gedeeld door 12,5 jaar afschrijving.
Daarnaast hebben een aantal stichtingen geld uit een leefbaarheidsinitiatief-pot
gekregen, omdat de projecten meestal de leefbaarheid in een buurt versterken.
Voorzieningen (gereedschap en andere materialen) moeten allemaal door de stichtingen
zelf bij elkaar gebracht en betaald worden.
Kennis komt voor een deel doordat stichtingen onderling ervaringen uitwisselen, door
middel van het gezamenlijk platform Speelplekken Geldermalsen. Maar in principe is het
aan de bewoners zelf om te zorgen dat ze over voldoende kennis beschikken.

-

Heeft er een soort ‘overdracht’ moment plaats gevonden van gemeente naar
bewoners?
Hoe lang is dat geleden/ hoe lang worden de plekken al door bewoners beheerd?
Geleidelijk aan of / ‘met ingang van’?
Is er door bewoners ook meegedacht aan de inrichting/aanleg van de
speelplekken? Of bestonden deze al?

Het grootste deel van de speelplekken is vanaf 2003 overgedragen aan bewoners. Deze
‘overdracht’ is geleidelijk aan gegaan. De meeste plekken van voor 2003 bestonden al en
daarbij zijn bewoners niet betrokken geweest bij het ontwerp ervan.

-

Wie is verantwoordelijk?
Wie is aansprakelijk?
Wie is verantwoordelijk?
Is de gemeente eindverantwoordelijke of opdrachtgever?
Aansprakelijk m.b.t veiligheid en risico’s?
Wie doet inspectie?

In principe zijn de bewoners verantwoordelijk. Juridisch echter is de gemeente
aansprakelijk als er iets verkeerd gaat. De grond is eigendom van de gemeente en de
gemeente is ook opdrachtgever voor beheer door bewoners.
Bij aanvang van het beheren en onderhouden van een nieuwe speelplek door een
bewonersstichting, tekenen zowel de gemeente als de betreffende bewonersstichting een
contract. De bewonersstichting, zo valt in het contract te lezen, is economisch en
juridisch eigenaar van de speeltoestellen.
In het contract staat te lezen dat de bewonersstichting aansprakelijk is voor alle schade
die te wijten is aan ‘nalatigheid’, ‘onvoorzichtigheid’ of ‘verkeerd handelen’. Bewoners
zijn eindverantwoordelijk voor de speelplek.
De gemeente heeft per 2009 een aantal verzekeringen afgesloten, om de risico’s van het
werk van de stichting zo veel mogelijk af te dekken. Dit zijn: ongevallen- en persoonlijke

66

eigendommenverzekering voor vrijwilligers, aansprakelijkheidsverzekering voor
vrijwilligers, inclusief bestuursaansprakelijkheidsverzekeringen voor vrijwilligers en
rechtspersonen en een rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers. De bewoners hebben
een vrijwilligersverzekering inclusief een bestuursaansprakelijkheid, waar speeltuinen
onder vallen.

-

Wie heeft initiatief genomen?
De bewoners zelf (burgerinitiatief)?
Gemeente? -> hoe komen jullie aan het idee? Andere gemeenten?
Overleg/samenspraak?

Het idee om speelplekken in beheer te geven bij bewoners, komt van de gemeente.
Echter, elk individueel initiatief komt (en moet komen) van bewoners. Bewoners komen
met het plan; het is dus een burgerinitiatief.


-

Als gemeente initiatief heeft genomen: hoe heeft de gemeente bewoners
‘getriggerd’ om het beheer op zich te gaan nemen? / waarom zijn de bewoners
overstag gegaan?
Ze het gevoel geven dat het van belang is wat ze doen?
Aangeven dat de speelplek anders opgeheven gaat worden?
Financiële middelen/ kennis en materiaal toezeggen?

Omdat bewoners zelf het initiatief nemen, zijn deze vragen niet van toepassing in
Geldermalsen.


Als bewoners initiatief hebben genomen: Hoe en waarom is de gemeente akkoord
gegaan dat bewoners het beheer zelf gingen doen?

N.V.T
 Als bewoners aangeven het beheer en onderhoud niet meer te kunnen/willen
doen, gaat de gemeente het beheer en onderhoud overnemen?
Nee, gemeente gaat geen beheer en onderhoud (meer) doen; het is te duur voor de
gemeente om dit (weer) te gaan doen. Als bewoners besluiten te gaan stoppen, zullen de
speeltoestellen die niet veilig zijn, worden verwijderd door de gemeente. Alleen de
toestellen die nog wel goedgekeurd zijn, blijven staan. Maar als er geen beheer en
onderhoud meer plaatsvindt, betekent het dat ook de tot dan toe veilige speeltoestellen
na verloop van tijd niet meer veilig worden geacht en dus zullen moeten verdwijnen. Zo
zal de speelplek in de loop der jaren verdwijnen als bewoners geen beheer en onderhoud
meer doen.
Er zijn heel veel, vooral kleine speelplekjes met heel veel stichtingen die los van elkaar
opereren. Deze stichtingen zoeken allemaal geld en allemaal op dezelfde plek. Liever wil
de gemeente dat een aantal stichtingen gaat fuseren, zodat er grotere stichtingen komen
wat onder andere voor de communicatie en het geven van subsidie efficiënter is voor de
gemeente.

-

Hoe verloopt het contact met bewoners?
Aanspreekpunt/loketfunctie?
Vertegenwoordiging/ coördinatie vanuit bewonersgroep?

Eenmaal in het jaar, in het voorjaar organiseert het platform ‘Speelplekken
Geldermalsen’, dat de stichtingen verenigt een zogeheten ‘speeltuincafe’; een avond
waarbij alle stichtingen uitgenodigd worden. Het is bedoeld als een informele bijeenkomst
om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen de stichtingen. Ook komt er een meer
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interactieve website voor de stichtingen. Enkele vertegenwoordigers van de stichtingen
gaan dit zelf opzetten. (www.speeltuinen-geldermalsen.nl) van het platform
speelplekken Geldermalsen). Het platform krijgt hiervoor een budget van de gemeente.
Het platform overlegt twee keer per jaar met de portefeuillehouder van de gemeente.
Deze is een aanspreekpunt voor de besturen van de bewonersstichtingen.
Ook zijn er meerdere thema-avonden per jaar bedoeld als uitwisseling voor de
stichtingen.
DEEL 2: verhoudingen ten opzichte van andere actoren

-

Welke andere actoren zijn er en wat zijn hun rollen/verantwoordelijkheden?
Bedrijven (bijv. speeltoestellen levering of hoveniersbedrijven), zo ja, welke rol?

-Repcon: Zie informatie bij volgende punt
-Welzijnswerk Mozaïek: Sinds 1999 werkt de gemeente samen met welzijnswerk
Mozaïek. Mozaïek ondersteunt en bemiddelt in vrijwilligerswerk. Vanuit Mozaïek is het
buurtwerk Geldermalsen opgezet, waarbij bewoners aangemoedigd worden tot het
ondernemen van activiteiten die de leefbaarheid in Geldermalsen verbeteren.
(http://www.mozaiekwelzijn.nl/geldermalsen/)
-Platform Speelplekken Geldermalsen: Sinds 2003 is er een platform. Dit platform heeft
als doel om advies te geven (met name aan nieuwe stichtingen) en kennisuitwisseling
(boekhoudprogramma’s, workshops over onderhoud, informatie over verzekeringen en
het bijhouden van een logboek). Het platform moet vooral een afspiegeling zijn van de
speelorganisaties. De leden van de stichtingen zijn zelf onderdeel van het platform. Het
platform wordt dus door hen gevormd. Ook wordt de NUSO (De Nederlandse Unie van
Speeltuin Organisaties) een enkele keer uitgenodigd ten behoeve van kennisvergaring.

-

Is er een rol voor bedrijven weggelegd?
Nu? -> wat doen zij (taken en verantwoordelijkheden)?
Voorheen?-> wat deden zij (taken en verantwoordelijkheden): Waarom nu niet
meer?

Het bedrijf Repcon heeft een contract met de gemeente en doet de jaarlijkse inspectie bij
alle stichtingen. Repcon wordt hiervoor gevraagd door de bewoners en betaald door de
gemeente. De bewoners kunnen Repcon vragen om een klus te klaren waarvan zijn zelf
niet bij machte zijn om dat te doen of als zij niet beschikken over de benodigde
middelen. Als dit beheer of onderhoud betreft, dan moeten de stichtingen dit bekostigen.
De gemeente heeft in het begin een aanbesteding gedaan die Repcon gewonnen heeft (is
inmiddels het vierde contract met Repcon).
Het bedrijf doet jaarlijks in Januari de inspectie. Vervolgens maken zij op wat er moet
verbeteren/gerepareerd moet worden. Die bevindingen beschrijft het bedrijf in een
rapport met foto’s. Ze houden dit bij in een digitaal logboek waar zowel het bedrijf, de
individuele bewonersstichting als de gemeente inzage in hebben.


Wat is de houding van bewoners (en eventuele bedrijven) naar de gemeente toe?

Dat verschilt heel erg per initiatief. Sommige bewonersgroepen zijn erg afwachtend.
Anderen tonen meer inzet en zijn flexibeler. Soms wordt er snel hulp ingeroepen van de
gemeente. Bij andere plekken hebben de stichtingen nauwelijks contact met de
gemeente en zijn ze zeer actief en zelfstandig.
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Zijn er gedeelde belangen tussen actoren en zo ja, welke?

Het behouden van de speelplek is een gezamenlijk belang voor de gemeente en de
bewoners. De gemeente wil bijdragen door onder andere bewoners te stimuleren en
subsidie te verstrekken. Bewoners dragen voor het grootste deel bij door hun actieve
deelname aan beheer en onderhoud van de speelplekken.


Tot slot: zou de gemeente graag zien dat bewonersparticipatie op deze manier
zich verder uitbreidt?/ Dat er ook op andere plekken in Nederland meer
waardering komt voor wat burgers doen? Heeft u tips en aanbevelingen onder
welke voorwaarden dit beheer en onderhoud door bewoners gedaan kan worden
in andere gemeenten?

Andere gemeenten hebben al interesse: de gemeente Utrecht is al een aantal keren
langs geweest en heeft interesse, evenals de gemeente Neerrijnen (de buurgemeente)
Cor geeft een aantal tips voor gemeenten die dit ook willen:
-

-

-

-

-

voor gemeenten die interesse hebben in hoe het beheer en onderhoud goedkoper kan,
zou Geldermalsen een voorbeeld kunnen zijn;
het creëren van draagvlak en betrokkenheid onder zowel bewoners als bedrijven is erg
belangrijk. Daarnaast moeten bewoners ook echt actief willen zijn. Hen dwingen gaat niet
lukken. Niet iedereen hoeft in een bestuur te zitten, daarvoor zijn maar een aantal
mensen nodig. Maar mensen moeten vooral zelf enthousiast willen helpen op welke
manier dan ook;
heel belangrijk is dat je bewoners wel voldoende te bieden moet hebben. Dat kan
subsidie zijn, maar ook interesse tonen vanuit de gemeente is een goede motivatie voor
bewoners. Ook kun je als gemeente bewoners (voor een deel) keuzevrijheid
geven/voorkeur geven in (het overleg) waar een speelplek komt;
ook belangrijk is het om niet teveel stichtingen te hebben. Beter een aantal grote, waar
meerdere speelplekken onder vallen. Bij te veel kleine stichtingen, is er te veel
concurrentie op het gebied van fondsen zoeken, maar het is ook omslachtig in de
communicatie etc;
het is van belang dat een stichting echt zelf actief op zoek naar sponsors gaat. Daarnaast
moeten bewoners meer contact zoeken met het platform en minder van de gemeente
uitgaan;
hoe dichter de verantwoordelijkheid bij de burger ligt, hoe beter de plek intact/leefbaar
blijft.

Bijlage 2b: Interview uitwerking speeltuinvereniging t Speelbergje,
Meteren (Geldermalsen); Rogier Mulder
DEEL 1: Over bewonersgroep zelf

-

Hoe/ op welke manier zijn jullie betrokken bij deze speelplek?
Als ouder (s)/verzorgers van kinderen in de buurt/eigen kinderen?
Als deelnemende kinderen/jongeren in de buurt?
Als gewone vrijwilligers?
Als betrokkene bij de buurt?
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De meeste betrokkenen zijn ouders van de kinderen. De kinderen worden betrokken bij
de aanleg/ het ontwerp van nieuwe speelvoorzieningen. Er wordt hen gevraagd wat voor
soort speeltoestellen zij graag zouden willen. De ouders zijn tevens betrokkenen bij de
buurt. Ouders worden betrokken in het beheer en onderhoud en de kinderen ook door
hen te betrekken bij het ontwerp van een nieuwe speelplek, zoals in Oud-Meteren. In
Oud-Meteren moesten twee toestellen verwijderd worden, omdat ze aan vervanging toe
waren. Bij de aanschaf van nieuwe toestellen is toen met de kinderen overlegd wat zij
graag voor soort toestellen zouden willen zien. Op basis van een aantal suggesties die de
stichting heeft gedaan (wat binnen het budget zou passen), is een plan gemaakt dat
inmiddels is gerealiseerd.

-

Hoe zijn jullie georganiseerd?
Door middel van een ‘officiële’ bewonersvereniging/stichting/werkgroep?
Hoe is deze vorm van bewonersbetrokkenheid ontstaan?
Wordt de groep zelf gesubsidieerd?

De gemeente heeft een aantal speelplekken aangelegd in Geldermalsen en deze werden
dan overgedragen aan een stichting. De stichting wordt opgericht door bewoners. In het
geval van t Speelbergje: men is met 8 bewoners betrokken in de stichting; deze heeft
een formeel karakter. Er is een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een
aantal bestuursleden. De stichting heeft een startkapitaal van de gemeente gekregen
waarmee ze de toestellen kunnen onderhouden. ‘t Speelbergje bestaat pas sinds 2000.
De speelplek ligt in een nieuwbouwwijk en deze nieuwbouwwijk bestaat pas sinds 2000.
De gemeente heeft toen aangegeven dat als er een speelplek zou komen, deze beheert
moest worden door bewoners zelf. In verband met bezuinigingen bij de gemeente, kon
de speelplek niet worden onderhouden door de gemeente.

-

Wat zijn jullie taken precies?
Beheer -> wat houdt dat concreet in?
Onderhoud -> wat houdt dat concreet in?

-Ervoor zorgen dat de toestellen technisch in orde blijven;
-Schilderen;
-Schakels controleren van de schommels en eventueel vervangen;
-Vervangen op het moment dat onderdelen versleten zijn. De volledige taak van de
gemeente wordt overgenomen door de stichting.

-

Met welke middelen doen jullie beheer en onderhoud? En van wie zijn deze
afkomstig?
Financiële middelen (subsidie?)
Voorzieningen, zoals gereedschap e.d?
Kennis (o.a. van wet- en regelgeving, beheer en onderhoud zelf etc)?

De stichting heeft de volgende financiële middelen:
1.Startkapitaal van de gemeente
2.Jaarlijkse subsidie voor klein onderhoud
3. Sponsoring door bedrijven
Het budget is niet toereikend om op den duur alle toestellen te vervangen. Dus worden
er regelmatig sponsors gevraagd die de missie van de stichting willen steunen en een
bedrag in willen leggen. De Rabobank doet dit soort sponsoringen ook in andere
speeltuinen. Evenals Jantje Beton.
De materialen en gereedschappen moeten de bewoners zelf verzorgen en aanschaffen,
maar dat kan uit het budget van het startkapitaal. De gemeente werkt echter wel mee
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als de stichting het vraagt. Bijvoorbeeld: bij het verwijderen van versleten ondergronden
kwam veel afval vrij. Dat heeft de gemeente opgehaald. Ze zijn bereid om mee te
werken, maar het is een beperkte relatie.
Kennis over veiligheid is aanwezig bij de stichting. Een van de leden van het bestuur
heeft een onderhoudsbedrijf en haalt daar kennis uit, maar bij veel andere stichtingen is
kennis niet aanwezig.

-

Heeft er een soort ‘overdracht’ moment plaats gevonden van gemeente naar
bewoners?
Hoe lang is dat geleden/ hoe lang beheren jullie dit al?
Geleidelijk aan of / ‘met ingang van’?
Hoe was dat moment (sociaal-emotionele reden)?
Hebben jullie ook meegedacht/ bijgedragen/ mee- besloten aan de aanleg en/ of
inrichting van de speelplek?

In het begin is een contract gesloten tussen de stichting en de gemeente waarin
beschreven staat dat de stichting verantwoordelijk is voor de veiligheid. Daarnaast is er
met alle stichtingen in Geldermalsen een collectieve aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten. De gemeente is ook via een aansprakelijkheidsverzekering verzekerd. Het is
een gedeelde verantwoordelijkheid tussen stichting en gemeente.
Rond het jaar 2000 heeft de gemeente de bewoners gevraagd om het beheer en
onderhoud van de speelplek op zich te nemen. Dit was een voorwaarde vanuit de
gemeente: als er geen stichting wordt opgericht vanuit bewoners, komt er ook geen
speelplek. In samenspraak met de gemeente is een ontwerp gemaakt. Dat ontwerp is op
kosten van de gemeente gerealiseerd en daarna is de speelplek overgedragen aan de
stichting.

-

Wie zijn de gebruikers?
Aantal kinderen (indicatie)?
Bepaalde tijden gebruik?
Leeftijd kinderen?
Fungeert de speelplek ook als ontmoetingsplek?

Alle kinderen in Meteren maken gebruik van de speelplek. Er zijn vijf speelplekken in
Meteren. In het seizoen maken kinderen er dagelijks gebruik van. Op zonnige dagen zijn
er tot wel 60 kinderen aanwezig op één van de speelplekken.
Bij andere speelplekken worden door ouders ook activiteiten georganiseerd. Echter, deze
activiteiten zijn niet vrij toegankelijk en op die momenten zijn de speelplekken zelf ook
niet vrij toegankelijk. Op die manier probeert zo’n stichting geld bij elkaar te krijgen om
het beheer en onderhoud te kunnen bekostigen. Daarbij speelt sponsoring door bedrijven
een belangrijke rol.
De speelplekken voorzien in principe in alle leeftijden. Sommige plekken zijn meer
geschikt voor oudere of jongere kinderen doordat de toestellen verschillen in
complexiteit, moeilijkheidsgraad en uitdaging.
De speelplekken worden primair gebruikt door kinderen om te spelen. Ouders komen
elkaar soms wel tegen, omdat ze af en toe even komen kijken. De speelplekken hebben
niet als functie ontmoetingsplek te zijn, maar worden wel soms gebruikt om elkaar te
ontmoeten. Ouders drinken soms ook wel een kopje koffie op een bankje, maar dat soort
ontmoetingen ontstaan spontaan.


Wie is verantwoordelijk?
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-

Wie is aansprakelijk?
Wie is/zijn verantwoordelijk/ coördinatie?
Eind verantwoordelijke/ opdrachtgever. Gemeente?
Aansprakelijk m.b.t veiligheid en risico’s?

De gemeente is verantwoordelijk en dus aansprakelijk, omdat de speeltoestellen op
grond van de gemeente staan (is openbare ruimte). In geval van een ongeluk is de
gemeente dus eindverantwoordelijk. Daarom eist de gemeente ook van de verenigingen
dat er periodiek op veiligheid van de toestellen wordt gecontroleerd. Dit wordt vastgelegd
in een geautomatiseerd systeem van Repcon.
Er is, voor zover bekend bij Rogier, nog nooit een ongeluk gebeurd met een van de
kinderen, maar kleine gebeurtenissen zoals schade aan jassen komt wel voor. Daar is de
stichting voor verzekerd.
 Is er een gezamenlijke missie/ doel?
Het doel is dat: de speelplek veilig en aantrekkelijk moet zijn en voldoende
mogelijkheden biedt zodat kinderen er vrij kunnen spelen en bewegen.

-

Wat zijn jullie belangen om dit te doen?
Geld/subsidie?
Tegengaan verloedering?
Belang dat kinderen buiten spelen/bewegen in natuur?
Zelf actief willen zijn/ willen bewegen?

Het belang van de stichting is dat kinderen buiten vrij en veilig kunnen spelen.

-

-

Waarom/ met welke reden doen jullie dit (aansluitend bij vorige vraag)
Zelf actief willen zijn en bijdrage willen leveren aan buurt
Op andere manieren ook vrijwillig betrokken of alleen bij de speelplek (geeft
indicatie of mensen speciaal de speelplek willen beheren of in het algemeen bij
dragen aan betere buurt etc)
Ontevreden over kwaliteit beheer gemeente/bedrijf? (verloedering)
Kwam de vraag/ wens van de gemeente?

Omdat de gemeente moest bezuinigen op beheer en onderhoud van speelplekken,
hebben ze de keuze overgelaten aan bewoners: willen jullie een speelplek? Dan moeten
jullie deze zelf beheren en onderhouden. Het is dus een vraag vanuit de gemeente aan
bewoners met als risico dat, indien bewoners geen beheer en onderhoud willen of kunnen
doen, er geen speelplek is.

-

Wie heeft initiatief genomen?
Jullie/ bedrijf/ gemeente, anders?
Overleg/ samenspraak?

De vraag kwam van de gemeente, maar de bewoners zijn initiatiefnemers. In overleg
met de gemeente wordt vastgesteld hoe en wat beheer en onderhoud concreet inhoudt
en dit staat vastgelegd in het contract dat beide partijen tekenen.

-

Beheer:
Met hoeveel doen jullie het?
Wie doet wat: zijn er taakverdelingen?
Wanneer/ vaste tijden?
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Het beheer wordt gedaan door de vrijwilligers. Er is een groep van ongeveer 20 à 30
vrijwilligers betrokken bij het beheer en onderhoud. Die vrijwilligers helpen ‘regelmatig’
met klusjes in het onderhoud zoals zwerfvuil verwijderen. Als het teveel wordt en de
gemeente doet er weinig aan, dan wordt de gemeente gebeld, maar daarna wordt het
ook weer opgepakt door de bewoners zelf. Bij twee speeltuinen speelde dat de
speeltuinen slecht van groenkwaliteit waren. De gemeente wilde voor de aanschaf van
groen zorgen, op voorwaarde dat de bewoners het onderhoud op zich nemen.
De vrijwilligers werken op momenten dat het nodig is. Vaak is dat gekoppeld aan een
burendag of een NL-doet-dag. Met de vrijwilligers wordt contact gelegd via de Facebookpagina van de stichting van de speelplek. Daarnaast verloopt het meeste contact met de
vrijwilligers mondeling en spontaan. Via het bestuur worden mensen aangesproken en
gevraagd om werk te verrichten in het onderhoud en beheer. Soms wordt er op zonnige
dagen door de stichting een tafeltje in de speelruimte gezet met drinken en iets lekkers.
Op die manier komen kinderen om te spelen, maar worden ook heel direct ouders en
buren aangesproken.
Het is soms moeilijk om voor sommige andere plekken vrijwilligers te vinden en dan is
het van belang om een concrete zoekactie te starten naar vrijwilligers.

-

Hoe verloopt contact?
Via gemeente op welke wijze?
Informatievoorziening?

De gemeente organiseert jaarlijks een bewonersavond voor de besturen van de
speeltuinverenigingen. Ook het bedrijf Repcon is daarbij aanwezig. Deze avond is
bedoeld om elkaar op de hoogte te houden van wat er speelt op de speelplek en om te
inventariseren of gemeente, Repcon en de bewoners nog op een lijn zitten wat betreft
het beheer en onderhoud van de speelplekken. Alle besturen zijn daarbij aanwezig en op
die manier is er tussen de speeltuinverenigingen onderling ook contact. Het contact is
niet heel intensief, maar er is wel contact.

-

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst van deze plek?
Contacten?
Uitbreiding/ stoppen?
Meer/ minder taken/ verantwoordelijkheden?

Op zich gaat het goed, qua verantwoordelijkheden. Maar de groep is naarstig op zoek
naar sponsoren die de stichting voor langere tijd willen sponsoren. Ook zijn ze op zoek
naar een model om die sponsors aan zich te kunnen binden, bijvoorbeeld via
crowdsourcen of juist directe benadering.

-

Wat is jullie voornaamste rol als bewonersgroep?
Initiator?
Dagelijks onderhoud/beheer?
Anders?

De bewonersgroep is zowel initiator, als beheerder en onderhouder. Het gaat daarbij om
de gehele verantwoordelijkheid die komt kijken bij beheren en onderhouden van de
speelplek, zoals is vastgelegd in het contract.
DEEL 2: Verhoudingen ten opzichte van andere actoren
 Welke andere actoren zijn er en wat zijn hun rollen/verantwoordelijkheden?
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Wat is de rol van de gemeente?
Wat is de rol van bedrijven (bijv. speeltoestellen inspectie of hoveniersbedrijven)?

Taken van de gemeente zijn: er is een contactpersoon waarmee de groep regelmatig
contact heeft binnen de gemeente die gaat over speeltuinen. Daar wordt regelmatig mee
gebeld voor praktische dingen, hij geeft bijvoorbeeld aan dat hij ziet dat er in de
speeltuin iets moet gebeuren en geeft daarbij aan dat de bewoners daar ook iets mee
moeten doen. (hij zorgt dus ook voor een deel voor de kennis). Er heeft geen ‘starre’
overdracht plaats gevonden waarbij een gemeente de houding had dat de bewoners het
zelf moeten uitzoeken, maar er wordt van de bewoners wel gevraagd dat ze zelf actief
ermee aan de slag gaan.


-

Hoe zien jullie de rol van de gemeente?
Machtsverhouding?
Liever meer/minder inbreng?
Is er een rol voor bedrijven weggelegd?
Nu? -> wat doen zij (taken en verantwoordelijkheden)?
Voorheen?-> wat deden zij (taken en verantwoordelijkheden): Waarom nu niet
meer?

De speeltuinstichting doet maandelijks een controle en de gegevens/ logboek voeren ze
in in het systeem van het bedrijf Repcon. Repcon heeft een toezicht/ veiligheidsinspectiesysteem. Daarin wordt aan de gemeente getoond/ teruggekoppeld dat de stichting de
controle heeft uitgevoerd.
De samenwerking met Repcon is beperkt tot het systeem en de grote inspectie die plaats
vindt door Repcon (jaarlijkse inspectie/ grote inspectie). Deze grote inspectie wordt
betaald door gemeente. De grote controle wordt ook wel als toetsmoment gezien of de
bewoners de toestellen goed beheren/ onderhouden.
Voor het jaar 2000 bestond de woonwijk en dus ook de speelplek nog niet. Bij de aanleg
van de speelplek door de gemeente, heeft de gemeente direct aangegeven dat als
bewoners de speelplek echt willen, ze hem dan zelf moeten onderhouden. Het is nooit zo
geweest dat bedrijven voorheen het volledige onderhoud en beheer deden. Dit gebeurt
sinds de start in 2000 al door bewoners zelf.


Wat is de houding van andere actoren naar jullie als bewonersgroep toe?

Op zich goed, maar de groep wil meer betrokkenheid van sponsoren. Enerzijds voor het
financieren van het onderhoud, maar anderzijds ook om expertise te kunnen verkrijgen.
Als er bijvoorbeeld een ondergrond vervangen moet worden, dan is er een kraan nodig.
Over zulke materialen beschikt de stichting zelf niet. Het zou fijn zijn als er dan bedrijven
zijn die dat voor weinig geld of kosteloos ter beschikking kunnen stellen aan de
bewonersstichting. In ruil voor deze ter beschikkingstelling wil de stichting reclame
maken voor de sponsoren/ bedrijven door middel van het vermelden van hun naam op
Facebook of het vermelden van hun naam op de borden met regels die bij de speelplek
staan. Op die manier wordt er getracht een blijvende betrokkenheid te creëren bij
sponsoren.
Sponsoren werden actief benaderd door hen te vragen om steun voor een concreet
project binnen de speelplek. In de toekomst wil de stichting dat concrete meer los laten
en ook vragen om blijvende, bijvoorbeeld jaarlijkse steun zodat ze meer activiteiten
kunnen genereren en de betrokkenheid vergroot wordt.
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Tot slot: zouden jullie graag zien dat bewonersparticipatie op deze manier zich
verder uitbreidt? Dat er ook op andere plekken in Nederland meer waardering
komt voor wat burgers doen?/ Kunnen jullie tips/aanbevelingen geven over
bewonersbeheer op andere plekken in Nederland?

Bewoners deel te laten nemen aan beheer en onderhoud van speelplekken in de
openbare ruimte is zeker aan te raden voor elke gemeente in Nederland. Dit moet wel
onder voorwaarden, maar het kan zeker.
Bewonersparticipatie gebeurt vaker in Nederland (op het gebied van zorg, groen etc),
maar speelplekken- beheer is vaak nog een punt, omdat je te maken hebt met
aansprakelijkheid. Daar moet geen angst voor zijn. Je moet dit goed regelen in de basis
door een verzekering af te sluiten.
Je ziet dat het dan veel meer effect heeft door het als gemeente uit handen te geven.
Het levert voor de gemeenten voordelen op in de zin dat het veel goedkoper is om uit te
besteden aan bewoners en ten tweede levert het betrokkenheid in de wijk en kan de
speelplek ook worden aangepast naar de behoefte die er is onder bewoners.
Als een speelplek wordt ingericht naar de behoefte van bewoners, levert het meer op,
omdat de bewoners (kinderen) op deze manier een speeltuin hebben die ze ook graag
willen. (in plaats van dat de gemeente bepaalt en betaald. Liever willen de bewoners dan
zelf wat werk verrichten, maar dat ze dan ook een speelplek hebben die ze zelf willen).
De speelplekken zijn ook flexibel; als er geconstateerd wordt dat er op een bepaalde plek
meer jongere kinderen komen, dan worden er speeltoestellen voor jongere kinderen uit
andere plekken naar die plek verplaatst. Dus dan worden die speeltoestellen uit de grond
gehaald en in andere speelplekken neergezet, waardoor kinderen ook afwisseling hebben
van speeltoestellen.

Bijlage 2c: Interview uitwerking stichting de Sterappel (Geldermalsen);
Esther Nijenhuis
DEEL 1: Over bewonersgroep zelf

-

Hoe/ op welke manier zijn jullie betrokken bij deze speelplek?
Als ouder (s)/verzorgers van kinderen in de buurt/eigen kinderen?
Als deelnemende kinderen/jongeren in de buurt?
Als gewone vrijwilligers?
Als betrokkene bij de buurt?

Ze zijn betrokken als bewoners in de buurt, maar ook als ouders. Vrijwel alle vrijwilligers
zijn ouders van kinderen die gebruik maken van de speelplek. Ze doen het dus
grotendeels voor de kinderen.

-

Hoe zijn jullie georganiseerd?
Door middel van een ‘officiële’ bewonersvereniging/ stichting/ werkgroep?
Hoe is deze vorm van bewonersbetrokkenheid ontstaan?
Wordt de groep zelf gesubsidieerd?

Ze vormen een bewonersstichting met een bestuur (secretaris, penningmeester en een
voorzitter) en een onderhoudscommissie. De stichting is opgericht in 2001. De wijk
waarin de speelplek ligt, bestond toen al 11 jaar. De gemeente heeft in eerste instantie
een aantal speeltoestellen neergezet, maar vrij snel daarna kwam de gemeente met het
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bericht dat ze wilde bezuinigen op beheer en onderhoud. Vervolgens kwam de gemeente
met het verzoek aan bewoners om het beheer en onderhoud op zich te nemen.
Ook wilde de gemeente de buurtbewoners meer verantwoordelijkheid gaan geven.
De gemeente heeft aangegeven dat als buurtbewoners de plekken niet konden/wilden
onderhouden, de speeltoestellen zouden verdwijnen.
De buurt heeft toen actief actie ondernomen: een stichting opgericht, zodat ze aanspraak
maakten op subsidie. Er waren destijds veel gezinnen met jonge kinderen die belang
hechtten aan een speelplek voor kinderen in de buurt.
Doordat ze een officiële stichting werden, konden ze ook zelf bepalen hoe de speeltuin
eruit zou komen te zien.

-

Wat zijn jullie taken precies?
Beheer -> wat houdt dat concreet in?
Onderhoud -> wat houdt dat concreet in?

-Kleine reparaties uitvoeren
-Schuren, beitsen van houten onderdelen
-Schoonmaken en zwerfvuil verwijderen
-Nieuwe toestellen plaatsen (omdat er behoefte was aan toestellen van specifieke
leeftijdsgroepen, zoals voor kinderen van 0 tot 5 en 6 tot 12 jaar)
- Vervangen van onderdelen van toestellen; bij het klimrek en de glijbaan is onlangs een
deel van het hout vervangen door hardhout. Dat hardhout moet ook weer onderhouden
worden.

-

Met welke middelen doen jullie beheer en onderhoud? En van wie zijn deze
afkomstig?
Financiële middelen (subsidie?)?
Voorzieningen, zoals gereedschap e.d?
Kennis (o.a. van wet- en regelgeving, beheer en onderhoud zelf etc)?

Er is door de gemeente een startkapitaal verstrekt. De stichting krijgt een jaarlijkse
subsidie van de gemeente, dat moeten ze om de 4 jaar weer aanvragen. Die jaarlijkse
subsidie bedraagt 1440 euro.
Ze moeten zelf zorgen voor de juiste kennis en materialen; ze zijn echt afhankelijk van
handige mensen uit de buurt. Zware materialen moeten ze bijvoorbeeld zelf verplaatsen,
want de kosten voor het huren van apparatuur hiervoor zijn te hoog om te kunnen
betalen van de subsidie. Ze gebruiken grotendeels hun eigen gereedschap voor het
beheer en onderhoud. Ze maken gebruik van materialen van het eigen werk van
mensen. Een van de mensen uit het team heeft een onderhoudsbedrijf en daarvan
worden materialen gebruikt.
Voor financiële middelen zijn ze actief op zoek naar sponsors. Zo sponsort de Rabobank
en Jantje Beton bij de Sterappel.

-

Heeft er een soort ‘overdracht’ moment plaats gevonden van gemeente naar
bewoners?
Hoe lang is dat geleden/ hoe lang beheren jullie dit al?
Geleidelijk aan of ‘met ingang van’ ?
Hoe was dat moment (sociaal-emotionele reden)?
Hebben jullie ook meegedacht/ bijgedragen/ mee- besloten aan de aanleg en/ of
inrichting van de speelplek?
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De huizen in de woonwijk staan er al sinds 1990. De gemeente heeft de speelplek
aangelegd en kwam toen vrij snel met het bericht dat zij de plek niet konden beheren en
onderhouden. Er is toen aan de bewoners gevraagd of zij het beheer en onderhoud over
konden nemen. Er is door de bewoners dus niet meegedacht bij de aanleg en inrichting
van de plek vanaf het begin.

-

Wie zijn de gebruikers?
Aantal kinderen (indicatie)?
Bepaalde tijden gebruik?
Leeftijd kinderen?
Fungeert de speelplek ook als ontmoetingsplek?

Er komen rond de 30 à 40 kinderen spelen. De speelplek is bedoeld voor kinderen van 2
tot 12 jaar. Er komen ook kinderen van buiten de wijk naar de speelplek om te spelen.
De kinderen komen ‘s middags uit school en in de weekenden naar de speelplek. De plek
voldoet ook als ontmoetingsplek voor ouders uit de buurt die elkaar ontmoeten op de
bankjes en picknickbanken. Grootouders komen wel eens met kleine kinderen tijdens
schooltijd. De ouders van kinderen tot 4 jaar houden ook toezicht op de kinderen. Zij
maken gebruik van de picknickbanken. Er worden door ouders ook activiteiten
georganiseerd in de speeltuin.

-

Wie is verantwoordelijk?
Wie is aansprakelijk?
Wie is/ zijn verantwoordelijk/ coördinatie?
Eind verantwoordelijke/ opdrachtgever. Gemeente?
Aansprakelijk m.b.t veiligheid en risico’s?

Op advies van de gemeente heeft de stichting een aantal verzekeringen afgesloten,
waaronder een aansprakelijkheidsverzekering, zodat de bestuursleden niet meer
aansprakelijk zijn in geval van een ongeval met een van de kinderen en een van de
ouders het bestuur aansprakelijk wil stellen. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk,
daarvoor is een contract getekend met de gemeente.


Is er een gezamenlijke missie/ doel?

Zie volgende punt.

-

Wat zijn jullie belangen om dit te doen?
Geld/ subsidie?
Tegengaan verloedering?
Belang dat kinderen buiten spelen/bewegen in natuur?
Zelf actief willen zijn/ willen bewegen?

De belangrijkste reden om dit te doen is, dat het kan zijn dat de gemeente de
speelplekken weghaalt als de bewoners het beheer en onderhoud niet meer
kunnen/willen doen. De bewoners zijn allemaal ouders van kinderen en vinden het
belangrijk dat hun kinderen een speelplek hebben om te kunnen spelen.

-

Waarom/ met welke reden doen jullie dit (aansluitend bij vorige vraag)?
Zelf actief willen zijn en bijdrage willen leveren aan buurt?
Op andere manieren ook vrijwillig betrokken of alleen bij de speelplek (geeft
indicatie of mensen speciaal de speelplek willen beheren of in het algemeen bij
dragen aan betere buurt etc)?
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-

Ontevreden over kwaliteit beheer gemeente/bedrijf? (verloedering)
Kwam de vraag/ wens van de gemeente?

Zie hierboven: gemeente heeft de vraag uitgezet, maar bewoners hebben initiatief
genomen.

-

Wie heeft initiatief genomen?
Jullie/ bedrijf/ gemeente, anders?
Overleg/ samenspraak?

Bewoners hebben initiatief genomen, nadat de gemeente de bewoners gevraagd heeft dit
te doen.

-

Beheer:
Met hoeveel doen jullie het?
Wie doet wat: zijn er taakverdelingen?
Wanneer/ vaste tijden?

Er zijn ongeveer vijftien vrijwilligers. De bewoners grijpen dagen aan als Nederland Doet/
burendag om met de vrijwilligers te werken op de speelplek. Vooral de grote klussen
worden op dit soort (buurt-)dagen gedaan. Meestal worden de weekenden ook gebruikt
om eraan te werken.
Als er werk moet gebeuren, dan vergadert het bestuur met de onderhoudscommissie. De
vrijwilligers worden benaderd door het bestuur via de buurtapp, waarbij de
onderhoudscommissie en het bestuur aangeven welke taken er verricht moeten worden.
Er zijn enkele aanspreekpunten van de onderhoudscommissie die de taken verdelen. Er
moeten een of twee mensen zijn die de taken verdelen, omdat vrijwilligers moeten weten
waar ze aan toe zijn.

-

Hoe verloopt contact?
Via gemeente op welke wijze?
Informatievoorziening?

Er is weinig contact met de gemeente. De stichting wordt veelal benaderd door het
platform Speeltuinen Geldermalsen en het welzijnswerk Mozaïek. Mozaïek heeft gevraagd
aan stichting de Sterappel of zij niet willen fuseren met andere speeltuinverenigingen. De
Sterappel is een van de weinige stichtingen in Oost Geldermalsen waar het beheer en
onderhoud heel goed gaat. De Sterappel gaat hier niet in mee; zij geven aan dat ze het
druk genoeg hebben en ook moeite hebben om vrijwilligers te vinden. Er komen vaak
dezelfde mensen op af en er komen weinig nieuwe mensen bij.

-

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst van deze plek?
Contacten?
Uitbreiding/ stoppen?
Meer/ minder taken/ verantwoordelijkheden?

Ze zouden graag zien dat de gemeente meer verantwoordelijkheden neemt, maar dat
mag niet ten koste gaan van de vrijheid die ze nu als bewonersstichting hebben. Ze
kunnen nu zelf bepalen waar welke toestellen komen en de vrijheid om dat zelf te
bepalen willen ze niet kwijt. Wel vragen ze zich af of dit haalbaar blijft. Het is moeilijk om
vrijwilligers te vinden en de meesten hebben het erg druk zeker om in een bestuur te
zitten. Daarnaast is er ook verloop; kinderen worden ouder en wellicht dat ouders
minder betrokken raken. Ook twijfelen ze vaak of een toestel goed onderhouden is.
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De gemeente heeft het bedrijf geregeld, wat wel fijn is. Het is zoals het gaat misschien
een kwestie van geluk, omdat zij handige mensen in het team hebben, maar die zijn er
ook niet overal. Er is specifieke kennis voor nodig, zoals kennis over de ondergrond,
hoeveel afstand van het speeltoestel tot de struiken etc. Mag alles? Qua ondergronden
bijvoorbeeld? Er is geen handboek voor, dat is jammer! Daarnaast vindt de stichting dat
het onderhouden van de openbare ruimte eigenlijk een taak van de gemeente is.

-

Wat is jullie voornaamste rol als bewonersgroep?
Initiator?
Dagelijks onderhoud/ beheer?
Anders?

De stichting is zowel initiator als verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.
DEEL 2: verhoudingen ten opzichte van andere actoren
 Welke andere actoren zijn er en wat zijn hun rollen/verantwoordelijkheden?
-

-

-

-




Gemeente -> eigenaar van de grond (openbare ruimte), heeft bedrijf
aangesteld, contract opgesteld en ondertekend. Heeft weinig (direct)
contact met de bewoners.
Bedrijf Repcon -> doet jaarlijkse grote inspectie, houdt logboek bij, waar
ook de bewoners in kunnen. Zijn door de gemeente gekozen (aanbesteding
gewonnen).
Welzijnswerk Mozaiek -> welzijnsorganisatie die projecten ondersteunt in
Geldermalsen die bijdragen aan een betere buurt. Zij werken nauw samen
met de gemeente.
Platform Speeltuinen Geldermalsen -> zijn een overkoepelende organisatie
van de speeltuinvereniging en zorgen voor onderling contact.

Wat is de rol van de gemeente?
Wat is de rol van bedrijven (bijv. speeltoestellen inspectie of hoveniersbedrijven)?

Repcon doet de jaarlijkse inspectie. Ze doen verder niets aan beheer en onderhoud. Maar
het bedrijf kan ook andere klussen doen. Als bewonersgroep kunnen ze het bedrijf
opdracht geven om reparaties uit te voeren. Dat kost echter wel weer geld, dat de
bewonersstichting zelf moet betalen. De meeste stichtingen hebben dat geld echter niet,
zeker niet voor grotere reparaties.

-

Hoe zien jullie de rol van de gemeente?
Machtsverhouding?
Liever meer/ minder inbreng?

De gemeente vindt het van belang dat alles in goede staat blijft. Daarom hebben ze ook
gevraagd of de Sterappel met andere speeltuinbesturen wil fuseren; om alle speeltuinen
in goede staat te laten zijn. Er is weinig contact met de gemeente. De gemeente is
eindverantwoordelijk en zal dus speeltoestellen weg moeten halen als deze niet meer
veilig zijn. Dat is geen wenselijke situatie.

-

Is er een rol voor bedrijven weggelegd?
Nu? -> wat doen zij (taken en verantwoordelijkheden)
Voorheen?-> wat deden zij (taken en verantwoordelijkheden): Waarom nu niet
meer?
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Repcon doet de jaarlijkse inspectie, één keer in het jaar. Ze houden dat bij in hun
logboek. Als er iets goed mis is, dan moet dat direct vervangen worden.


Wat is de houding van andere actoren naar jullie als bewonersgroep toe?

Zie houding gemeente


Zijn er gedeelde belangen tussen actoren en zo ja, welke?

N.V.T


Tot slot: zouden jullie graag zien dat bewonersparticipatie op deze manier zich
verder uitbreidt? Dat er ook op andere plekken in Nederland meer waardering
komt voor wat burgers doen?/ Kunnen jullie tips/aanbevelingen geven over
bewonersbeheer op andere plekken in Nederland?

Ja dat is zeker mogelijk, maar er moeten een aantal aspecten aanwezig zijn/rekening
worden gehouden met een aantal voorwaarden:
-Er moeten enthousiaste mensen zijn die dit (voor langere tijd) willen doen. De buurt
wordt er leuker op als er enthousiaste mensen zijn die actief willen en kunnen beheren.
Vanuit het idee ’de buurt ben je zelf’, doe je wel of niet mee aan een buurtinitiatief. Het
is niet te verplichten, maar het is te begrijpen als mensen niet deelnemen, omdat ze
bijvoorbeeld geen kinderen hebben in de leeftijd waarop kinderen gebruik maken van
een speeltuin;
-Er moet medewerking zijn van de gemeente; de gemeente moet bereid zijn om iets te
vergoeden;
-Een startkapitaal van de gemeente is noodzakelijk; voor zo een burgerinitiatief is veel
geld nodig; de bewoners kunnen dit zelf niet bekostigen en de gemeente moet daar dus
wel aan mee betalen;
- Misschien is het beheren van speelplekken door bewoners meer geschikt voor een
buitengebied of dorp omdat mensen elkaar er beter kennen;
- Het is belangrijk om als stichting de vrijwilligers aan je te binden; meestal kan dat niet
door geld, maar door aandacht te geven, door middel van bijvoorbeeld publiciteit, om ze
op die manier toch te belonen.

Bijlage 2d: Interview uitwerking gemeente Ommen: Veronie Disselhorst,
aangevuld met informatie uit de beheersovereenkomst
DEEL 1: Over de rol en insteek van de gemeente bij de bewonersparticipatie

-

Wat is uw rol en functie binnen de gemeente?
Wat is uw relatie met burgerparticipatie bij speelplekken?

Veronie is beleidsmedewerker binnen het Maatschappelijk Domein. Daaronder valt ook
het beleidsveld Spelen.

-

Op hoeveel plekken in de gemeente wordt zelfbeheer toegepast?
In welke mate is er sprake van zelfbeheer?
Doen bewoners alles zelf of is er ook een rol voor bedrijven weggelegd?
Waar in de gemeente? Alle speelplekken of (nog) niet allemaal?

Er zijn in de gemeente Ommen 11 speeltuincommissies. Deze 11 speeltuincommissies
hebben meerdere speelplekken in beheer. Bewoners zijn verenigd in een stichting,
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waardoor ze een rechtspersoon zijn. De stichtingen doen in principe al het beheer en
onderhoud. Dit beheer wordt in de beheersovereenkomst omschreven als: ‘de aanschaf
van nieuwe speeltoestellen, de vervanging van bestaande speeltoestellen en het
onderhoud van deze speeltoestellen’. Er zijn nog drie kleine speelplekken die door de
gemeente worden beheerd.

-

Hoe vond het beheer en onderhoud plaats voordat bewoners het beheer gingen
overnemen?
Gemeente zelf?
Bedrijven?

Voordat bewonersstichtingen het beheer en onderhoud deden, werd het gedaan door de
gemeente zelf. Dit geldt uiteraard alleen bij plekken die al langer bestaan.

-

Waarom is het beheer overgedragen aan bewoners? (en waarom niet aan
bedrijven bijv.)?
Uitsparen van kosten?
Uitsparen van tijd?
Belang dat bewoners mee- werken aan hun eigen leefomgeving om betrokkenheid
met de buurt te creëren (draagvlak creëren)?
Wens vanuit de gemeente om burgerparticipatie te stimuleren?

Rond 1990 zijn de meeste plekken overgedragen aan de buurt (tijdens een
privatiseringsronde) Er kwam rond die tijd een trend op dat de gemeente niet meer alles
zelf moet doen. Dit is de filosofie geweest achter het overdragen van speelplekken aan
de buurt. De wens om burgerparticipatie te stimuleren was een belangrijke reden om te
kiezen voor continuering van het beleid van beheer door de buurt. Een tweede belang
was dat bewoners zich actief zouden gaan inzetten voor de leefomgeving. Financiën
waren geen reden: als de gemeente nu nog het beheer en onderhoud zou doen, dan is
de verwachting dat de gemeente niet goedkoper uit zou zijn met deze hoeveelheid
speelplekken /speeltoestellen.
Sinds 2015 is er een nieuwe officiële overeenkomst die wordt getekend door iedere
stichting en de gemeente. Deze overeenkomst is voor alle stichtingen gelijk. Daarnaast
wordt er als bijlage een overzicht gemaakt met de taken en werkzaamheden van de
stichting en die van de gemeente. Omdat iedere speelplek verschilt qua omvang,
hoeveelheid speeltoestellen, ondergronden en omgeving is dit overzicht met
werkzaamheden voor alle stichtingen verschillend.

-

Welk deel van het beheer wordt door bewoners gedaan? Zijn er ook andere
betrokkenen?
Rol/taak/ inbreng gemeente?
Rol/taak/ inbreng bewoners?
Rol/taak/ inbreng bedrijven?
Evt: Waarom doen bewoners niet alle beheer van speelplekken?
Wie doet het groenbeheer in algemeen? / Wie groenbeheer op de speelplek?

De bijlage bij de beheersovereenkomst bevat een overzicht met afspraken over de
werkzaamheden die door gemeente en door de stichting verricht worden. De
werkzaamheden bestaan uit:
-

Aanvullen valdempende zandondergrond speelterreinen;
Zandondergrond onkruidvrij houden, vrijhouden van verontreinigingen en egaal
houden;
Vervangen speelzand in de zandbak;
Zwerfafval verwijderen;
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-

Gras maaien binnen de hekken;
Hagen snoeien;
Bomen snoeien;
Onderhouden en vervangen hekwerken

Deze werkzaamheden worden grotendeels door bewoners uitgevoerd. Echter in het geval
van bijvoorbeeld grote oppervlakten grasveld doet de gemeente het gras maaien. Dit
wordt met iedere stichting afzonderlijk afgesproken en genoteerd in de bijlage van de
beheersovereenkomst. De verdeling van werkzaamheden is voor iedere stichting
verschillend. Dit komt door de grote verscheidenheid aan speelplekken; in het geval er
op een speelplek geen hagen of bomen aanwezig zijn, hoeven deze ook niet te worden
onderhouden. Het groenbeheer op de speelplek kan dus deels voor de rekening van
bewoners komen en deels voor de gemeente. Het groenbeheer buiten de speelplekken
wordt door de gemeente verzorgd. Er is geen verklaring waarom speelplekken ooit wel
en groenplekken niet in beheer bij burgers zijn gegeven.
Er is verschil in taken en werkzaamheden van de stichting en de gemeente. In ieder
geval vallen onder de taken en verantwoordelijkheden voor de stichting:
- Regelmatige controle terrein en toestellen;
- Onderhoud en reparatie speeltoestellen;
- Bijhouden logboeken.
In ieder geval vallen onder de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente:
-

- Jaarlijkse inspectie en controle veiligheid;
- Opstellen en archiveren inspectierapporten, bijhouden bestand speeltoestellen.

-

Welke middelen stellen jullie bewoners/stichtingen beschikbaar?
Financiële middelen (subsidie)?
Voorzieningen, zoals gereedschap e.d.?
Kennis/ opleiding (o.a. van wet- en regelgeving, beheer en onderhoud zelf etc.)?

Voor het jaarlijkse onderhoud wordt per stichting een subsidiebedrag verstrekt. Er wordt
een vast bedrag per speeltoestel uitgekeerd. Per jaar per speeltoestel bedraagt dit 183
euro. Dit bedrag wordt per 5 jaar gegeven. Ook de kosten die de stichting maakt om zich
te verzekeren, worden voor de volle 100% vergoed door de gemeente.
De stichting zelf moet voor het benodigde materiaal en gereedschap zorgen.
Kennis komt ook voor de verantwoordelijkheid van de stichting. Echter, namens de
gemeente vindt er jaarlijks een inspectieronde plaats. Tijdens die inspectieronde geeft de
inspecteur van de gemeente tips en kennis mee aan de stichting. Daarnaast wordt er één
keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente voor alle stichtingen. Dat
moment is ook bedoeld als kennisbijeenkomst. De gemeente staat open voor alle vragen
over beheer en onderhoud en veiligheid van de speeltoestellen. Stichtingen kunnen zich
dus te allen tijde tot de gemeente wenden.

-

Heeft er een soort ‘overdracht’ moment plaats gevonden van gemeente naar
bewoners?
Hoe lang is dat geleden/ hoe lang worden de plekken al door bewoners beheerd?
Geleidelijk aan of ‘met ingang van’ ?
Is er door bewoners ook meegedacht aan de inrichting/aanleg van de
speelplekken? Of bestonden deze al?

Rond 1990 zijn de meeste plekken geleidelijk aan overgedragen aan buurtbewoners. Dit
is ook het gemeentelijk beleid geworden. In november 2015 is er een bijeenkomst
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geweest waarin op feestelijke wijze de geactualiseerde beheersovereenkomsten van de
11 speeltuinverenigingen ondertekend werden.


Wat gebeurt er als dingen kapot gaan/ vervangen moeten worden?

Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de stichting zelf. Alleen bij grote
onderdelen die vervangen moeten worden, kunnen stichtingen ervoor kiezen om een
bedrijf in te schakelen. Sommige stichtingen doen de reparaties zoveel mogelijk zelf,
andere besteden het uit aan bedrijven.

-

Wie is verantwoordelijk?
Wie is aansprakelijk?
Wie is verantwoordelijk?
Is de gemeente eindverantwoordelijke of opdrachtgever?
Aansprakelijk m.b.t veiligheid en risico’s?
Wie doet inspectie?

De stichting is aansprakelijk voor de schade die op hen verhaald kan worden. Daarom is
het vanuit de gemeente verplicht gesteld dat iedere stichting een verzekering afsluit
tegen wettelijke aansprakelijkheid. De gemeente vergoedt de verzekering. In de
overeenkomst staat verder dat, hoewel de stichting aansprakelijk is, de gemeente
medeaansprakelijk is. Als uit het inspectierapport van de stichting zou blijken dat de
stichting nalatig is geweest bij het onderhoud en dat zich als gevolg daarvan een ongeval
heeft voorgedaan, dan kan de gemeente optreden en bijvoorbeeld over gaan tot het
tijdelijk sluiten van de speelplek.
De speelplek en de daarop staande speeltoestellen zijn in beheer bij de stichting. Toch
blijft de gemeente medeverantwoordelijk, omdat de gemeente eigenaar is van de grond
en door het natrekkingsrecht ook eigenaar van de speeltoestellen.
De inspectie doet jaarlijks een inspectie om te controleren op veiligheid van de
speeltoestellen.

-

Wie heeft initiatief genomen?
De bewoners zelf (burgerinitiatief)?
Gemeente? -> hoe komen jullie aan het idee? Andere gemeenten?
Overleg/ samenspraak?

De gemeente heeft het initiatief genomen om beheer over te dragen aan burgers. De
burgers hebben initiatief genomen om het beheer en onderhoud te gaan doen door zich
te verenigingen in een stichting. In principe is het in een nieuwe wijk zo: de gemeente
laat toestellen plaatsen en richt de speelplek in, waarbij bewoners meedenken in de
aanlegfase. Vervolgens draagt de gemeente het beheer over aan bewoners.


-

Als gemeente initiatief heeft genomen: Hoe heeft de gemeente bewoners
‘getriggerd’ om het beheer op zich te gaan nemen? / waarom zijn de bewoners
overstag gegaan?
Ze het gevoel geven dat het van belang is wat ze doen?
Aangeven dat de speelplek anders opgeheven gaat worden?
Financiële middelen/ kennis en materiaal toezeggen?

De gemeente probeert de stichtingen te stimuleren om zelf beheer en onderhoud te doen
van speelplekken om hen op die manier actief te betrekken bij de leefomgeving. Op deze
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manier kunnen burgers zelf hun kansen pakken om zich op actieve wijze in te zetten
voor de maatschappij. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners bijdragen aan hun
eigen buurt wat ook de sociale samenhang in de buurt of wijk kan vergroten. De
speelplek is allereerst in het belang van de kinderen. Echter, hoeveel speeltoestellen er
staan, wordt bepaald door de stichting en hoeveel de stichting er kan onderhouden.
Betrokkenheid en subsidie zijn daarnaast ook een stimulans voor bewoners.

n.v.t


Als bewoners initiatief hebben genomen: Hoe en waarom is de gemeente akkoord
gegaan dat bewoners het beheer zelf gingen doen?
Als bewoners aangeven het beheer en onderhoud niet meer te kunnen/willen
doen, gaat de gemeente het beheer en onderhoud overnemen?

Dat is zeer sterk situatie-afhankelijk. De speelplekken verschillen allemaal sterk van
elkaar (in inrichting, grootte en situatie); er zijn speelplekken die al zeer lang door
stichtingen beheerd worden; er zijn ook plekken in nieuwbouwwijken waar dit nog niet zo
lang het geval is. In ieder geval is het in dat geval moeilijk om alle speeltoestellen te
behouden en onderhouden.

-

Hoe verloopt het contact met bewoners?
Aanspreekpunt/ loketfunctie?
Vertegenwoordiging/ coördinatie vanuit bewonersgroep?

Als er vragen zijn vanuit de stichtingen, dan kunnen zij deze altijd stellen aan een vast
contactpersoon bij de gemeente.
DEEL 2: verhoudingen ten opzichte van andere actoren
 Welke andere actoren zijn er en wat zijn hun rollen/verantwoordelijkheden?
Bedrijven (bijv. speeltoestellen levering of hoveniersbedrijven)?
Voor beheer en onderhoud zijn geen bedrijven betrokken. Wel levert een bedrijf
speeltoestellen aan. Dit bedrijf is dus als leverancier betrokken en doet ook eventuele
grote vervangingen.

-

Is er een rol voor bedrijven weggelegd?
Nu? -> wat doen zij (taken en verantwoordelijkheden)?
Voorheen?-> wat deden zij (taken en verantwoordelijkheden): Waarom nu niet
meer?

De inspectie gebeurt door de gemeente. Bedrijven zorgen alleen voor de levering van
speeltoestellen en ondergronden en eventuele vervanging van grote onderdelen. Er zijn
verschillende leveranciers van speeltoestellen actief in Ommen. Elke stichting benadert
zelf een leverancier en deze zijn dus niet hetzelfde voor alle stichtingen.


Wat is de houding van bewoners (en eventuele bedrijven) naar de gemeente toe?

Van stichtingen naar gemeente is de houding wisselend. Soms wat kritisch, in
informatievoorziening. In het verleden gebeurde het wel eens dat sommige
bewonersstichtingen van mening waren dat het beheren en onderhouden van
speelplekken een taak van de gemeente is, omdat de speelplekken op openbare ruimte
staan, welke van de gemeente is. Bij enkele stichtingen was er in het begin wat minder
enthousiasme, maar is dit later gekomen. De gemeente geeft bewoners echter veel
ruimte om beheer op eigen manier te doen.
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Zijn er gedeelde belangen tussen actoren en zo ja, welke?

Gedeelde belangen zijn:
Het belang dat kinderen kunnen spelen/bewegen;
Het verbeteren van sociale cohesie;
Veilige speelplekken/ tegengaan vernieling;
Onderlinge contacten met bewoners.


Tot slot: zou de gemeente graag zien dat bewonersparticipatie op deze manier
zich verder uitbreidt? Dat er ook op andere plekken in Nederland meer waardering
komt voor wat burgers doen?/ Heeft u tips en aanbevelingen op welke
voorwaarden dit beheer en onderhoud door bewoners gedaan kan worden in
andere gemeenten?

- Het is goed als burgers zich voor de eigen leefomgeving inzetten. Dat maakt hen
actieve burgers. De ervaring leert ook dat wanneer de gemeente zich actief opstelt, of
dat in het verleden gedaan heeft, burgers een meer passieve houding hebben. Dit is
echter een kwestie van visie.
- Er zou meer sturing, meer regie vanuit de gemeente kunnen komen.
- Duidelijke kaders stellen vanuit de gemeente is heel belangrijk. Het is belangrijk om
concreet af te spreken welke deel van beheer en onderhoud de bewoners doen en welk
deel de gemeente om misverstanden te voorkomen.
- Burgers worden door burgerparticipatie betrokken bij de omgeving: het creëert
betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel de bewoners kunnen kansen pakken om aan
de slag te gaan in eigen wijk. Dat werkt op een goede manier.
- Vanuit de gemeente zou het wenselijk zijn als ook de stichtingen onderling meer
contact met elkaar hebben; ervaringen uitwisselen gebeurt wel, maar minimaal.
Daarnaast kunnen stichtingen van elkaar leren en van elkaars kennis gebruik maken.

Bijlage 2e: Interview uitwerking Wijkvereniging de Strangen Ommen:
Albert de Jong
DEEL 1: Over bewonersgroep zelf

-

Hoe/ op welke manier zijn jullie betrokken bij deze speelplek?
Als ouder (s)/verzorgers van kinderen in de buurt/eigen kinderen
Als deelnemende kinderen/jongeren in de buurt
Als gewone vrijwilligers
Als betrokkene bij de buurt

De wijkvereniging bestaat uit bewoners. Het zijn geen ouders van kinderen.

-

Hoe zijn jullie georganiseerd?
Door middel van een ‘officiële’ bewonersvereniging/stichting/werkgroep
Hoe is deze vorm van bewonersbetrokkenheid ontstaan?
Wordt de groep zelf gesubsidieerd?
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De wijkvereniging is een vereniging met een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een
penningmeester en een secretaresse. Vroeger hadden ze leden, maar door
omstandigheden zijn die er niet meer. Er is nu alleen nog een dagelijks bestuur.
Rond 1970 heeft een groepje bewoners het initiatief genomen tot een ‘straatvereniging’.
Dat is langzaam verder uitgebreid tot een wijkvereniging. De wijkvereniging doet veel
activiteiten met en voor de wijk, waaronder het beheren van drie speelplekken. De
speelplekken waren altijd al in eigen beheer van de wijkvereniging. Ze hebben gespaard
om de speeltoestellen te kunnen aanschaffen.
De grond is van de gemeente. Als de vereniging ermee stopt, dan worden de
speeltoestellen eigendom van de gemeente. Niet alle speelplekken in Ommen worden
door bewoners beheerd. Er zijn ook plekken waar de gemeente zelf het beheer en
onderhoud doet.
Begin 2000 zijn de speelplekken aangepast aan de Europese normen. Veel
speeltoestellen moesten toen vervangen worden, want ze voldeden niet meer aan de
gestelde eisen.

-

Wat zijn jullie taken precies?
Beheer -> wat houdt dat concreet in?
Onderhoud -> wat houdt dat concreet in?

-Zorgen dat speeltoestellen in goede staat verkeren;
-Zorgen dat onkruid regelmatig verwijderd wordt;
- Vervangen en repareren van toestellen;

-

Met welke middelen doen jullie beheer en onderhoud? En van wie zijn deze
afkomstig?
Financiële middelen (subsidie?)
Voorzieningen, zoals gereedschap e.d
Kennis (o.a. van wet- en regelgeving, beheer en onderhoud zelf etc)?

De bewonersvereniging krijgt jaarlijks een subsidie van de gemeente. Die wordt om de
vijf jaar aangevraagd. Na vijf jaar wordt bekeken hoeveel toestellen er onderhouden zijn
ten opzichte van de jaren ervoor. Er wordt voor ieder toestel apart een bepaald bedrag
gegeven door de gemeente. Nu krijgen ze bijvoorbeeld voor 38 speeltoestellen een
subsidie. Per toestel ligt het bedrag rond de 142 euro per jaar. Per jaar krijgen ze
daarmee rond de 6000 euro. Daar moeten ze toestellen voor kopen en onderhoud van
plegen. Tot nog toe lukt het ieder jaar om dat te doen voor het bedrag. Er wordt actief
gezocht naar kortingen en goedkope speeltoestellen. Zo krijgen ze regelmatig
aanbiedingen, als ze meerdere toestellen tegelijk aanschaffen.
Gereedschappen worden zelf aangeschaft. Dat zijn niet de hoogste kosten. Ze worden op
naam van de wijkvereniging aangeschaft, maar worden ook privé gebruikt; dat gaat
redelijk informeel.
Ze hebben zelf geen kennis. De toestellen worden door een bedrijf geplaatst. Dat bedrijf
levert, na plaatsing en controle, een soort logboek bij de toestellen met daarin informatie
hoe ze onderhouden kunnen worden.

-

Heeft er een soort ‘overdracht’ moment plaats gevonden van gemeente naar
bewoners?
Hoe lang is dat geleden/ hoe lang beheren jullie dit al?
Geleidelijk aan of ‘met ingang van’ ?
Hoe was dat moment (sociaal-emotionele reden)?
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-

Hebben jullie ook meegedacht/bijgedragen/mee- besloten aan de aanleg en/of
inrichting van de speelplek?

Vanaf het begin hebben de bewoners de speeltoestellen zelf onderhouden. Dit is sinds de
oprichting van de wijk, al ruim 30 jaar geleden. Het bedrijf Eibe uit Zoetermeer heeft de
speeltoestellen geplaatst en deze zijn bekostigd met steun van de gemeente en de
Rabobank. Een aantal jaren later heeft het bedrijf Houtplezier uit Coevorden een aantal
nieuwe speeltoestellen geplaatst.
De inrichting en aanleg van de speelplek is zelf door de bewoners gemaakt/bedacht.

-

Wie zijn de gebruikers?
Aantal kinderen (indicatie)?
Bepaalde tijden gebruik?
Leeftijd kinderen?
Fungeert de speelplek ook als ontmoetingsplek?

Het aantal kinderen is heel verschillend; het is lastig om aantallen te noemen. De drie
speelplekken zijn geschikt voor kinderen van verschillende leeftijden. Er is wel veel
verloop van kinderen; mensen verhuizen en dan gaan en komen er weer kinderen van
verschillende leeftijden bij.
Sommige speelplekken zijn geschikt als ontmoetingsplek voor (groot-) ouders met
(kleine) kinderen. Andere plekken zijn meer ontmoetingsplekken voor tieners en
jongeren tot ongeveer 15 jaar.

-

Wie is verantwoordelijk?
Wie is aansprakelijk?
Wie is/zijn verantwoordelijk/ coördinatie?
Eind verantwoordelijke/ opdrachtgever. Gemeente?
Aansprakelijk m.b.t veiligheid en risico’s?

Er is een gedeelde verantwoordelijkheid: De gemeente is eigenaar van de grond. De
gemeente verzorgt, via een inspectiebedrijf de inspectie. Echter, de vereniging is
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de speelplek. Er is vorig jaar een
contract getekend met een overzicht met welke verantwoordelijkheden er zijn, op welke
manier er aan de veiligheid voldaan wordt en hoe ze verzekerd zijn.


Is er een gezamenlijk missie/ doel?

De mensen die meewerken doen het vooral omdat ze het leuk vinden om te doen.

-

Wat zijn jullie belangen om dit te doen?
Geld/subsidie?
Tegengaan verloedering?
Belang dat kinderen buiten spelen/bewegen in natuur?
Zelf actief willen zijn/ willen bewegen?

Het belang van de vereniging is dat de speelplek goed onderhouden wordt. Het wordt erg
gewaardeerd door kinderen en hun ouders dat de speelplek door bewoners onderhouden
wordt. Het creëert een stuk betrokkenheid.

-

Waarom/ met welke reden doen jullie dit (aansluitend bij vorige vraag)
Zelf actief willen zijn en bijdrage willen leveren aan buurt?
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-

-

Op andere manieren ook vrijwillig betrokken of alleen bij de speelplek (geeft
indicatie of mensen speciaal de speelplek willen beheren of in het algemeen bij
dragen aan betere buurt etc)?
Ontevreden over kwaliteit beheer gemeente/ bedrijf? (verloedering)?
Kwam de vraag/ wens van de gemeente?

De bewoners wilden graag zelf aan de gang. Ze doen als wijkvereniging veel activiteiten
en wilden ook graag zelf de speelplekken gaan onderhouden en beheren. Het scheelt de
gemeente veel geld en daarom is de gemeente blij dat de vereniging dit wil doen.

-

Wie heeft initiatief genomen?
Jullie/ bedrijf/gemeente, anders?
Overleg/samenspraak?

De vereniging heeft het initiatief genomen.

-

Beheer:
Met hoeveel doen jullie het?
Wie doet wat: zijn er taakverdelingen?
Wanneer/ vaste tijden?

Er zijn drie speelplekken in beheer door de Wijkvereniging. Twee van de drie zijn,
volgens de wijkvereniging, in goede staat. Bij een speelplek komt het onkruid telkens
terug.
Er zijn ongeveer vijf vaste vrijwilligers. Er zijn geen taakverdelingen. De bestuursleden
spreken vrijwilligers persoonlijk aan om hen te vragen mee te helpen in de speeltuin
onder het motief: de speeltuin is van ons allemaal; help ook mee. Dan willen ze vaak wel
helpen. Maar mensen moeten er echt op aangesproken worden.

-

Hoe verloopt contact?
Via gemeente op welke wijze?
Informatievoorziening?

Op dit moment is het contact met de gemeente weer goed. Een aantal jaren geleden was
dat niet het geval. Sinds er twee medewerkers bij de gemeente zijn aangesteld, die het
contact met de diverse verenigingen onderhoud, is het contact veel beter geworden; als
de bewoners willen, is er altijd iemand beschikbaar om problemen mee te bespreken.
Twee keer per jaar is er met alle verengingen een bijeenkomst, waarbij de gemeente ook
aanwezig is om informatie en ervaringen uit te wisselen en eventuele problemen te
bespreken.

-

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst van deze plek?
Contacten?
Uitbreiding/ stoppen?
Meer/ minder taken/verantwoordelijkheden?

Zoals het nu gaat, gaat het goed. Het bestuur wil zeker niet meer taken, want de leden
hebben het erg druk.

-

Wat is jullie voornaamste rol als bewonersgroep?
Initiator?
Dagelijks onderhoud/ beheer?
Anders?
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De bewonersvereniging is zowel initiator als verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer
en onderhoud.
DEEL 2: Verhoudingen ten opzichte van andere actoren
 Welke andere actoren zijn er en wat zijn hun rollen/ verantwoordelijkheden?
Andere actoren zijn de gemeente en bedrijven, zie hieronder.


Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente is deels ondersteunend, maar denkt ook actief mee.
Er komt namens de gemeente een onafhankelijk inspectiebureau om twee keer per jaar
de inspectie te doen.


Wat is de rol van bedrijven (bijv. speeltoestellen inspectie of hoveniersbedrijven),
aanvullend/kennis?

Het bedrijf wordt door de gemeente ingehuurd. Er wordt contact opgenomen met het
bedrijf als er iets niet goed is. Zo was er laatst een draaischommel voor kleine kinderen
die niet naar behoren functioneerde. Het bedrijf werd gebeld en deze heeft de zaak
opgelost. Dit was een situatie waarbij dat voorval met het toestel binnen een bepaalde
garantietermijn viel. Het bedrijf doet alleen twee keer per jaar inspectie, meestal in mei
en in oktober. Naar aanleiding van de inspectie in mei geeft het bedrijf aan wat er
vervangen en gerepareerd moet worden. De vereniging gaat daar mee aan de slag en in
oktober komt het bedrijf weer om te inspecteren of dit ‘goed’ gedaan is. Het beheer en
onderhoud zelf valt dus allemaal onder de verantwoordelijkheid van de vereniging.
 Hoe zien jullie de rol van de gemeente?
Machtsverhouding?
Liever meer/ minder inbreng?
De gemeente heeft bij uitstek een rol om de communicatie zo goed mogelijk te
verzorgen. Soms communiceert de gemeente wat onduidelijk naar bewoners toe. Dat zou
eventueel verbeterd kunnen worden.

-

Is er een rol voor bedrijven weggelegd?
Nu? -> wat doen zij (taken en verantwoordelijkheden)?
Voorheen?-> wat deden zij (taken en verantwoordelijkheden): Waarom nu niet
meer?

In het verleden was er een ander bedrijf die de inspectie deed. Echter, dat bedrijf deed
de inspectie en keurde ‘goede’ toestellen af. Er was sprake van belangenverstrengeling.


Wat is de houding van andere actoren naar jullie als bewonersgroep toe?

De vereniging heeft het gevoel dat de bewoners gewaardeerd worden door de gemeente,
in ieder geval worden ze zeker niet tegengewerkt door de gemeente.



Zijn er gedeelde belangen tussen actoren en zo ja, welke?
Tot slot: zouden jullie graag zien dat bewonersparticipatie op deze manier zich
verder uitbreidt? Dat er ook op andere plekken in Nederland meer waardering
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komt voor wat burgers doen?/ Kunnen jullie tips/aanbevelingen geven over
bewonersbeheer op andere plekken in Nederland?
- Ervoor zorgen dat er fanatieke bewoners zijn die dit werk voor langere tijd(!) willen
doen;
- Zorgen voor geldelijke steun van de gemeente; het scheelt de gemeente geld, dus het
is wel belangrijk dat ze bewoners in ieder geval financieel tegemoet komen.

Bijlage 2f: Interview uitwerking Stichting Speeltuintjes de Dante,
Ommen: Jan Timmer
DEEL 1: Over bewonersgroep zelf

-

Hoe/ op welke manier zijn jullie betrokken bij deze speelplek?
Als ouder (s)/verzorgers van kinderen in de buurt/ eigen kinderen?
Als deelnemende kinderen/ jongeren in de buurt?
Als gewone vrijwilligers?
Als betrokkene bij de buurt?

Ze zijn betrokken als bewoners. Er zijn enkele bewoners die ook ouders zijn, maar een
aantal van hen heeft geen kinderen die momenteel gebruik maken van de speelplek.

-

Hoe zijn jullie georganiseerd?
Door middel van een ‘officiële’ bewonersvereniging/ stichting/ werkgroep?
Hoe is deze vorm van bewonersbetrokkenheid ontstaan?
Wordt de groep zelf gesubsidieerd?

De stichting is opgericht met een aantal buurtbewoners.
Er is bewust gekozen om te kiezen voor de vorm stichting. Als ze een vereniging zouden
opzetten, dan zou er sprake moeten zijn van leden en moet er minstens één keer per
jaar een ledenvergadering gehouden worden, dat was niet wenselijk.
De stichting heeft het beheer over 5 speelplekken. Per speelplek wordt een bestuurslid
afgevaardigd. De bestuursleden staan als het ware aan het ‘hoofd’ van iedere speelplek
en roept bewoners bij elkaar en houdt de kwaliteit van de speeltoestellen in de gaten.
De stichting wordt gesubsidieerd door de gemeente.

-

Wat zijn jullie taken precies?
Beheer -> wat houdt dat concreet in?
Onderhoud -> wat houdt dat concreet in?

- twee keer per jaar grote schoonmaak- en opknap-actie: onkruid wieden en ander
groenbeheer;
- 1 X per twee jaar grote verfbeurt;
- logboek bijhouden: 1 X per kwartaal;
- groenbeheer (perkjes, grasveldjes ) op de speelplek wordt door de stichting ook zelf
gedaan.

-

Met welke middelen doen jullie beheer en onderhoud? En van wie zijn deze
afkomstig?
Financiële middelen (subsidie)?
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-

Voorzieningen, zoals gereedschap e.d?
Kennis (o.a. van wet- en regelgeving, beheer en onderhoud zelf etc)?

De stichting krijgt een subsidie van de gemeente. Daarnaast doen de bewoners mee aan
de loterijactie en collecteren ze. Ze hebben vanaf het begin een aantal ondernemers
gevraagd om een startkapitaal; de Rabobank heeft een eenmalige bijdrage geleverd bij
de oprichting van de stichting en ze zijn langs geweest bij makelaars. De
woningbouwvereniging de Veste heeft de stichting meerdere jaren gesponsord. De Veste
verhuurt woningen die liggen in gebieden waar een speelplek in de buurt is. Deze
woningen zijn extra aantrekkelijk (middels een puntensysteem) om te huren. Het
puntensysteem is van invloed op de hoogte van de huur. Omdat de
woningbouwvereniging punten toekende aan de aanwezigheid van een speelplek, vond
de stichting dat de woningbouwvereniging er ook wat voor over moeten hebben dat de
speelplek goed onderhouden wordt. Bovendien heeft een lokale makelaar een eenmalige
bijdrage geleverd bij de oprichting van de stichting om dezelfde reden als de
woningbouwvereniging.
Kennis komt via de gemeente. Ook de leverancier stelt kennis ter beschikking. De
leverancier geeft informatie over het WAS en het bijhouden van het logboek.
Het gereedschap en de materialen regelen de bewoners zelf: ze kopen van de
sponsorbijdrage de materialen voor het onderhoud.

-

Heeft er een soort ‘overdracht’ moment plaats gevonden van gemeente naar
bewoners?
Hoe lang is dat geleden/ hoe lang beheren jullie dit al?
Geleidelijk aan of ‘met ingang van’ ?
Hoe was dat moment (sociaal-emotionele reden)?
Hebben jullie ook meegedacht/bijgedragen/mee- besloten aan de aanleg en/of
inrichting van de speelplek?

In Ommen is het gebruikelijk dat bewoners zelf beheer doen van speelplekken. Ongeveer
15 jaar geleden is het beheer van de speelplekken in handen gekomen van de bewoners.
Dit is geleidelijk aan gegaan. Toen de bewoners begonnen met het beheer, waren
sommige speelplekken in slechte staat. De gemeente wilde afstand doen van de
speelplekken.
Voordat de bewoners het beheer gingen doen, deed de gemeente het beheer.
De ondergrond bij de speelplekken is gekozen door de stichting; ze hebben gekozen voor
een zandondergrond: het is val -dempend en relatief goedkoop.

-

Wie zijn de gebruikers?
Aantal kinderen (indicatie)?
Bepaalde tijden gebruik?
Leeftijd kinderen?
Fungeert de speelplek ook als ontmoetingsplek?

Het aantal kinderen verschilt sterk per plek. Dat komt vooral door het verschil in omvang
van de verschillende speelplekken. Er is bij de inrichting van de plekken rekening
gehouden met de verschillende leeftijdsgroepen: er zijn plekken met meer toestellen
voor jonge kinderen, zoals een wip, en plekken waar oudere kinderen spelen, met
toestellen als een kabelbaan of een tafeltennistafel. Daar komt meestal ook de iets
oudere jeugd op af. Zo’n plek functioneert tevens als ontmoetingsplek voor jongeren.
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De speelplekjes hebben ook een ontmoetingsfunctie: ouders met kleine kinderen kijken
toe en passen op de allerkleinsten.

-

Wie is verantwoordelijk?
Wie is aansprakelijk?
Wie is/zijn verantwoordelijk/ coördinatie?
Eind verantwoordelijke/ opdrachtgever. Gemeente?
Aansprakelijk m.b.t veiligheid en risico’s?

Vanuit de gemeente is het verplicht gesteld dat de stichting een verzekering heeft
afgesloten in verband met de aansprakelijkheid. Deze verzekering wordt volledig door de
gemeente vergoed.


-

Is er een gezamenlijk missie/ doel?
Wat zijn jullie belangen om dit te doen?
Geld/subsidie?
Tegengaan verloedering?
Belang dat kinderen buiten spelen/bewegen in natuur?
Zelf actief willen zijn/ willen bewegen?

-Het creëren en behouden van het ‘wij-gevoel’; het samen beheren en onderhouden
draagt bij aan sociale cohesie;
-Omwonenden krijgen meer inspraak: in geval van vandalisme, wordt er door de
bewoners iets van gezegd. Op die manier zijn ze ook ‘eigenaar’ van de leefomgeving;
- Het netjes en ordelijk houden van de speelplek en tegengaan van verloedering;

-

-

Waarom/ met welke reden doen jullie dit (aansluitend bij vorige vraag)
Zelf actief willen zijn en bijdrage willen leveren aan buurt?
Op andere manieren ook vrijwillig betrokken of alleen bij de speelplek (geeft
indicatie of mensen speciaal de speelplek willen beheren of in het algemeen bij
dragen aan betere buurt etc)?
Ontevreden over kwaliteit beheer gemeente/bedrijf? (verloedering)
Kwam de vraag/ wens van de gemeente?


-

Wie heeft initiatief genomen?
Jullie/ bedrijf/ gemeente, anders?
Overleg/ samenspraak?

De gemeente heeft speelplekken geprivatiseerd. Vervolgens heeft een aantal
buurtbewoners het beheer opgepakt om de toestellen op te knappen. Echter, de
gemeente heeft aangegeven dat de toestellen moeten voldoen aan wet- en regelgeving
en dat moet dus professioneel worden aangepakt. De bewoners zijn toen een officiële
stichting gaan vormen en hebben een beheerovereenkomst met de gemeente afgesloten.
De gemeente heeft een aantal keer aan de stichting gevraagd om andere speelplekken
over te nemen en op te nemen binnen de stichting. De stichting stond daar welwillend
tegenover, maar heeft als voorwaarde gesteld dat er dan ook omwonenden van de
eventuele nieuwe speelplekken betrokken moesten worden als bestuurslid, omdat er
anders te veel werkzaamheden door bewoners van andere speelplekken gedaan moesten
worden. Dat bleek helaas niet haalbaar; het is de gemeente niet gelukt buurtbewoners
van die andere speelplekken te mobiliseren om zich bij de stichting te voegen en actief te
gaan beheren en onderhouden. De stichting heeft deze bewoners ook benaderd om deel
te nemen in de stichting.
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-

Beheer:
Met hoeveel doen jullie het?
Wie doet wat: zijn er taakverdelingen?
Wanneer/ vaste tijden?

Bewoners worden door de bestuurders gevraagd om eens in de zoveel tijd mee te
helpen. Vaste tijden zijn er niet; als geconstateerd wordt door een bestuurslid dat het
nodig is om ergens beheer en onderhoud te doen, dan worden er bewoners gevraagd. Er
wordt meestal met zes tot acht mensen geklust. Taakverdelingen zijn er alleen binnen
het bestuur. Het beheer en onderhoud is geen zware taak: het neemt niet al te veel tijd
in beslag, zo is de ervaring. Het bestuur vergadert ongeveer 3 tot 4 keer per jaar.

-

Hoe verloopt contact?
Via gemeente op welke wijze?
Informatievoorziening?

Het contact loopt zowel via telefoon als email. Ook worden er bezoeken gebracht aan de
gemeente.
Ongeveer twee keer per jaar (voorjaar/najaar) hebben ze contact met een vast
contactpersoon bij de gemeente (Veronie Disselhorst). Komende plannen en financiën
worden dan doorgesproken.

-

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst van deze plek?
Contacten
Uitbreiding/ stoppen?
Meer/ minder taken/ verantwoordelijkheden?

Het is soms moeilijk om mensen iedere keer weer te vragen om mee te helpen. Mensen
zijn vaak wel gemotiveerd om het te doen; de vraag is alleen of dat ook zo blijft de
komende jaren. Mensen verhuizen, anderen stoppen omdat hun kinderen geen gebruik
meer van de speelplek maken.
Er wordt gehoopt dat de inzet van buurtbewoners zal blijven bestaan.
Ook zou het prettig zijn als er meer financieel draagvlak zou zijn om werkzaamheden te
kunnen uitvoeren; dat geeft meer zekerheid, hoewel er begrip is voor bezuinigingen
(vanuit de gemeente).

-

Wat is jullie voornaamste rol als bewonersgroep?
Initiator?
Dagelijks onderhoud/ beheer?
Anders?

De stichting is zowel initiator als onderhouder/ beheerder. De bewoners hebben de
verantwoordelijkheid over een veilige speelplek.
DEEL 2: Verhoudingen ten opzichte van andere actoren
 Welke andere actoren zijn er en wat zijn hun rollen/ verantwoordelijkheden?
 Wat is de rol van de gemeente?
-Eén keer per jaar doet de gemeente een grote inspectieronde. Dit doen zij sinds
ongeveer twee jaar geleden. Voorheen werd dat uitbesteed aan een andere leverancier
dan waar de speeltoestellen vandaan komen die op de speelplekken van de stichting
staan. Maar die leverancier keurde op sommige onderdelen speeltoestellen af, terwijl ze
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voldeden aan het WAS. Er was dus sprake van belangenverstrengeling. Het was daarom
beter om een onafhankelijke instantie de inspectie uit te laten voeren die ook kennis
heeft van wet- en regelgeving (WAS). Daarover is vervolgens met de gemeente
gesproken. Omdat een onafhankelijke instantie duurder is dan een leverancier werd
besloten dat de gemeente deze taak op zich zou nemen. De gemeente heeft inmiddels de
expertise in huis gehaald om toestellen te mogen inspecteren.
De gemeente heeft daarnaast een taak om:
- de (zand)- ondergrond te leveren en onderhouden ( een keer in de vijf jaar een nieuwe
deklaag);
- de omheining te onderhouden en te vervangen.


Wat is de rol van bedrijven (bijv. speeltoestellen inspectie of hoveniersbedrijven),
aanvullend/kennis?

-leveren en plaatsen van de speeltoestellen; er is kennis voor de plaatsing nodig:
hoeveel bedraagt de minimale afstand tussen toestellen en minimale ruimte rondom
toestellen. De leverancier heeft hier een verantwoordelijkheid in;
-bij te ingewikkelde ingrepen in het onderhoud van de toestellen, wordt de leverancier
ingeschakeld.
 Wat is de houding van andere actoren naar jullie als bewonersgroep toe?
De gemeente waardeert het werk dat bewoners doen en toont betrokkenheid. Er worden
daarom bewonersbijeenkomsten gehouden, waarbij de vrijwilligers in het zonnetje
worden gezet. Ze krijgen op die manier extra positieve aandacht en de gemeente spreekt
haar waardering ook uit.


Zijn er gedeelde belangen tussen actoren en zo ja, welke?

Volgens de stichting zijn er van beide kanten belangen:
-de gemeente kan het beheer uitbesteden aan bewoners en hoeft daarvoor geen eigen
personeel in te zetten;
-Binnen de wijk ontstaat een ‘wij- gevoel’ : een verantwoordelijkheidsgevoel bij de buurt.
Het werkt in de praktijk ook zo.


Tot slot: zouden jullie graag zien dat bewonersparticipatie op deze manier zich
verder uitbreidt? Dat er ook op andere plekken in Nederland meer waardering
komt voor wat burgers doen?/ Kunnen jullie tips/aanbevelingen geven over
bewonersbeheer op andere plekken in Nederland?

- wijs bij de aanvang van het bewonersbeheer op de wederzijdse belangen die er zijn.
Aan bewoners wordt aanbevolen om verder te kijken dan alleen aangeven dat er geen
tijd is, dat ze al WOZ belasting betalen dat het beheer van speelplekken een
gemeentelijke taak is en dus niet een verantwoordelijkheid van bewoners. Uit eigen
ervaring weet de stichting dat dat vaak argumenten zijn die bewoners noemen om niet
deel te nemen aan beheer. Maar door intensief met elkaar in gesprek te gaan, contacten
te leggen en verbindingen te zoeken, kan het zeker mogelijk zijn. Daarbij is met name
voor de gemeente een rol weggelegd: hoe kun je buurtbewoners enthousiast krijgen?
-Daarnaast is het van belang om ook het contact te onderhouden met gemeente en dat
een gemeente ook hun waardering uit spreekt voor het initiatief van bewoners. Door
bijvoorbeeld bewonersavonden te houden waarbij de gemeente blijk van waardering
geeft.
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-Start een initiatief op met kleine stappen. Niet gelijk te groots denken; dat kan voor
teleurstellingen zorgen. Met stap voor stap het initiatief uitbreiden, is de kans op
navolging het grootst.

Bijlage 2g: Interview uitwerking gemeente Buren: Mark Coenders en Jan
Christiaans (aangevuld met informatie uit het Kader Speelruimte 20122016, Gemeente Buren)
DEEL 1: Over de rol en insteek van de gemeente bij de bewonersparticipatie
 Wat is uw rol en functie binnen de gemeente
Wat is uw relatie met burgerparticipatie bij speelplekken?
Jan: beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling;
Mark: medewerker maatschappelijke ontwikkeling


Op hoeveel plekken in de gemeente wordt zelfbeheer toegepast?
In welke mate is er sprake van zelfbeheer?
Doen bewoners alles zelf of is er ook een rol voor bedrijven weggelegd?
Waar in de gemeente? Alle speelplekken, of (nog) niet allemaal?

De gemeente Buren is een relatief kleine gemeente met 15 kernen. In Buren is het zo dat
de gemeente speelruimte reserveert in het bestemmingsplan. Die speelruimte kan
vervolgens worden ingericht met speeltoestellen. Maar dat moeten bewonersstichtingen
zelf doen. Bewoners moeten zich daarom verenigen in een stichting of vereniging.
In 2012 waren er 17 speelplekken waar bewoners het beheer zelf deden en nog 13
speelplekken die door de gemeente werden beheerd. Inmiddels zijn de speelplekken
allemaal overgedragen. De gemeente heeft er energie in gestoken om de transitie naar
beheer door bewoners zo goed mogelijk over te dragen door middel van knelpunten
oplossen, standaard- en maatwerk afspraken met de organisaties maken en
informatiebijeenkomsten te organiseren.




Hoe vond het beheer en onderhoud plaats voordat bewoners het beheer gingen
overnemen?
Gemeente zelf?
Bedrijven?
Waarom is het beheer overgedragen aan bewoners? (en waarom niet aan
bedrijven bijv.)?
Uitsparen van kosten
Uitsparen van tijd
Belang dat bewoners mee- werken aan hun eigen leefomgeving om
betrokkenheid met de buurt te creëren (draagvlak creëren)
Wens vanuit de gemeente om burgerparticipatie te stimuleren

De gemeente wilde met het speelbeleid de zorg voor de omgeving meer neerleggen bij
burgers; een verantwoordelijkheidsgevoel creëren bij bewoners om zorg te dragen voor
hun eigen woonomgeving; de gemeente wilde daarmee de traditionele ‘de overheid zorgt
voor’ doorbreken.
De gemeente legt een grens bij veiligheid, zowel toestelveiligheid als verkeersveiligheid.
Daarom houdt de gemeente een aantal taken bij zich en draagt dus niet alles over. Dit
heeft ook te maken met risico’s en aansprakelijkheden. De sociale kwaliteit en het belang
van spelen bij ontwikkeling van kinderen is in handen van ouders, gebruikers en de
organisaties bestaande uit bewoners die speelplekken beheren.
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Welk deel van het beheer wordt door bewoners gedaan? Zijn er ook andere
betrokkenen?
Rol/taak/inbreng gemeente
Rol/taak/inbreng bewoners
Rol/taak/inbreng bedrijven
Evt: Waarom doen bewoners niet alle beheer van speelplekken?
Wie doet het groenbeheer in algemeen? / Wie groenbeheer op de
speelplek?

Bewoners hebben de verantwoordelijkheid om:
-te zorgen voor draagvlak bij omwonenden in hun wijk of buurt;
-een rechtsvorm op te richten (een vereniging of stichting);
-een haalbaar plan te ontwikkelen dat kan rekenen op draagvlak uit de buurt;
- fondsen te werven om het plan uit te kunnen voeren, zowel inrichting, onderhoud als
vervanging;
-te zorgen voor sociaal toezicht op de speelplek;
-zorg te dragen voor naleving van wet en regelgeving omtrent veiligheid van
speeltoestellen (WAS);
-indien nodig vergunningen aan te vragen;
-de uitvoering van hun taken in overleg met de gemeente af te stemmen;
-een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten;
-afspraken te maken en deze vast te leggen in het beheercontract
De gemeente doet het beheer en onderhoud van het terrein waar de speeltoestellen op
staan (dus bewoners onderhouden de toestellen en valondergrond). De valondergrond
moeten bewoners zelf regelen. De gemeente doet:
Het beheer van gras, struiken en/ of bomen;
Het zorgen voor een bankje en afvalbak per plek;
Indien van toepassing in verband met verkeersveiligheid: afscheiding met
de openbare weg;
Het plaatsen van gebruiksvoorwaarden op borden bij speelplekken


Welke
-

middelen stellen jullie bewoners/stichtingen beschikbaar?
Financiële middelen (subsidie?)
Voorzieningen, zoals gereedschap e.d.
Kennis/opleiding (o.a. van wet- en regelgeving, beheer en onderhoud

Bij nieuwe plekken wordt getracht financiële middelen via projectontwikkelaars te
verkrijgen. Deze middelen kunnen verenigingen of stichtingen dan gebruiken als
startkapitaal. Deze vorm van financieren komt de laatste tijd wel minder vaak voor.
Materialen en gereedschappen moeten de stichtingen en verenigingen zelf bij elkaar
brengen. Ook kennis moeten bewoners zelf regelen. Ze komen daarvoor soms met
vragen naar de gemeente. Ook kunnen bewoners met veel vragen bij het
vrijwilligerssteunpunt terecht. Ze kunnen hierbij terecht met vragen over hoe ze een
rechtsvorm kunnen oprichten, waar ze sponsoren en fondsen kunnen werven en ze
kunnen met elkaar in contact komen. Dit vrijwilligerssteunpunt wordt door de gemeente
gesubsidieerd.


Heeft er een soort ‘overdracht’ moment plaats gevonden van gemeente naar
bewoners?
Hoe lang is dat geleden/ hoe lang worden de plekken al door bewoners
beheerd?
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Geleidelijk aan of / ‘met ingang van’
Is er door bewoners ook meegedacht aan de inrichting/aanleg van de
speelplekken? Of bestonden deze al.
Dit verschilt sterk per speelplek. Er zijn speelplekken waar bewoners zelf al het
onderhoud en beheer deden. Op andere plekken, moest dit worden opgestart. De
gemeente begeleidt een nieuw project met informatie en overlegt met de bewoners over
de vorm, samenwerking, hoe om te gaan met bestaande speeltoestellen en dergelijke.
-



Wat gebeurt er als dingen kapot gaan/ vervangen moeten worden?

Bewoners zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De gemeente laat een veiligheidsinspectie
uitvoeren. Als er onderdelen vervangen moeten worden, moeten bewoners dat zelf
regelen; ze kunnen dat zelf doen of ervoor kiezen om een bedrijf in te schakelen en
anders moeten ze het toestel verwijderen. De kosten hiervoor moeten zij zelf betalen.


Wie is
-

verantwoordelijk?
Wie is aansprakelijk?
Wie is verantwoordelijk?
Is de gemeente eindverantwoordelijke of opdrachtgever?
Aansprakelijk m.b.t veiligheid en risico’s
Wie doet inspectie?

De bewonersstichtingen of verenigingen zijn eigenaar en beheerder van de
speeltoestellen en de valondergrond. De gemeente is eigenaar van de grond onder de
speelplek; de openbare ruimte. Ze zijn zelf verantwoordelijk dat het onderhoud aan de
speeltoestellen veilig volgens het WAS gebeurt.
Als een toestel in de grond staat, is er sprake van het natrekkingsrecht. Door het
natrekkingsrecht is de gemeente verantwoordelijk. Feitelijk gezien is de gemeente
aansprakelijk als eigenaar van de grond (openbare ruimte). Bij grove nalatigheid van de
stichtingen, zullen de kosten van een eventueel ongeval op de stichtingen verhaald
worden, omdat zij de beheerders van de toestellen zijn.
Om risico’s zoveel mogelijk te voorkomen, schakelt de gemeente inspecteurs in en
verwijdert ze niet- veilige toestellen, als de verenigingen of stichtingen hun afspraken
niet nakomen. In eerste instantie moeten bewoners zelf de niet veilige toestellen
verwijderen. Als ze dat niet doen, gaat de gemeente over tot verwijdering. De gemeente
betaalt de kosten van de inspecties, die twee keer per jaar gedaan worden door
Speelplan. De rapporten van de inspecties worden direct naar de verenigingen
doorgestuurd. De gemeente heeft een overeenkomst opgesteld en een collectieve
vrijwilligersverzekering afgesloten. De aansprakelijk van de vereniging is niet gedekt;
bewoners moeten zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor de organisatie.
De aansprakelijkheid van vrijwilligers die het beheer en onderhoud doen, is echter wel
gedekt via de gemeente.
De gemeente sluit een ongevallen/WA verzekering af voor alle vrijwilligers in de
gemeente en dus ook voor de vrijwilligersactiviteiten van de stichtingen en verenigingen
die speelplekken onderhouden en beheren.


Wie heeft initiatief genomen?
De bewoners zelf (burgerinitiatief)?
Gemeente? -> hoe komen jullie aan het idee? Andere gemeenten?
Overleg/samenspraak
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De gemeente heeft de beleidsnota speelruimte vastgesteld waarin ze de
verantwoordelijkheid voor de inrichting en onderhoud en beheer van speelplekken bij
inwoners heeft neergelegd. Dit is een vaststaand gegeven vanuit de beleidsnota
speelruimte. Echter, bewoners zijn de initiatiefnemers. In het speelruimteplan wordt ook
gesproken over een bewonersinitiatief. De bewonersgroep heeft de volgende
verantwoordelijkheden:
Ze zorgen voor een valondergrond van de speelruimte, inrichting, toezicht,
onderhoud, reparatie en veiligheid van speeltoestellen;
Ze brengen zelf de benodigde financiële middelen bij elkaar;
 Als gemeente initiatief heeft genomen: Hoe heeft de gemeente bewoners
‘getriggerd’ om het beheer op zich te gaan nemen? / waarom zijn de bewoners
overstag gegaan?
Ze het gevoel geven dat het van belang is wat ze doen
Aangeven dat de speelplek anders opgeheven gaat worden
Financiële middelen/ kennis en materiaal toezeggen
In het begin heeft de gemeente vooral een negatief scenario voorgehouden; als er geen
inwoners komen die het beheer oppakken, komen er geen speeltoestellen. Gaandeweg
ging de gemeente steeds meer de weg op van ondersteuning en begeleiding.


Als bewoners initiatief hebben genomen: Hoe en waarom is de gemeente
akkoord gegaan dat bewoners het beheer zelf gingen doen?



Als bewoners aangeven het beheer en onderhoud niet meer te kunnen/willen
doen, gaat de gemeente het beheer en onderhoud overnemen?

Als bewoners het niet meer kunnen of willen doen, dan moeten ze opvolging zoeken. Ook
zal de gemeente proberen om waar mogelijk hulp te bieden in het zoeken naar opvolging
van het beheer. Is die opvolging er niet, dan moeten ze de speeltoestellen verwijderen.
Als ze de toestellen niet verwijderen, dan doet de gemeente dat. Vervolgens zal de
gemeente de ondergrond egaliseren en blijft de speelruimte geschikt om te spelen, maar
dan zonder toestellen.


Hoe verloopt het contact met bewoners?
Aanspreekpunt/loketfunctie
Vertegenwoordiging/ coördinatie vanuit bewonersgroep

De gemeente ondersteunt de verenigingen en stichtingen waar dat nodig is in de
beginfase. De gemeente biedt hen kennis en deskundigheid en indien nodig verwijst de
gemeente de stichtingen en verenigingen door naar welzijn Buren/Vrijwilligerssteunpunt,
NUSO.
DEEL 2: verhoudingen ten opzichte van andere actoren
 Welke andere actoren zijn er en wat zijn hun rollen/verantwoordelijkheden?
Bedrijven (bijv. speeltoestellen levering of hoveniersbedrijven),
aanvullend/kennis?
Het bedrijf Speelplan heeft een gemeentelijke aanbesteding gewonnen en doet sindsdien
de inspecties aan speeltoestellen. Het bedrijf rapporteert de bevindingen van de inspectie
aan de gemeente. De gemeente neemt vervolgens contact op met de stichtingen en
verenigingen om hen het rapport voor te leggen. Bewoners worden daarin geadviseerd
bepaalde maatregelen te nemen. Is een maatregel urgent bijvoorbeeld als de veiligheid
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van een toestel in het geding komt, en pakken de stichtingen dit niet op, dan gaat de
gemeente over tot het herstel op kosten van de stichting of vereniging en daarna
eventueel tot verwijdering van het toestel.
Het bedrijf Repcon doet zo nu en dan reparaties aan speeltoestellen.
Het groenbeheer in de openbare ruimte wordt gedaan door een regionaal bedrijf (dit is
een gemeenschappelijke regeling) dat ook de afvalverwerking doet. Dit bedrijf is zich
gaan specialiseren in groenonderhoud en doet zowel het ‘grote ‘groenbeheer op de
speelplek als het groenbeheer in de rest van de openbare ruimte in de gemeente. Dit
groenbeheer wordt door de gemeente betaald (gemeenschappelijke regeling).


Is er een rol voor bedrijven weggelegd?
Nu? -> wat doen zij (taken en verantwoordelijkheden)
Voorheen?-> wat deden zij (taken en verantwoordelijkheden): Waarom nu
niet meer?




Wat is de houding van bewoners (en eventuele bedrijven) naar de gemeente toe?
Zijn er gedeelde belangen tussen actoren en zo ja, welke?

De gemeente had er belang bij dat bewoners een eigen verantwoordelijkheid gingen
nemen voor de eigen leefomgeving door speeltoestellen over te dragen, terwijl bewoners
er juist belang bij hadden dat de gemeente zorgde voor een goede een leefbare
omgeving en dat ze zelf de verantwoordelijkheid voor speeltoestellen niet zouden
hebben. Met name om de risico’s die het onderhouden met zich meebrengt, niet te
hoeven lopen. De laatste tijd is er echter veel veranderd: duidelijk is geworden het voor
het voortbestaan van speeltoestellen van belang is, dat bewoners die
verantwoordelijkheid op zich nemen. Daartoe zijn nieuwe beheersovereenkomsten
gemaakt. In de oude overeenkomsten werd veel informatie in juridische taal geschreven,
waardoor dat door bewoners als ‘zwaar ‘werd ervaren. Daarom wordt er in 2016 een
nieuwe overeenkomst opgesteld met meer het idee van partnerschap.
De gemeente ziet ook een effect voor de rol van bedrijven: speeltoestellen worden
steeds professioneler. Bij het onderhoud aan speeltoestellen wordt derhalve verwacht dat
deze ook op professionele wijze onderhouden worden. Daar zit een spanningsveld:
naarmate het onderhoud steeds meer door bewoners gedaan wordt, is de kans kleiner
dat dit professioneel gebeurt.
De gemeente heeft een verantwoordelijkheid op het gebied van de veiligheid van
speeltoestellen. Het is daarom ook dat de gemeente eerst het rapport van de inspecties
van Speelplan inziet; om in het oog te houden of bewoners daadwerkelijk het advies
opvolgen dat het inspectierapport voorschrijft. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan de
gemeente ertussen springen om op die manier de veiligheid van speeltoestellen te allen
tijde te waarborgen.
Er is een vrijwilligerssteunpunt waar bewoners met hun vragen terecht kunnen. Echter,
een overkoepelend orgaan van besturen van verenigingen en stichtingen ontbreekt. Ook
is er daarom geen coördinatie. Een meer collectieve aanpak zou wenselijk zijn, omdat
stichtingen en verenigingen daarmee hun voordeel kunnen doen. Als zij bijvoorbeeld
tegelijk bij een leverancier inkopen, dan kunnen ze wellicht inkoopvoordelen krijgen, wat
voor alle stichtingen en verenigingen gunstig kan zijn. De kosten voor het aanleveren
van materialen kunnen daarmee al naar beneden. Het collectieve zit hem echter wel in
bijvoorbeeld de informatiebijeenkomsten die de gemeente voor alle stichtingen heeft
georganiseerd.
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Tot slot: zou de gemeente graag zien dat bewonersparticipatie op deze manier zich
verder uitbreidt? Dat er ook op andere plekken in Nederland meer waardering komt voor
wat burgers doen?/Heeft u tips en aanbevelingen op welke voorwaarden dit beheer en
onderhoud door bewoners gedaan kan worden in andere gemeenten?
Er spelen enkele aandachtspunten bij deze vorm van bewonersparticipatie:
-continuïteit bij stichtingen en verenigingen wordt genoemd als een punt van aandacht;
het gebeurt dat in de loop der tijd kinderen ouder worden en ouders minder belang
hebben bij een speelplek onderhouden in de buurt voor hun kinderen (of andere
kinderen). Dan gaan er mensen uit het bestuur van zo’n stichting of vereniging en komen
er weer anderen bij. Deze wisselingen hoeven niet per se voor problemen te zorgen,
maar het is wel zaak dat zaken goed worden overgedragen;
-Er is veel maatwerk: alle stichtingen en verenigingen en speelplekken in de gemeente
zijn anders en vragen om andere begeleiding en aanpak. Er worden verschillende
afspraken met verschillende bewonersgroepen gemaakt en dat maakt het een
tijdrovende klus; In de plaats Buren is bijvoorbeeld het risico op vandalisme aan
speeltoestellen groot door de toestroming aan toeristen in het stadje Buren. De
gemeente heeft daarom besloten tot het tijdelijk geven van een gemeentelijke bijdrage
aan een stichting in Buren die soms te maken krijgt met vandalisme.
-De gemeente stimuleert stichtingen en verenigingen om zelf sponsors te zoeken,
bijvoorbeeld via lokale ondernemers.

Bijlage 2h: Interview uitwerking Speelplek t’ Luttertje (Buren); Maartje
Antz
DEEL 1: Over bewonersgroep zelf

-

Hoe/ op welke manier zijn jullie betrokken bij deze speelplek?
Als ouder (s)/verzorgers van kinderen in de buurt/ eigen kinderen?
Als deelnemende kinderen/ jongeren in de buurt?
Als gewone vrijwilligers?
Als betrokkene bij de buurt?

De vrijwilligers zijn omwonenden en als ouders betrokken. Ouders waarvan de kinderen
veel betrokken zijn bij de speelplek. Er zijn veel kinderen en eigenlijk alle vrijwilligers zijn
ouders van de kinderen die gebruik maken van de speelplek.

-

Hoe zijn jullie georganiseerd?
Door middel van een ‘officiële’ bewonersvereniging/stichting/werkgroep?
Hoe is deze vorm van bewonersbetrokkenheid ontstaan?
Wordt de groep zelf gesubsidieerd?

De bewoners zijn georganiseerd middels een stichting met een bestuur, bestaande uit
een voorzitter, penningmeester en secretaris. Ze hebben zelf vanaf de oprichting van de
speeltuin gekozen voor een stichting. Vanaf 1985 zat er een ander bestuur. Het beheer
en onderhoud is dus altijd in handen geweest van bewoners. Na 2013 is er een nieuw
bestuur gekomen. Voor 2013, ten tijde van het andere bestuur, was de gemeente nog
meer in beeld en vanaf 2013 moeten de bewoners alles zelf doen.


Wat zijn jullie taken precies?
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-

Beheer -> wat houdt dat concreet in?
Onderhoud -> wat houdt dat concreet in?

Onderhoud is gericht op gras maaien, onkruid weghalen, speeltoestellen verven. Beheer
is meer een administratieve taak: contacten onderhouden met gemeente, website
bijhouden, activiteiten organiseren.
Vervanging van onderdelen gebeurt ook allemaal door de bewoners. Een aantal
vrijwilligers werkt in de bouw-sector. Dit zijn handige mensen die kennis en
vaardigheden hebben in reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.
Ze maken zoveel mogelijk gebruik van wat ze zelf hebben. Andere gereedschappen en
materialen moeten ze zelf aanschaffen en betalen. Ze zoeken daarvoor wel specifieke
sponsors, zoals het Oranjefonds die de aanschaf van materialen zoals verf bekostigd
heeft.

-

Met welke middelen doen jullie beheer en onderhoud? En van wie zijn deze
afkomstig?
Financiële middelen (subsidie)?
Voorzieningen, zoals gereedschap e.d?
Kennis (o.a. van wet- en regelgeving, beheer en onderhoud zelf etc)?

Ze houden collectes en worden gesponsord door lokale bedrijven. Het is veel werk om
deze sponsors te vinden. Toch zijn vooral de kleinere bedrijven bereid om een financiële
bijdrage te leveren in ruil voor reclame en daarmee naamsbekendheid. Het kost de
stichting echter veel tijd om deze sponsoren te vinden.
De speeltoestellen moeten gecertifieerd zijn en moeten aan veiligheidsnormen voldoen.
Bij het aanschaffen van nieuwe speeltoestellen, waarbij twijfels zijn of deze voldoen aan
de veiligheidseisen, wordt er altijd contact met de gemeente gezocht. Dit is niet vaak het
geval, omdat speeltoestellen voordat ze worden verkocht gecertificeerd moeten zijn. Als
er speeltoestellen aangeschaft worden via een onofficiële weg, dan is dit van toepassing.
Er wordt alleen ingekocht via erkende speeltoestellenleveranciers om de veiligheid van de
toestellen te waarborgen. Er zijn vrijwilligers die zelf uit de bouwsector komen en kennis
hebben van reparatie en onderhoud.
De gemeente geeft bij het inspectierapport ook duidelijke richtlijnen, waar de vrijwilligers
informatie uit kunnen halen (zoals de minimale hoeveelheid zand bij speeltoestellen,
schommels met kettingen etc); dus technische specificaties worden in het rapport van de
gemeente vermeld.

-


-

Heeft er een soort ‘overdracht’ moment plaats gevonden van gemeente naar
bewoners?
Hoe lang is dat geleden/ hoe lang beheren jullie dit al?
Geleidelijk aan of ‘met ingang van’?
Hoe was dat moment (sociaal-emotionele reden)?
Hebben jullie ook meegedacht/ bijgedragen/ mee- besloten aan de aanleg en/ of
inrichting van de speelplek?
Wie zijn de gebruikers?
Aantal kinderen (indicatie)?
Bepaalde tijden gebruik?
Leeftijd kinderen?
Fungeert de speelplek ook als ontmoetingsplek?
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Bijna dagelijks zijn er kinderen op de speelplek. In de weekenden en woensdagmiddagen
wordt er meer gebruik van gemaakt dan door de weeks. Per week komen er rond de 20
kinderen. Kerk Avezaath is een klein dorp. Tijdens een buitenspeeldag komen er veel
meer; zo rond de 40 kinderen.
De speelplek is geen ontmoetingsplek; er wordt alleen gebruik van gemaakt door
kinderen.

-

Wie is verantwoordelijk?
Wie is aansprakelijk?
Wie is/zijn verantwoordelijk/ coördinatie?
Eind verantwoordelijke/ opdrachtgever. Gemeente?
Aansprakelijk m.b.t veiligheid en risico’s?

De stichting is verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltoestellen. Ze heeft daar
een verzekering voor afgesloten. De stichting heeft de plicht om de veiligheid te
waarborgen. De gemeente heeft ook een deel van de aansprakelijkheid; ze voeren
immers niet voor niets inspecties uit.


-

Is er een gezamenlijk missie/ doel?
Wat zijn jullie belangen om dit te doen?
Geld/subsidie?
Tegengaan verloedering?
Belang dat kinderen buiten spelen/ bewegen in natuur?
Zelf actief willen zijn/ willen bewegen?

Alle vrijwilligers hebben jonge kinderen die gebruik maken van de speelplek. De ouders
vinden het van belang dat kinderen kunnen spelen op een veilige manier. Daarnaast
heeft de speelplek ook een sociale functie; het is ook een plek waar kinderen elkaar
kunnen ontmoeten en leren om met elkaar te kunnen spelen.

-

-

Waarom/ met welke reden doen jullie dit (aansluitend bij vorige vraag)?
Zelf actief willen zijn en bijdrage willen leveren aan buurt?
Op andere manieren ook vrijwillig betrokken of alleen bij de speelplek (geeft
indicatie of mensen speciaal de speelplek willen beheren of in het algemeen bij
dragen aan betere buurt etc)?
Ontevreden over kwaliteit beheer gemeente /bedrijf? (verloedering)
Kwam de vraag/ wens van de gemeente?


-

Wie heeft initiatief genomen?
Jullie/ bedrijf/ gemeente, anders?
Overleg/ samenspraak?

Er was niet heel duidelijk sprake van een initiatief. Het is zo dat als bewoners de
speelplek niet onderhouden, de veiligheid in het geding komt. De gemeente zal dan
aangeven dat het niet meer verantwoord is om te spelen en zal de speeltuin sluiten. Als
bewoners het beheer van de speeltuin niet (meer) doen, dan is er geen speelplek meer
voor de kinderen. Echter, vanuit de stichting is er ook begrip voor; de gemeente stuurt
aan op burgerparticipatie en zelfredzaamheid. Dit heeft een goede nevenfunctie, omdat
er door samen een speelplek te onderhouden, meer saamhorigheid in het dorp gecreëerd
wordt. Het betekent echter wel veel tijd en werk dat gedaan moet worden door
vrijwilligers.


Beheer:
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-

Met hoeveel doen jullie het?
Wie doet wat: zijn er taakverdelingen?
Wanneer/ vaste tijden?

Het beheer gebeurt door vaste vrijwilligers; via de groepsapp worden vrijwilligers
gevraagd door het bestuur. Vaste momenten waarop gewerkt wordt, zijn er niet; het is
vooral afhankelijk van de staat van onderhoud en daarmee van de seizoenen; in het
voorjaar en zomer is er meer onderhoud nodig dat in het najaar, omdat er in het najaar
minder gebruik gemaakt wordt van de speelplek.

-

Hoe verloopt contact?
Via gemeente op welke wijze?
Informatievoorziening?

De gemeente contacteert de stichting wanneer het inspectierapport is uitgekomen.
Daarnaast organiseert de gemeente een moment waarop de stichtingen en verenigingen
bij elkaar kunnen komen om kennis en ervaring uit te wisselen (bijvoorbeeld over de
wijze van sponsoring). Er is een vast contactpersoon bij de gemeente. Als de stichting
ergens tegen aan loopt, kunnen de bewoners contact opnemen en dan kan de gemeente
meedenken over een oplossing. De vaste contactmomenten met de gemeente lopen
vooral per email ( ongeveer 4 keer per jaar).
 Wat zijn jullie wensen voor de toekomst van deze plek?
Contacten?
Uitbreiding/ stoppen?
Meer/ minder taken/ verantwoordelijkheden?
Het belangrijkste is dat de speelplek in stand gehouden wordt met leuke en veilige
speeltoestellen, zodat kinderen er blijvend gebruik van kunnen maken. De stichting wil
graag meer activiteiten organiseren, zodat de plek ook levend blijft en voor nog meer
betrokkenheid kan zorgen

-

Wat is jullie voornaamste rol als bewonersgroep?
Initiator?
Dagelijks onderhoud/ beheer?
Anders?

DEEL 2: Verhoudingen ten opzichte van andere actoren
 Welke andere actoren zijn er en wat zijn hun rollen/ verantwoordelijkheden?
De lokale fruitteler zorgt voor het maaien van het gras en het bestrijden van onkruid.
Ook benaderen ze een steenhandel. De steenhandel kan goedkoper speeltoestellen
leveren. De bewoners proberen vooral bedrijven in de regio te benaderen.


Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente is verantwoordelijk voor het hekwerk om de speeltuin heen. Daarnaast ziet
de gemeente toe op de veiligheid van de speeltoestellen. Dat doen ze door een inspectie
te regelen om de veiligheid te garanderen. De uitkomsten van de inspectie deelt de
gemeente met de stichting en de stichting moet de gebreken vervolgens zelf oplossen
met eigen middelen.


Wat is de rol van bedrijven (bijv. speeltoestellen inspectie of hoveniersbedrijven),
aanvullend/kennis?
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-

Hoe zien jullie de rol van de gemeente?
Machtsverhouding?
Liever meer/ minder inbreng?

Het contact met de gemeente loopt over het algemeen goed. Soms is de reactietijd wat
lang. Het zou fijn zijn als de gemeente soms wat sneller zou reageren. Maar op het
moment dat het nodig is, dan weet de stichting de gemeente te vinden en is er
medewerking.

-

Is er een rol voor bedrijven weggelegd?
Nu? -> wat doen zij (taken en verantwoordelijkheden)?
Voorheen?-> wat deden zij (taken en verantwoordelijkheden): Waarom nu niet
meer?



Wat is de houding van andere actoren naar jullie als bewonersgroep toe?



Zijn er gedeelde belangen tussen actoren en zo ja, welke?



Tot slot: zouden jullie graag zien dat bewonersparticipatie op deze manier zich
verder uitbreidt? Dat er ook op andere plekken in Nederland meer waardering
komt voor wat burgers doen?/ Kunnen jullie tips/aanbevelingen geven over
bewonersbeheer op andere plekken in Nederland?

-

Bewoners organiseren in een stichting die beheer en onderhoud doen of willen doen is
over het algemeen zeker mogelijk
Echter, het staat of valt met de continuïteit binnen een bestuur en vooral de leeftijd van
de kinderen. Er is nu een relatief nieuw bestuur met enthousiaste leden. Bovendien zijn
er nu veel kinderen in de leeftijdsgroep waarin gebruik gemaakt wordt van de speelplek.
Op het moment dat er mensen in het bestuur zitten die zelf geen kinderen meer hebben
die gebruik maken van de speelplek, wordt de belangstelling minder. Het is dus wel van
belang dat er mensen zijn die kinderen hebben in de leeftijd waarop ze gebruik maken
van de speelplek, om betrokkenheid en continuïteit te waarborgen. Tip: kijk naar de
populatie; welke leeftijdsgroep woont er in een dorp of buurt en bekijk dan of het
haalbaar is om voldoende vrijwilligers te vinden die bereid zijn een taak op zich te nemen
in het beheren en onderhouden van de speelplek.

Bijlage 2i: Interview uitwerking Speeltuin Tabaksland (Buren): Janine
van Ewijk
DEEL 1: Over bewonersgroep zelf

-

Hoe/ op welke manier zijn jullie betrokken bij deze speelplek?
Als ouder (s)/verzorgers van kinderen in de buurt/ eigen kinderen
Als deelnemende kinderen/jongeren in de buurt?
Als gewone vrijwilligers?
Als betrokkene bij de buurt?

In het bestuur zitten mensen die ouders zijn van kinderen die gebruik maken van de
speelplek. Echter, de vrijwilligers die tijdens klusdagen meehelpen in het beheer en
onderhoud van de speeltuin zijn omwonenden en betrokken mensen uit de buurt.
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-

Hoe zijn jullie georganiseerd?
Door middel van een ‘officiële’ bewonersvereniging/stichting/werkgroep
Hoe is deze vorm van bewonersbetrokkenheid ontstaan?
Wordt de groep zelf gesubsidieerd?

De groep is verenigd middels een stichting en een bestuur. De stichting bestaat al heel
lang, zo’n 15 jaar en doet al lange tijd het beheer en onderhoud van de speelplek zelf.
Het huidige bestuur is twee jaar geleden aangetreden. Ze krijgen geen subsidie van de
gemeente. De gemeente heeft de subsidie twee jaar geleden stop gezet.

-

Wat zijn jullie taken precies?
Beheer -> wat houdt dat concreet in?
Onderhoud -> wat houdt dat concreet in?

De gemeente laat twee keer per jaar een inspectie plaats vinden door een extern bedrijf.
Van die inspectie wordt een rapport opgemaakt met de mankementen die er aan de
speeltoestellen zijn. Het bestuur moet deze gebreken oplossen en zelf bekostigen.


Met welke middelen doen jullie beheer en onderhoud? En van wie zijn deze
afkomstig?
Financiële middelen (subsidie)?
Voorzieningen, zoals gereedschap e.d?
Kennis (o.a. van wet- en regelgeving, beheer en onderhoud zelf etc)?
De bewoners krijgen geen subsidie van de gemeente. Ze proberen stichtingen en
organisaties aan te schrijven voor financiële middelen. Rabobank heeft een eenmalige
bijdrage gegeven. Ook proberen ze bedrijven aan te schrijven; dit zijn vaak lokale
ondernemers. In ruil voor financiële hulp maakt de stichting reclame in de speeltuin voor
die ondernemers.
De stichting heeft het geluk dat er een aantal handige mensen in het team zitten die
ervaring hebben met klussen, omdat ze in de bouwsector werken.
Voor wat betreft kennis: de stichting heeft ooit tweedehands toestellen aangeschaft die
afkomstig waren van een speeltoestellenleverancier. Om kennis over het onderhoud in te
winnen, heeft de stichting toen contact gezocht met die leverancier. Het bedrijf heeft
vervolgens een beschrijving gestuurd waarin beschreven is hoe het speeltoestel moet
staan, wat de afmetingen van onderdelen zijn etc. De stichting heeft ooit zelf een
speeltoestel gemaakt dat verwijderd moest worden, omdat deze niet voorzien kon
worden van een keurmerk. Ze vragen dus steeds aan de bedrijven waar de
speeltoestellen vandaan komen hoe ze moeten onderhouden. Dat lukt tot nu toe wel.

-

Heeft er een soort ‘overdracht’ moment plaats gevonden van gemeente naar
bewoners?
Hoe lang is dat geleden/ hoe lang beheren jullie dit al?
Geleidelijk aan of ‘met ingang van’?
Hoe was dat moment (sociaal-emotionele reden)?
Hebben jullie ook meegedacht/ bijgedragen/ mee- besloten aan de aanleg en/ of
inrichting van de speelplek?


-

Wie zijn de gebruikers?
Aantal kinderen (indicatie)?
Bepaalde tijden gebruik?
Leeftijd kinderen?
Fungeert de speelplek ook als ontmoetingsplek?
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De kinderen die er gebruik van maken hebben vrijwel alle leeftijden. De meeste kinderen
zijn twee tot twaalf jaar oud, maar soms gebeurt het ook dat oudere kinderen gebruik
maken van de speelplek. Er worden spelletjesmiddagen gehouden waarbij ouders ook
aanwezig zijn om te helpen in de organisatie.

-

Wie is verantwoordelijk?
Wie is aansprakelijk?
Wie is/ zijn verantwoordelijk/ coördinatie?
Eind verantwoordelijke/ opdrachtgever. Gemeente?
Aansprakelijk m.b.t veiligheid en risico’s?

De grond is van de gemeente, maar de stichting is ten alle tijden aansprakelijk als er
ongevallen plaats vinden. De stichting is daarvoor verzekerd. Ze zijn verzekerd via NUSO
( Nederlandse Unie van Speeltuin Organisaties). Dit is vastgelegd in een contract tussen
de stichting en de gemeente.
 Is er een gezamenlijk missie/ doel?
De bewoners zijn dit gaan doen omdat de stichting samen met een aantal buurtbewoners
het van belang vond om de speeltuin te behouden, omdat de speeltuin in slechte staat
was. Daarnaast kon ook de buurtbetrokkenheid vergroot worden, wat een kansrijke
mogelijkheid was. De speelplek was voordien een doorn in het oog van buurtbewoners;
de plek werd gebruikt waar hij niet voor bedoeld was; er werd gevoetbald en
buurtbewoners zagen de plek liever verdwijnen. Dat mensen betrokken zijn met wat er in
de buurt gebeurt, was een belangrijke reden voor de stichting om zelf te gaan beheren.
 Wat zijn jullie belangen om dit te doen?
Geld/subsidie?
Tegengaan verloedering?
Belang dat kinderen buiten spelen/bewegen in natuur?
Zelf actief willen zijn/ willen bewegen?
Zie antwoord op vorige vraag.

-

-

Waarom/ met welke reden doen jullie dit (aansluitend bij vorige vraag)?
Zelf actief willen zijn en bijdrage willen leveren aan buurt?
Op andere manieren ook vrijwillig betrokken of alleen bij de speelplek (geeft
indicatie of mensen speciaal de speelplek willen beheren of in het algemeen bij
dragen aan betere buurt etc)?
Ontevreden over kwaliteit beheer gemeente/ bedrijf? (verloedering)
Kwam de vraag/ wens van de gemeente?

De vraag is van de gemeente Buren gekomen. De gemeente heeft besloten dat
speeltuinen zelf in het onderhoud moesten voorzien zonder middelen van de gemeente.
Als de speeltoestellen niet meer aan de wettelijke eisen zouden voldoen, dan zouden ze
weggehaald worden door de gemeente. Wat dan overblijft is een kaal grasveld. Als er
geen stichting zou worden opgericht en buurtbewoners zelf het beheer en onderhoud
zouden gaan doen, dan zou de speelplek opgeheven zijn. Dat is nu voorkomen doordat
de stichting met betrokken bewoners het beheer van de speelplek op zich heeft
genomen.

-

Wie heeft initiatief genomen?
Jullie/ bedrijf/ gemeente, anders?
Overleg/ samenspraak?
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Zie vorige vraag

-

Beheer:
Met hoeveel doen jullie het?
Wie doet wat: zijn er taakverdelingen?
Wanneer/ vaste tijden?

Op de dagen dat de mensen kunnen die de beschikking hebben over de materialen om
de werkzaamheden uit te voeren, wordt er onderhoud gepleegd. Er worden dan ook
vrijwilligers bij geroepen die mee helpen. Dit gebeurt ongeveer twee keer per jaar met
tien tot twintig vrijwilligers. Er zijn ook kinderen die meehelpen. Het bestuur schrijft een
brief, waarin buurtbewoners worden opgeroepen tot het helpen tijdens een klusdag. Er
wordt door het bestuur een overzicht gemaakt met de taken en de mensen die komen
helpen. De activiteiten en de mensen die een bepaalde taak kunnen, worden dan op
elkaar af gestemd. Zoveel mogelijk wordt wel rekening gehouden met de
werkzaamheden die prioriteit hebben, omdat anders de veiligheid van het speeltoestel in
gevaar komt.
 Hoe verloopt contact?
Via gemeente op welke wijze?
Informatievoorziening?
Er is contact met een vast contactpersoon binnen de gemeente. De gemeente staat vaak
open voor gesprekken en er vindt goede communicatie plaats tussen de stichting en de
gemeente.
Het inspectierapport dat het bedrijf opstelt, komt via de gemeente. De gemeente laat
dan de resultaten aan de stichting weten.

-

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst van deze plek?
Contacten?
Uitbreiding/ stoppen?
Meer/ minder taken/ verantwoordelijkheden?

De stichting wil de activiteiten uitbreiden, met name door het bieden van uitdaging voor
oudere kinderen.

-

Wat is jullie voornaamste rol als bewonersgroep?
Initiator?
Dagelijks onderhoud/ beheer?
Anders?

Ze zijn zowel de initiator als verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de
speelplek.
DEEL 2: Verhoudingen ten opzichte van andere actoren
 Welke andere actoren zijn er en wat zijn hun rollen/verantwoordelijkheden?
Er komt een bedrijf die de inspecties doet twee keer per jaar. Met dat bedrijf is geen
contact; de inspectierapporten verlopen via de gemeente.


Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente doet het maaiwerk op en bij de speelplek, het snoeien van stuiken en
bomen en het plaatsen van een hekwerk.
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De gemeente heeft aangegeven dat ze de activiteiten van de stichting voor de buurt
willen sponsoren. De gemeente gaf geen subsidie meer, maar ziet nu wel het belang in
van buurtactiviteiten en heeft daarom besloten wat bij te dragen, waardoor het voor de
stichting makkelijker wordt om activiteiten te organiseren en materialen voor de
speelplek aan te schaffen. Dit is geen subsidie, maar een kleine bijdrage om de onkosten
te dekken.


Wat is de rol van bedrijven (bijv. speeltoestellen inspectie of hoveniersbedrijven)?

Er wordt contact opgenomen met bedrijven die speeltoestellen leveren als er vragen zijn
over de speeltoestellen zelf;
Een bedrijf doet inspecties van de speeltoestellen; zij leveren het rapport van de
inspectie bij de gemeente. De gemeente communiceert dit verder naar de bewoners toe.

-

Hoe zien jullie de rol van de gemeente?
Machtsverhouding?
Liever meer/ minder inbreng?


-

Is er een rol voor bedrijven weggelegd?
Nu? -> wat doen zij (taken en verantwoordelijkheden)?
Voorheen?-> wat deden zij (taken en verantwoordelijkheden): Waarom nu niet
meer?
Wat is de houding van andere actoren naar jullie als bewonersgroep toe?



De andere actoren staan positief tegenover de bewonersgroep.


Zijn er gedeelde belangen tussen actoren en zo ja, welke?

Het creëren van buurtbetrokkenheid is zowel voor de bewoners als voor de gemeente
van belang.


Tot slot: zouden jullie graag zien dat bewonersparticipatie op deze manier zich
verder uitbreidt? Dat er ook op andere plekken in Nederland meer waardering
komt voor wat burgers doen?/ Kunnen jullie tips/aanbevelingen geven over
bewonersbeheer op andere plekken in Nederland?

Een groot voordeel van bewonersparticipatie bij beheer van speelplekken is de
buurtbetrokkenheid die er mee gecreëerd wordt. Een nadeel ondervindt de stichting in de
wet- en regelgeving die er bij komt kijken. Het inspectierapport is vrij duidelijk, maar als
iets niet goed is, wordt het al snel onveilig genoemd. Kleine ingrepen moeten vaak al
gemeld worden.
Aanbevelingen:
Er moeten enthousiaste mensen zijn die bereid zijn om mee te helpen. Daarnaast is ook
bereidheid van de gemeente van belang. Dit geldt zeker voor de opstartfase, waarbij
bewoners vaak nog over niets beschikken. Als de gemeente dan geen bijdrage levert,
dan zal zo’n initiatief ook moeilijk van de grond kunnen komen. De ervaring is dat
wanneer een initiatief eenmaal is opgestart de welwillendheid en enthousiasme van
buurtbewoners snel op gang komt. Als er iets nieuws komt, dat een positieve bijdrage
levert aan de buurt en mensen zien daar de potentie van in, dan komt het enthousiasme
vaak al snel. Samenvattend moet er draagvlak zijn vanuit zowel bewoners als gemeente.
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Bijlage 2j: Interview uitwerking Bedrijf Repcon; Rick Spalink
DEEL 1: Over de rol van bedrijven bij speelplekken


Waar in Nederland doen jullie beheer en onderhoud van speelplekken?

Repcon doet onderhoud en inspecties bij bijna 200 gemeenten verspreid over heel
Nederland. Bij sommige gemeenten doen ze alleen inspecties, bij andere alleen
onderhoud en bij weer andere zowel inspecties als onderhoud.


Waar is jullie bedrijf op gericht/ waar bestaan de werkzaamheden uit die jullie
doen?
-Inspectie
-Inrichting/aanleg
-Beheer/onderhoud
-Kennisoverdracht (cursussen e.d)

Het bedrijf is hoofdzakelijk gericht op onderhoudswerkzaamheden en inspecties. Het
verschilt per gemeente welke taken Repcon heeft. In Geldermalsen doet Repcon één keer
per jaar de inspectie. In Buren doet een andere partij de inspecties. Afgelopen twee jaar
is Repcon daar bezig geweest met reparatiewerkzaamheden. In Buren doen
bewonersverenigingen bijna alles zelf. Repcon heeft daar alleen geassisteerd bij enkele
reparatieklussen. Naast onderhoud en inspecties heeft Repcon een aantal klanten die
gebruik maken van hun digitale logboek systeem.


Doen jullie naast speeltoestellen ook het groenonderhoud op de speelplek zelf?

Nee, dat doet Repcon niet.


Doen jullie alleen speelplekken onderhouden/beheren?

Ja, Repcon doet alleen beheer, onderhoud en inspecties van speeltoestellen.


Wat is het verschil tussen beheer en onderhoud?
- Hoe zou u de begrippen beheer en onderhoud definiëren?
- Zijn er voorbeelden te geven van wat beheer en wat onderhoud is?

-Reparaties: Er zijn drie soorten onderhoud: 1) Reparatiewerkzaamheden op basis van
de veiligheid. 2) Correctief onderhoud: reparatiewerkzaamheden. Als er iets kapot is, of
kapot gaat: kettingen van schommels die verslijten: Repcon zal dat detecteren en
adviseren om de schommelkettingen te vervangen. Ook valt onder correctief onderhoud
het herstellen van schade door vandalisme, bijvoorbeeld vernielingen door vuurwerk aan
een glijbaan. 3) Preventief onderhoud; dat schilderwerk en schoonmaakwerk inhoudt. Bij
dat laatste is vaak niet direct de veiligheid in het geding.


Zijn er plekken waar jullie beheer/ onderhoud/ inspectie gedaan hebben en dat nu
niet meer doen?
-Waarom nu niet meer?

Ja, dat gebeurt zeker. Bijvoorbeeld bij de gemeente Buren is het onderhoud in het
verleden door Repcon geheel gedaan. Sinds het nu door bewonersverengingen wordt
gedaan, doet Repcon dit niet meer (alleen nog als bewonersgroepen daar om vragen) en
is dat ‘project afgesloten’.


Zijn er plekken waar bewoners betrokken zijn?
- Wordt er samengewerkt en zo ja hoe verloopt die samenwerking?
- Wie doet beheer/ onderhoud/ inspectie?
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- Welk deel doen bewoners en wat doen jullie?
In Geldermalsen en in Buren is Repcon als bedrijf betrokken. Echter, in Geldermalsen
doet Repcon alleen de jaarlijkse inspectie en in Buren de uitvoering van
onderhoudswerkzaamheden. Het beheer en onderhoud doen de bewoners zelf. De
meeste reparatieklussen ook. Enkele reparatieklussen worden gedaan door Repcon. In
die gevallen zijn bewoners zelf niet bij machte dat te doen, en schakelen ze Repcon in.
De samenwerking tussen Repcon en bewonersgroepen speelt zich vooral af rond de
inspectiemomenten; als de inspectierapporten uitgekomen zijn, licht Repcon deze toe
aan de bewoners. Op die manier is er interactie; bewoners kunnen direct hun vragen
kwijt en ingaan op de adviezen die Repcon tijdens de inspectie geeft.
De gemeente wil expliciet niet dat bewoners van de vereniging of stichting tijdens de
inspectie aanwezig zijn. Een inspecteur kan minder zelfstandig en objectief een
veiligheidsinspectie uitvoeren als er bewoners, die het ‘dagelijks’ onderhoud doen, bij
aanwezig zijn. Het is niet gewenst dat bewoners die naar eer en geweten het onderhoud
verzorgen, in discussie gaan als een inspecteur het advies geeft om een toestel te
repareren of onderdelen te vervangen. Uit de inspectie volgt een rapportage die de
verengingen vervolgens krijgen. Het gebeurt dat de verenigingen naar aanleiding van het
inspectierapport vervolgens contact opnemen met Repcon om te vragen hoe ze
geconstateerde gebreken op kunnen lossen. Daarbij geven ze aan dat ze soms te weinig
vrijwilligers hebben of de reparatie te risicovol vinden om zelf te doen. Ze vragen dan
Repcon dit te doen. Anderzijds gebeurt het ook vaak dat er op plekken genoeg
vrijwilligers te vinden zijn die de reparaties wel zelf uit kunnen voeren en dat ook doen.
Soms schakelen ze daarvoor de leverancier in of een lokale aannemer.


Wat gebeurt er als dingen kapot gaan/ vervangen moeten worden?
-Wie doet dat?

Dat is een verantwoordelijkheid van de bewoners. Als de bewoners dit zelf kunnen, doen
ze dat zelf. Indien ze dat niet zelf kunnen, vragen ze Repcon om advies of om de
werkzaamheden uit te voeren.


In situaties waar bewoners het beheer doen:
-Hoe is de taakverdeling?
-Wie is opdrachtgever?
-En wie initiatiefnemer?
-Wie is aansprakelijk?
-Hoe zou je jullie rol omschrijven?
-Wie doet/ doen inspecties?

De rol die Repcon heeft, is voornamelijk die van inspecteur. Bewoners zijn
initiatiefnemers in de meeste gevallen, terwijl de gemeente de opdrachtgever is.
Wat bewoners doen en wat het bedrijf doet, verschilt sterk per situatie. In Geldermalsen
zijn verengingen die zeer actief zijn en vrijwel alles zelf doen. Er zijn ook verenigingen
die eenvoudige reparatie- en onderhoudsklussen zelf doen, maar de meer complexe
werkzaamheden door Repcon of een leverancier laten doen.
Er zijn verenigingen waar het beheer en onderhoud niet soepel verloopt, daar is het
gevaar aanwezig dat de kwaliteit van de toestellen achter uit gaat en waar de veiligheid
in het geding komt. Omdat bewoners vaak een budget meekrijgen van de gemeente dat
niet toereikend is voor al het onderhoud en de reparaties aan de toestellen, ontstaan
situaties dat bewoners bij vervanging van onderdelen de originele, duurdere onderdelen
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niet aanschaffen en naar een plaatselijke bouwmarkt gaan om daar een vervangend
onderdeel te kopen. Zo’n vervangend onderdeel is in de meeste gevallen niet geschikt,
maar bij gebrek aan financiële middelen wordt ervoor gekozen om niet het originele
onderdeel van de leverancier te gebruiken. De kans bestaat dat de veiligheid, maar op
zijn minst de kwaliteit van het speeltoestel achter uit gaat.
Echter, er zijn ook gemeenten waar dit wel goed gaat. Als voorbeeld wordt Boekel (NB)
genoemd.
In Geldermalsen is de gemeente de opdrachtgever voor het uitvoeren van de inspecties.


Zijn bewoners goed op de hoogte van relevante kennis met betrekking tot beheer/
onderhoud/ wettelijke kaders?
-Zo ja, wat weten ze?
-Zo nee, wat weten ze niet?

Dat verschilt eveneens per gemeente. In Geldermalsen is een platform, een
overkoepelend orgaan, actief dat twee keer per jaar een bijeenkomst houdt met alle
stichtingen waar geprobeerd wordt om kennis te delen. Dat kan gaan over het
uitwisselen van ideeën over fondsenwerving of het delen van informatie over leveranciers
waar ze goede dan wel minder goede ervaringen mee hebben. Repcon neemt daar ook
meestal 1 keer per jaar aan deel op verzoek van de gemeente om eventuele vragen over
de inspecties te kunnen beantwoorden. Er zijn veel bestuurswisselingen bij de
stichtingen, maar de gemeente streeft ernaar om mensen in het bestuur te hebben ( en
te houden) die de kennis hebben om de inspectierapportage te kunnen raadplegen en
daar de juiste informatie uit te kunnen halen.
Repcon is geen opleidingsinsituut en biedt ook geen cursussen aan op het gebied van
kennis. Repcon ziet dat niet als hun taak.


Wat zijn jullie ervaringen met ongelukken? Zijn die bij jullie weten gebeurd en hoe
kwam dat?

Er zijn zeker ervaringen met ongelukken. Ook op plekken waar bewoners het beheer en
onderhoud doen. De vraag is of deze ongelukken te wijten zijn aan het feit dat bewoners
beheer en onderhoud doen en dat het dus ligt aan de kwaliteit van het speeltoestel. Het
gebeurt vaker dat kinderen zelf een risico genomen hebben en daardoor te maken
hebben met een ongeval of het toestel op een ongebruikelijke manier gebruiken. Als een
toestel instort, dan is vrij duidelijk dat de veiligheid van het toestel niet in orde is. Vaak
wordt het ongeluk geweten aan de kwaliteit van een speeltoestel, terwijl het in praktijk
vaker te wijten is aan de wijze van het spel van kinderen zelf.


Welke taken of activiteiten zouden jullie als professionals bij bewonersparticipatie
willen uitbreiden?
Bijvoorbeeld kennisoverdracht?

Repcon wil zich blijven specialiseren in inspectie en onderhoud van alle merken
speeltoestellen. Ze zijn geen leverancier van speeltoestellen en willen dat ook niet gaan
worden. Leveranciers werken wel vaker met bewoners samen. Bewoners die inspraak
krijgen bij de aanleg en inrichting van nieuwe speelplekken, hebben veelal te maken met
de ontwerpafdelingen van leveranciers. Repcon wil de technische kant, de veiligheid en
het onderhoudsgedeelte blijven doen en zich daar op blijven richten.
Repcon is wel vaker gevraagd door gemeenten bij aanbestedingen om mee te beslissen
welke bedrijven in een gemeente aan het werk mogen. Repcon heeft daar weinig tot
geen interesse in: zij zijn geen opdrachtgever en willen niet beslissen wie wel en wie niet
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de klussen krijgt. Vooral omdat Repcon ook met alle leveranciers wil en moet
samenwerken. Repcon koopt bij alle leveranciers onderdelen in.
DEEL 2: verhoudingen ten opzichte van andere actoren


Welke andere actoren zijn er en wat zijn hun rollen/verantwoordelijkheden?
Gemeente
De gemeente heeft een meer faciliterende rol. De gemeente organiseert bijeenkomsten
voor bewonersverenigingen en hebben Repcon gevraagd om bij deze bijeenkomsten
aanwezig te zijn. Ze zorgen voor het communicatie- en organisatorische gedeelte.
Daarnaast geeft de gemeente subsidie aan verenigingen.


Wat is de houding van bewoners en de gemeente naar bedrijven toe?

Dit verschilt ook weer per groep. In de eerste jaren was er vanuit bewonersverenigingen
in Geldermalsen bijvoorbeeld een wat sceptische houding tegenover Repcon, vooral
richting de inspecteur. Bewoners hadden het idee: er komt iemand langs en die komt ons
controleren en die wordt ingehuurd door de gemeente. Doordat Repcon ook 1 x per jaar
is gaan deelnemen aan de bijeenkomsten om kennis te delen en de mogelijkheden tot
vragen te beantwoorden, is er meer transparantie ontstaan. Ook kan er dan beter
uitgelegd worden waarom adviezen gegeven worden en bepaalde bevindingen zijn
gedaan. Erg van belang is dat de communicatie open en transparant is. Dat laatste is
vooral een rol voor de gemeente: een faciliterende rol. De gemeente heeft Repcon om
inspectie gevraagd zodat er minstens één keer per jaar op veiligheid gecontroleerd wordt
door een gerenommeerd bedrijf. De gemeente heeft op deze manier de mogelijkheid
geboden dat bewoners met hun vragen over de inspectierapporten zich direct tot Repcon
kunnen wenden.


Zijn er gedeelde belangen tussen actoren en zo ja, welke?




Wat zijn voor- en nadelen van bewonersparticipatie?
Heeft u tips en aanbevelingen onder welke voorwaarden dit beheer en onderhoud
gedeeltelijk door bewoners gedaan kan worden of hoe bewoners en bedrijven
hierin samen kunnen werken?

Speelplekken overdragen lijkt een trend te zijn; het gebeurt steeds meer dat gemeenten
speelplekken aan de buurt overdragen. Het is al vaker door gemeenten onderzocht en
geprobeerd, maar vaak ook weer teruggedraaid.
Het wordt, volgens Repcon, in eerste instantie soms door gemeenten gezien als een
besparing om het beheer van een speelplek bij bewoners neer te leggen. Maar het moet
niet gezien worden als besparing of bezuinigingsmaatregel. Dat is het vaak niet.
De gemeente Geldermalsen geeft bijvoorbeeld nog steeds financiële middelen aan
bewoners om het onderhoud te kunnen doen. Het is fijn dat bewoners bij willen dragen,
maar de gemeente betaalt nu nog steeds mee. Ook het coördineren van
bewonersprojecten vanuit de gemeente kost de gemeente tijd en menskracht. Als de
gemeente zou besluiten om alle speelplekken zelf in onderhoud te nemen, dan is het veel
planmatiger te plannen. Er moet goed nagedacht worden over de consequenties op lange
termijn, namelijk dat het coördineren en bezoeken van alle afzonderlijke verenigingen
veel tijd kost en het onderhoud door bewoners zelf ook van de door de gemeente
beschikbaar gestelde financiële middelen gedaan moet worden.
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In Boekel is er één stichting die beheer en onderhoud van de speelplekken doet. De
stichting koopt zelf onderdelen in bij een leverancier. Daarbij gaat de rekening naar de
gemeente. Er zijn een aantal voordelen: de arbeid is dan puur vrijwillig (de uren die
bewoners in het onderhoud steken) en de kwaliteit van de speeltoestellen is erop vooruit
gegaan omdat vrijwilligers vaker en sneller bereikbaar zijn om onderhoud te verrichten
aan de speeltoestellen. De onderdelen die ingekocht worden, worden volledig betaald
door de gemeente. Bij andere gemeenten wordt een vast bedrag gegeven aan de
vereniging, dat meestal niet toereikend is. Van die subsidie is meestal niet het
onderhoud van speeltoestellen te betalen, op een manier waarbij de kwaliteit en de
veiligheid behouden blijven.
Er zijn zeker goede mogelijkheden om burgers te betrekken bij beheer en onderhoud,
maar het als besparing zien is niet de juiste insteek. De uren die vrijwilligers in het
onderhoud steken kan als een besparing gezien worden. Echter, het inkopen van
onderdelen kost geld, waar niet op bespaard kan worden als men veilige speeltoestellen
wil behouden.
Repcon weet als bedrijf hoeveel een speeltoestel ongeveer kost per jaar aan onderhoud.
Als een gemeente dus besluit de subsidiestroom te verminderen of te stoppen, dan wordt
het lastig voor een bewonersgroep om zonder budget de speeltoestellen te onderhouden.
Gemeenten moeten dus goed nagaan welke rol zij hebben bij bewonersparticipatie.
Bewoners kunnen veel doen: het schoonmaken van speeltoestellen, het legen van
afvalbakken, het schoonhouden van de ondergrond en de speelplek zelf. Doordat
bewoners betrokken zijn, kan dit betrokkenheid bij de leefomgeving en de kwaliteit van
de openbare ruimte verbeteren.
Volgens Repcon is het proberen te besparen op speelplekken voor gemeenten ook vaak
een reden om over te gaan naar natuurlijke speelplekken. Natuurlijke speelplekken
realiseren is goedkoper omdat er geen dure speeltoestellen bij aangeschaft hoeven te
worden. Een gemeente moet zich echter goed realiseren dat het onderhouden van zo’n
natuurlijke speelplek ook geld kost en dat je dus per saldo niet minder kwijt bent dan als
een traditionele speelplek. Natuurlijke speelplekken mogen goedkoper zijn in de
aanschaf, maar bij het onderhoud kunnen ze net zo duur of duurder zijn.
Repcon pleit ervoor dat ‘het hele verhaal verteld wordt’: niet alleen dat het goedkoper is
om speelplekken in beheer te geven aan de buurt (wat bij kan dragen aan een betere
buurtfunctie) maar ook dat het onderhoud en beheer en vervangen van onderdelen veel
geld kost, waar bewoners zelf dat budget niet hebben.
Goede voorbeelden zijn voorbeelden waarbij verenigingen wel graag het beheer en
onderhoud doen, maar bij gebrek aan kennis en kunde een bedrijf inschakelen om
assistentie te verlenen. Het eenvoudig beheer en onderhoud kan prima gedaan worden
door bewoners; daar hoeft geen bedrijf aan te pas te komen. Maar bij de meer specifieke
en complexe reparatieklussen is het verstandig dat een professional ingeschakeld wordt.
Het gebeurt ook dat binnen de vrijwilligersverenigingen een professional betrokken is die
werkzaam is als leverancier van speeltoestellen. Dan is er al een professional aanwezig
en dat zal de kwaliteit ten goede komen.

Bijlage 2k: Interview uitwerking bedrijf Speelplan, Almere; Mohamed
Rahman
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DEEL 1: Over de rol van bedrijven bij speelplekken


Waar in Nederland zijn jullie actief?

Speelplan is actief in heel Nederland; van Groningen tot Maastricht. Bij 80% van alle
werkzaamheden is de gemeente opdrachtgever, bij 20% zijn dat recreatieparken,
kinderdagverblijven, scholen en speeltuinverenigingen die Speelplan benaderen met
renovatieplannen en ontwerpen. Speelplan is niet regionaal gebonden.


-Het
-Het
-Het
-Het

Waar is jullie bedrijf op gericht/ waar bestaan de werkzaamheden uit die jullie
doen?
uitvoeren van inspectie;
geven van advies wat betreft beheer en onderhoud;
ontwerpen van kleine en grote speelplekken;
organiseren van cursussen en kennissessies.

Speelplan is een onafhankelijk ingenieursbureau. De werkzaamheden van Speelplan
richten zich op een viertal pijlers:

-

Ontwerp;
Kennisoverdracht middels cursussen;
Inspecties;
Advies en beleid.

Speelplan doet werkzaamheden die gericht zijn op de voorbereiding van de
werkzaamheden; tekeningen maken, ontwerpen, corrigeren, juiste maten aanleveren,
onderhandelen met opdrachtgevers. Vervolgens komt het ontwerp terecht bij de
uitvoerder.
Speelplan richt zijn activiteiten op advies en beleid en inspectie-werkzaamheden. Ze
doen geen beheer en onderhoud. Speelplan wil graag een onafhankelijk bureau zijn.
Daarnaast begeleidt Speelplan participatietrajecten


Doen jullie naast speeltoestellen ook het groenonderhoud op de speelplek zelf?
Nee. Speelplan doet geen groenonderhoud.



Wat is het verschil tussen beheer en onderhoud?
- Hoe zou u de begrippen beheer en onderhoud definiëren?
- Zijn er voorbeelden te geven van wat beheer en wat onderhoud is?

Het bedrijf Speelplan richt zich niet op onderhoud: dit zijn uitvoerende werkzaamheden
die ze liever aan andere bedrijven over laten. Speelplan wil zich graag specialiseren in
bovengenoemde pijlers.


Zijn er plekken waar jullie beheer/ onderhoud/ inspectie gedaan hebben en dat nu
niet meer doen?
-Waarom nu niet meer?

Ja, die plekken zijn er. In Deventer deed Speelplan vroeger de inspecties. Dat is nu
anders; Speelplan heeft de medewerkers van die gemeente nu van kennis voorzien hoe
ze inspecties kunnen uitvoeren, waardoor de gemeente nu zelf de inspecties kunnen
uitvoeren. Sommige bedrijven hebben daar kritiek op en wijzen op het creëren van
concurrentie. Toch denkt Speelplan daar anders over: kennis delen is kennis vergroten,
dat is wat Speelplan wil. Als bedrijf zijnde kom je maar één keer per jaar bij een
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gemeente. Maar het hele jaar door moeten de toestellen in goede staat zijn. Kennis
delen, zodat bewoners dit het hele jaar zelf kunnen doen, vindt Speelplan belangrijk.
Er zijn ook gemeenten in Nederland waar Speelplan alleen de inspectie doet. Ze zijn daar
ongeveer een week bezig met de inspectie (afhankelijk van de grootte van de
gemeente). De bevindingen die tijdens die inspecties gedaan worden, worden
gerapporteerd aan de gemeente zodat ze weten welke dingen gerepareerd en hersteld
moeten worden. Daarbij verschilt het per gemeente wat de gemeente met een rapport
doet; soms hebben ze zelf een uitvoeringsafdeling die de reparaties doet, soms besteden
ze het uit aan bedrijven, zoals een speeltoestellenleverancier of een aannemer, soms
laten ze het bewoners of een speeltuinvereniging zelf doen. Speelplan begeleidt
bewoners dan. Naar aanleiding van het rapport komen bewoners, gemeente en Speelplan
dan bijeen en wordt er gepraat over de resultaten van het rapport en over hoe eventuele
gebreken op te lossen zijn. Het is de ervaring dat het goed is als een bedrijf zo’n
inspectierapport toelicht. Bewoners hebben daar zelf niet altijd verstand van.
Communicatie en informatieoverdracht is daar bij van belang.
Speelplan werkt mee aan participatietrajecten; daar ontkomen ze niet aan. Speelplan
geeft aan het goed te vinden om samen met bewoners in een participatietraject te
werken. Het is daarbij van belang om elkaar de juiste informatie te verstrekken.
Daarnaast is ook gelijkwaardigheid erg belangrijk; iedere partij doet waar hij goed in is;
iedere partij moet het gevoel hebben dat hij van waarde is. Ook is het belangrijk dat je
samen werkt aan een doel: waar willen we eigenlijk heen? Duidelijk moet ook voor
bewoners zijn waarom bedrijven komen en duidelijk moet zijn wat bedrijven doen.


Zijn er plekken waar bewoners betrokken zijn?
- Wordt er samengewerkt en zo ja hoe verloopt die samenwerking?
- Wie doet beheer/ onderhoud/ inspectie?
- Welk deel doen bewoners en wat doen jullie?

In hoeverre bewoners betrokken zijn, verschilt sterk per plek.


Wat gebeurt er als dingen kapot gaan/ vervangen moeten worden?
-Wie doet dat?



In situaties waar bewoners het beheer doen:
-Hoe is de taakverdeling?
-Wie is opdrachtgever?
-En wie initiatiefnemer?
-Wie is aansprakelijk?
-Hoe zou je jullie rol omschrijven?
- Wie doet/doen inspecties?

Er zijn taken die bewoners kunnen doen, maar sommige (wat meer ingewikkelde) dingen
waar kennis en kunde voor nodig is, zijn wat minder geschikt om aan bewoners over te
dragen. Werkzaamheden van verschillende aard moeten gescheiden worden en bepaald
moet worden welke taken door bewoners gedaan kunnen worden en bij welke activiteiten
bijvoorbeeld een aannemer moet worden ingeschakeld.


Zijn bewoners goed op de hoogte van relevante kennis met betrekking tot beheer/
onderhoud/ wettelijke kaders?
-Zo ja, wat weten ze?
-Zo nee, wat weten ze niet?

Dat is vaak moeilijk. Van bewoners kan niet verwacht worden dat ze alle kennis zelf in
huis hebben met betekening tot wet- en regelgeving van speeltoestellen. En als
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bewoners niet beschikken over de juiste kennis en gereedschappen, dan wordt iets
onmogelijks aan hen gevraagd. Ze moeten het dan ‘op de gok’ doen, of ze gaan dingen
doen die schade kunnen veroorzaken. De juiste kennis en materialen is dus een
voorwaarde om als bewoner op een goede manier onderhoud uit te voeren. Het
enthousiasme van bewoners kan ook in gevaar komen als bewoners wel bereid willen zijn
te helpen, maar ze niet weten hoe. Daarom is overdracht van informatie over wat er van
bewoners wordt verwacht zo belangrijk.
Kennis over ingewikkelde ingrepen kunnen niet aan buurtbewoners overgelaten worden;
de veiligheid kan daarmee in het geding komen en ook kun je niet verwachten dat
mensen die geen kennis hebben over het onderhouden van speeltoestellen,
verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de speeltoestellen.


Welke taken of activiteiten zouden jullie als professionals bij bewonersparticipatie
willen uitbreiden?

Speelplan zou graag de ‘takken’ kennis en opleiding enerzijds en advies en beleid
anderzijds verder willen uitbreiden. Speelplan bemerkt een aantal trends waar ze op in
willen spelen: bezuinigingen, de verandering in hoe men omgaat met de openbare
ruimte, het deelnemen van bewoners aan projecten in de openbare ruimte en gemeente
die de zorgtaak meer bij bewoners willen neerleggen. Hier zitten een aantal theorieën
achter die om visie en beleid vragen. Daar ziet Speelplan kansen in voor in de toekomst.
De maatschappij verandert op allerlei vlakken. Hoe bewonersparticipatie in de toekomst
kan worden ingezet, is een nieuw beleidsveld waar Speelplan graag advies over zou
willen geven. Ook op het gebied van effectiviteit valt nog winst te behalen; vaak zijn er in
gemeenten een aantal kleine speelplekken die niet allemaal onderhouden kunnen
worden. Dan kan de gemeente zeggen: we halen ze allemaal weg. Het kan ook dat de
gemeente samen met bewoners gaat kijken welke wel behouden kunnen worden, welke
de grootste meerwaarde hebben. Belangrijk is dat de gemeente en bewoners met elkaar
het gesprek aangaan om zo teleurstellingen en misvattingen te voorkomen. In plaats van
voor de deur toestellen weghalen bij mensen, kan de gemeente aangeven waarom ze dat
doen (om meer aandacht te kunnen geven aan grotere plekken en gezamenlijk toe te
werken naar grotere plekken waar veel meer kinderen tegelijk kunnen spelen,
bijvoorbeeld)
Speelplan wil ook de discussie aangaan met bewoners om erachter te komen hoe zij in
het proces staan en wat hun wensen en ideeën zijn ten aanzien van hun medewerking
aan speelplekken in de openbare ruimte. Maar ook om erachter te komen welke soort
speelplekken bewoners graag zien, wat de leeftijden van de kinderen zijn en wat de
kinderen zelf leuk vinden. Die vragen zijn belangrijk om bewoners mee te laten denken
over de inrichting van een wijk waar iedereen achter kan staan. Uiteindelijk is het de
bedoeling om iets te doen dat draagvlak heeft. Uit de onderzoeken die Speelplan heeft
gedaan, bleek dat burgerparticipatie niet gedaan is uit bezuiniging. Speelplan geeft aan
dat bezuinigingen geen reden zijn, omdat het per saldo niet goedkoper is om het beheer
aan bewoners over te laten. Als het beheer goed gedaan wordt, dan zijn daar absoluut
niet minder kosten mee gemoeid. Er komt veel tijd, energie en overleg bij kijken. Dat
kost uiteindelijk veel meer dan de besparing op het onderhoud door het aan bewoners
over te laten. Het is alleen een andere taakverdeling met andere verantwoordelijkheden;
de verantwoordelijkheden worden namelijk meer bij burgers neergelegd.
DEEL 2: verhoudingen ten opzichte van andere actoren



Welke andere actoren zijn er en wat zijn hun rollen/verantwoordelijkheden?
Gemeente?
Wat is de houding van bewoners en de gemeente naar bedrijven toe?
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De houding van bewoners en gemeenten naar bedrijven is positief. Bewoners hebben
soms een wantrouwen richting een gemeente. Een bedrijf kan dan een tussenkomst zijn
tussen bewoners en gemeente. Een bedrijf wordt gehuurd door de gemeente om klussen
voor hen te doen. Speelplan wil dat hetgeen bewoners doen zo goed mogelijk in
samenwerking met de gemeente gebeurt. Wederzijds respect is daarbij erg van belang;
als de gemeente aangeeft dat ze niet meer subsidie kunnen geven, dan is dat zo en dan
moet er gezocht worden naar andere creatieve manieren om het gezamenlijke doel te
bereiken. Speelplan wil daarin bemiddelen.


Zijn er gedeelde belangen tussen actoren en zo ja, welke?




Wat zijn voor- en nadelen van bewonersparticipatie?
Heeft u tips en aanbevelingen op welke voorwaarden dit beheer en onderhoud
gedeeltelijk door bewoners gedaan kan worden of hoe bewoners en bedrijven
hierin samen kunnen werken?

Aanbevelingen: Een goede communicatie is een zeer belangrijk aspect bij
bewonersparticipatie. Met een goede dialoog die gericht is op het creëren van
draagvlak kan veel bereikt worden, mits de samenwerking gericht is op het bereiken
van een gezamenlijk doel. Ook een consequente taakverdeling is belangrijk:
bewoners moeten weten waar ze aan toe zijn, wat hun taken zijn en wat de taken
van bedrijven zijn.
Speelplan wil zich gaan verdiepen in het geven van advies en begeleiding. Ze zien
hierin ook een taak voor andere bedrijven weggelegd: bewoners adviseren en
toerusten met kennis die deze bedrijven als professionals hebben.
Voordelen van burgerparticipatie zijn dat betrokkenheid en draagvlak gecreëerd
wordt. Het is geen kwestie van een korte termijn samenwerking; er is draagvlak
nodig om een goede samenwerking aan te gaan.
De gemeente kan het zich niet permitteren om nog 100% de zorg te dragen voor
iedereen. Dat was van een andere tijd. We hebben elkaar hard nodig en moeten
creatieve manieren verzinnen om met geld, tijd en verantwoordelijkheden om te
gaan.
Het belangrijkste nadeel is dat niet iedereen even actief deelneemt; bij sommige
inspraakavonden voor een nieuw ontwerp bijvoorbeeld komen heel weinig mensen .
Dan is nog niet duidelijk wat de wensen van de bewoners zijn. Niet alle bewoners die
deelnemen zijn misschien representatief voor een project. Er is ook veel maatwerk;
elke buurt en elke gemeente is anders en de traditie, hoe dingen gaan, verschilt.
Soms is inspraak heel vanzelfsprekend, soms niet. Daarnaast is een nadeel dat
buurtbewoners vaak de deskundigheid niet in huis hebben.
De belangrijkste doelstelling van Speelplan is: veilige speelruimten te verwezenlijken
die uitdagend en toegankelijk zijn en waarvan de kwaliteit gewaarborgd blijft.
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Bijlage 3: Beheersovereenkomsten
Bijlage 3a: Subsidie-uitvoeringsovereenkomst Geldermalsen

- MODEL -

Subsidie-uitvoeringsovereenkomst inzake het beheer en onderhoud van speelplekken en
ingebruikgeving grond ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 1999 nr.
10.14 in casu de vaststelling Jaarprogramma tot verlening van subsidie voor onderhoud, beheer én
renovatie van een speelplek

Partijen:

1.

2.

Gemeente Geldermalsen, gevestigd aan Kuipershof 2, 4191 KH te Geldermalsen, krachtens
artikel 171 van de gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, M.W.M. de Vries
tevens handelende ter uitvoering van het raadsbesluit van 28 juni 1999, nr 6.18 hierna te
noemen: “de gemeente”;
De (speelplekbeherende) organisatie, ……………, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door
haar voorzitter en secretaris, hierna te noemen: “de organisatie”;

Overwegingen:

-

-

de organisatie wil onder eigen verantwoordelijkheid en beheer een speelplek in stand houden en,
eventueel onder toezicht, openstellen voor de jeugd;
de gemeente accepteert volgens bij raadsbesluit van 28 juni 1999 vastgesteld beleid en sindsdien
gewijzigd bij raadsbesluit van 26 juni 2007, nummer 19, uitsluitend speelplekken op haar grond
onder de conditie van een overeenkomst met een speelplekbeherende organisatie;
de gemeente is bereid onder condities grond beschikbaar te stellen;

Verklaren:

Over en weer te zijn overeengekomen als volgt:
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Artikel 1: begrippen
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Speeltoestel: een speeltoestel als bedoeld in het Attractiebesluit inclusief de daarbij behorende
ondergrond.
Speelplek: een door de organisatie of de gemeente ten behoeve van het kinderspel geplande of
aangewezen ruimte die daarvoor in meer of mindere mate wordt of is ingericht, al dan niet
omheind en al dan niet onder toezicht, bestaande uit speeltoestellen en hekwerken, daaronder niet
begrepen beplantingen, gazons, banken en afvalbakken.
Beheerder: de organisatie voor zover het de speelplek betreft, de gemeente voor zover het de
beplantingen, gazons, banken en afvalbakken betreft.
Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen: Besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.
Het besluit is een Algemene maatregel van Bestuur, d.d. 3 september 1996, op grond van de Wet
op de gevaarlijke werktuigen (WGW).
Speelplekkenbeleid: beleid met betrekking tot speelplekken in de gemeente Geldermalsen zoals
door de raad op 28 juni 1999 is vastgesteld en laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 26 juni
2007, onder nummer 19.
Platform: een, namens de organisaties opererend, orgaan dat gevraagd en ongevraagd de
gemeente en de organisaties adviseert over het speelplekkenbeleid in de gemeente Geldermalsen.
Beheer: alle activiteiten van de organisatie(s) en de gemeente die nodig zijn om de speelplek te
laten voldoen aan doel en functie.

Onderhoud: alle werkzaamheden die erop zijn gericht om de speelplek te houden of te brengen in
een toestand die voor haar doel en functie nodig zijn.
Object: het aan de organisatie in gebruik gegeven perceel.

Artikel 2: het object
1.

De gemeente geeft in gebruik aan de organisatie: …………………….,
het perceel ……………….. gelegen aan ……………. te …………….. zoals in bijlage 1 bij de
overeenkomst staat aangegeven. Deze bijlage maakt deel uit van deze overeenkomst.

2.

Het object valt onder de begripsomschrijving van artikel 1.1.A. van de geldende Algemene
Plaatselijke Verordening Geldermalsen.

Artikel 3: bestemming

Het object is uitsluitend bestemd om gebruikt te worden als speelplek en dient uitsluitend te worden
gebruikt door de organisatie in overeenstemming met deze bestemming.

Artikel 4: duur overeenkomst
1.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode tot 1 januari 20.. en gaat in op de dag van
ondertekening; zij eindigt van rechtswege op de laatste dag van deze periode.
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2.

Na afloop van de in het eerste lid genoemde periode wordt de overeenkomst onder dezelfde
voorwaarden voor een bepaalde periode voortgezet, indien en voor zover voor die periode een
subsidie is toegekend voor het beheer van een speelplek.

Artikel 5: gebruiksvergoeding
De organisatie is geen gebruiksvergoeding verschuldigd voor de grond.

Artikel 6: verplichtingen organisatie ten aanzien van de speelplek
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

De organisatie houdt toezicht op de veiligheid van de speelplek voor zover zij als beheerder
daarvan is aangemerkt.
De organisatie verricht voor haar rekening plaatsing, reparaties, onderhoud, vervanging en
renovaties van de op het terrein staande speeltoestellen alsmede onderhoud aan de ondergrond,
zoals het egaliseren, aanvullen en in nette staat houden van de ondergrond.
De handelingen genoemd in lid 1 en 2 dienen in overeenstemming te zijn met de regelgeving
zoals opgenomen in het Attractiebesluit.
Conform het bepaalde in het Attractiebesluit dienen per speeltoestel gegevens met betrekking tot
plaatsing, onderhoud, inspecties, ongevallen, vervanging van onderdelen en reparaties in een
logboek te worden bijgehouden. De gemeente is te allen tijde gerechtigd tot inzage in voormeld
logboek. De organisatie dient hieraan medewerking te verlenen.
De organisatie meldt onverwijld aan de gemeente, de gebreken en onregelmatigheden die, om te
voldoen aan de normen van het Attractiebesluit, herstel of aanpassing behoeven en waarvan de
werkzaamheden volgens deze overeenkomst niet tot de taken van de organisatie behoren.

De gemeente is gerechtigd onderzoek te (laten) doen naar de veiligheid van een speelplek. Indien
gebreken worden geconstateerd die met de veiligheid te maken hebben zal de organisatie hiervan
onder verwijzing naar het bepaalde in lid 7 in kennis worden gesteld. De gemeente voert naar
aanleiding van deze kennisgeving overleg met de organisatie. De organisatie verplicht zich deze
gebreken binnen een van gemeentewege gestelde redelijke termijn verhelpen.
Indien de organisatie in gebreke blijft de in lid 6 genoemde gebreken binnen de gestelde termijn te
verhelpen, gebeurt zulks vanwege de gemeente doch voor rekening van de organisatie,
onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 1.

Artikel 7: verplichtingen gemeente ten aanzien van de organisatie
1.

2.

De gemeente verricht alle handelingen met betrekking tot het beheer en onderhoud van een
speelplek, voor zover zij als beheerder daarvoor is aangemerkt. De gemeente is in elk geval
beheerder voor beplantingen, gazons, banken en afvalbakken die tot een speelplek behoren. In
afwijking van het bepaalde in artikel 2 en 3 is de gemeente ook beheerder van het hekwerk.
Bij de in lid 1 genoemde handelingen geldt als minimale voorwaarde dat de veiligheid van de
speelplek in overeenstemming met het Attractiebesluit niet in gevaar mag komen.
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3.
4.

De gemeente leegt met regelmaat doch tenminste eenmaal per 14 dagen de aanwezige
afvalbakken op het object.
De gemeente herstelt gebreken en/ of onregelmatigheden indien deze betrekking hebben op het
bepaalde in lid 1 en lid 3.

Artikel 8: Verplichtingen organisatie ten aanzien van de administratie
1. De organisatie richt haar financiële administratie zodanig in, dat per speeltoestel een jaarlijkse
reservering plaatsvindt, gebaseerd op de uitgangspunten zoals deze staan geformuleerd in de
evaluatie van het speelplekkenbeleid 2007.
2. De organisatie gebruikt voor de financiële verantwoording een daartoe ontvangen
“boekhoudprogramma”. Dit “boekhoudprogramma” is tot stand gekomen in het platform
speelplekken en zij stelt dit programma ter beschikking.

Artikel 9: speelplek
1.
2.

De in artikel 2 lid 1 aangegeven speelplek heeft de status van ……………. speelplek; conform
het speelplekkenbeleid en vertegenwoordigt een kapitaalswaarde van € ……………….
Indien de organisatie de status van de speelplek, zoals bedoeld in lid 1, wil wijzigen dient de
procedure gehanteerd te worden zoals deze verwoord is in het speelplekkenbeleid van de
gemeente Geldermalsen.

Artikel 10: speeltoestellen
1.

2.

3.
4.

De organisatie meldt tenminste 3 weken voordat tot plaatsing wordt overgegaan aan de gemeente
de plaatsing van speeltoestellen of andere grotere materialen onverminderd de eventuele
verplichting hiervoor de vereiste vergunning aan te vragen of melding te doen.
Vergunningsplichtig zijn in ieder geval speeltoestellen met een hoogte van meer dan 3 m en/of een
oppervlakte van meer dan 3 m².
Zelfgemaakte speeltoestellen moeten zijn ontworpen en vervaardigd conform de voorschriften
van of gebaseerd op het Attractiebesluit en moeten zijn goedgekeurd door een certificatie
instelling.
De plaatsing van de speeltoestellen moet steeds in overeenstemming zijn met de geldende
veiligheidsvoorschriften.
De organisatie is en blijft juridisch en economisch eigenaar van de speeltoestellen. Partijen
beschouwen de speeltoestellen, ongeacht of zij bij het ondertekenen van deze overeenkomst al zijn
geplaatst, als roerende zaken.

Artikel 11: Platform
Voor het stroomlijnen van de processen voor het speelplekkenbeleid in de gemeente Geldermalsen is
een platform in het leven geroepen. Alle organisaties zijn kosteloos lid van het platform. Dit platform
adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente en de organisaties.
Artikel 12 aansprakelijkheid en vrijwaring
1.

De organisatie is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, die verband houdt met
hetgeen waartoe de organisatie ingevolge deze overeenkomst gerechtigd of verplicht is en die te
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2.

3.

4.

wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen door of vanwege de
organisatie dan wel anderszins aan de organisatie dient te worden toegerekend.
De organisatie vrijwaart de gemeente voor alle vorderingen van derden tot vergoeding van
enigerlei schade, die verband houdt met hetgeen waartoe de organisatie ingevolge deze
overeenkomst gerechtigd of verplicht is en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of
verkeerde handelingen door of vanwege de organisatie dan wel anderszins de organisatie dient te
worden toegerekend.
De gemeente is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, die verband houdt met hetgeen
waartoe de gemeente ingevolge deze overeenkomst gerechtigd of verplicht is en die te wijten is
aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen door of vanwege de gemeente dan
wel anderszins aan de gemeente dient te worden toegerekend.
De gemeente vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen van derden tot vergoeding van
enigerlei schade, die verband houdt met hetgeen waartoe de gemeente ingevolge deze
overeenkomst, gerechtigd of verplicht is en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of
verkeerde handelingen door of vanwege de gemeente dan wel anderszins de gemeente dient te
worden toegerekend.

Artikel 13: verzekering
Ingaande 1 februari 2009 heeft de gemeente een verzekeringspakket afgesloten teneinde de risico’s
van het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk af te dekken. Deze verzekering behelst:
- ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
- aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
- aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
- bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
- verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
- rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

Artikel 14: tussentijdse beëindiging
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Elke partij kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de wettelijke voorschriften en
geldende afspraken.
De organisatie stemt in elk geval in met beëindiging van de overeenkomst wanneer het object
waarop de speelplek is gerealiseerd volgens een wijziging van het ter plaatse geldende
bestemmingsplan een andere bestemming krijgt.
Bij tussentijdse beëindiging dient een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te worden
genomen, tenzij omstandigheden zich naar hun aard daartegen verzetten.
Een verzoek tot beëindiging dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.
Na beëindiging van de overeenkomst zal de gemeente zorgdragen voor het beheer van de
speelplek, zolang deze als speelplek gehandhaafd wordt dan wel nog niet in beheer is gegeven
aan een organisatie. De procedure zoals deze is vastgesteld in het speelplekkenbeleid van de
gemeente Geldermalsen zal hierbij gevolgd worden.
Na beëindiging van de overeenkomst wordt de organisatie in de gelegenheid gesteld om vóór een
door de gemeente en in overleg met de organisatie bepaalde datum de toestellen te verwijderen
en de ondergrond in oorspronkelijke staat te herstellen.

Artikel 15: ontbinding
1.
a.

De gemeente kan de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden in het geval:
de organisatie failliet wordt verklaard of aan haar surséance van betaling wordt verleend;
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b.

c.

2.

de organisatie verzuimt te voldoen aan haar contractuele verplichtingen t.a.v. het beheer en
onderhoud van de speelplek; dit is het geval indien de organisatie schriftelijk in gebreke is gesteld
en het verzuim niet binnen de door de gemeente gestelde redelijke termijn is hersteld;
de organisatie wordt opgeheven opgaat in een ander rechtspersoon of een andere organisatie, dan
wel een zodanig samenwerkingsverband met een andere organisatie aangaat dat van een
zelfstandig functioneren van de organisatie geen sprake meer is.
De organisatie kan de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden in het geval de
gemeente verzuimt te voldoen aan haar contractuele verplichtingen. Dit is het geval indien de
gemeente uitdrukkelijk en schriftelijk in gebreke is gesteld en het verzuim niet binnen de door de
organisatie gestelde redelijke termijn is hersteld.

Artikel 16: beëindiging overeenkomst
Bij beëindiging van de overeenkomst (tussentijds dan wel van rechtswege) is het uitgangspunt dat de
organisatie de speeltoestellen aan de gemeente in eigendom overdraagt in de staat waarin de
speeltoestellen dan verkeren. De gemeente en de organisatie overleggen in dit geval of en in hoeverre
aan de organisatie een vergoeding toekomt dan wel of de organisatie ontvangen en niet bestede
bedragen voor beheer of onderhoud geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen.
Aldus opgesteld te Geldermalsen,
Datum: ………………
De gemeente Geldermalsen,

De organisatie

Mw. M.W.M. de Vries,
Burgemeester.

Voorzitter.

Secretaris.
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Bijlage 3b: Beheersovereenkomst Ommen (zie pdf 1 en 2)
Bijlage 3c: Beleidskader Speelruimte Buren (zie pdf)
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