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In deze analyse worden de resultaten van de enquête naar gemeentelijk speel- en
beweeginfrastructuur behandeld. Dit jaar zijn er 48 enquêtes ingevuld. In 2018 waren
dat er 92 en in 2017 43. De deelname is dus nog wel hoger dan in 2017, maar
stukken lager dan in 2018. Nederland telt in 2019 355 gemeenten, doordat het aantal
op 1 januari 2019 is afgenomen met vijfentwintig gemeenten ten opzichte van 2018.
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019)
Dit jaar heeft dus 14% van alle gemeentes de enquête ingevuld. In 2018 was het
percentage gemeentes dat deelnam stukken hoger, namelijk 24%.

Vraag 1: Voor welke gemeente werkt u?
In totaal waren er 39 antwoorden op de eerste, niet verplichte, vraag: “Voor welke
gemeente werkt u?” Er zijn 37 verschillende gemeentenamen ingevuld; van twee
gemeentes zijn er twee reacties. In 2018 waren er 74 verschillende gemeentenamen
ingevuld.

Vraag 2: Hoeveel openbaar toegankelijke gemeentelijke speelplekken met minstens 1
speeltoestel telde uw gemeente eind 2018?
Aantal
speelplekken

Aantal gemeenten in
enquête 2019

Aantal gemeenten in
enquête 2018

Aantal gemeenten in
enquête 2017

< 50

12 (25%)

13 (14%)

9 (21%)

50-99

7 (15%)

19 (21%)

8 (19%)

100-149

8 (17%)

21 (23%)

8 (19%)

150-199

4 (8%)

9 (10%)

5 (12%)

200-249

2 (4%)

9 (10%)

5 (12%)

> 250

14 (19%)

20 (22%)

6 (14%)

Onbekend

1 (2%)

0

2 (5%)

Totaal

48 (100%)

91 (100%)

43 (100%)

4,3%

8,5%
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In bovenstaande figuur is te zien dat er in 2019 minder gemeentes met veel (150249) openbaar toegankelijke speelplekken hebben deelgenomen aan deze enquête,
in vergelijking met 2018. 27 Gemeentes die deze enquête hebben ingevuld hebben
149 speelplekken of minder. Er is echter wel een grote piek doordat er 14 gemeentes
zijn met meer dan 250 speelplekken.

Vraag 3: Toekomstplannen
Er is gevraagd naar de toekomstverwachtingen voor het aantal speel- en
beweegplekken, het budget hiervan en de mogelijke subsidie voor het stimuleren van
buitenspelen. De antwoorden worden in de figuren hieronder getoond.
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Op de eerste vraag over de verwachting van het aantal gemeentelijke speel- en
beweegplekken is door het grootste deel (61,7%) ‘globaal hetzelfde, geen
verandering’ geantwoord. In 2018 was dit 68,1%, hierin is dus weinig veranderd.
Echter is het percentage respondenten dat minder speelplekken verwacht wel
gegroeid, ten opzichte van 2018. Dit is namelijk van 15,4% (2018) naar 23,4% (2019)
gegaan. Bij vraag 4 is dit ook terug te zien in de antwoorden. Op deze open vraag is
vaak geantwoord dat er minder speelplekken worden verwacht.
De tweede vraag ging over de verwachting over het te besteden budget voor speelen beweegplekken. 2/3 van de respondenten schat in dat er in 2019 evenveel geld te
besteden is aan speelplekken als in 2018. Opmerkelijk is dat ongeveer 19% meer
geld verwacht. Dit is iets meer dan in de antwoorden van 2018 (toen was het 16,5%).
En het valt op, dat 15% minder geld verwacht te besteden dan in 2018. Dat is ook
meer dan in de enquête van vorig jaar: nu is het 14,9% (2019), toen was het 12,1%
(2018).
Het percentage gemeentes dat aangeeft minder speelplekken te verwachten is
toegenomen. Ook is het aantal gemeentes dat verwacht meer financiële middelen
beschikbaar te hebben iets hoger. Een hoger percentage verwacht meer geld, en
een hoger percentage verwacht minder plekken. Dit kan mogelijk betekenen dat

3

Analyse Enquête Speel- en Beweeginfrastructuur gemeenten 2019

gemeentes meer budget per speelplek beschikbaar stellen. In de enquête 2020
kunnen we wellicht achterhalen of dit het geval is.
Net als in 2018 is het voor een groot deel (40,4%) van de respondenten onbekend of
zijn/ haar gemeente meer, minder of evenveel subsidie verstrekt voor het stimuleren
van buitenspelen. Waarschijnlijk is de oorzaak hiervan dat dit vanuit een andere
gemeentelijke afdeling wordt georganiseerd.
Van de respondenten die wel een inschatting konden geven, verwacht een zeer
ruime meerderheid een gelijk bedrag (20 van de 28).

Vraag 4: Als u veranderingen in het gemeentelijk speel- en beweegbeleid ziet of
verwacht, kunt u dan aangeven welke dat zijn?
Deze open vraag is door 32 respondenten beantwoord. Bij hun antwoorden zitten er
nog negen antwoorden als ‘n.v.t.’, ‘geen’ of ‘geen veranderingen’. Uiteindelijk blijven
er dus 23 andere antwoorden over.
In deze 23 antwoorden is vijf keer genoemd dat er kwantitatief minder speelplekken
worden verwacht, maar dat deze kwalitatief verbeteren. Dit komt ook overeen met
het antwoord van de vorige vraag. Hier werd namelijk aangegeven dat er meer geld
wordt verwacht, maar minder speelplekken.
Verder kwam een antwoord omtrent ‘een nieuw beleid’ vaak voor, namelijk wel
negen keer (39%). Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan meer verbinding, meer
burgerinitiatief of het vaststellen van nieuwe kaders. Onderwerpen als aandacht voor
meer groen, bewegen en/ of senioren kwamen ook terug.

Vraag 5: Vanuit de Omgevingswet kan een gemeente investeren in gezondheid door
een beweegvriendelijke buitenruimte. Verwacht u dat in uw gemeente?

Precies een derde (16) van de 48 respondenten heeft geen idee of de
Omgevingswet gemeenten stimuleert te investeren in beweegvriendelijke
buitenruimte. 10,4% verwacht geen investeringen in beweegvriendelijke
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buitenruimte. 29,2% verwacht wel te investeren, maar denkt niet dat dit door de
Omgevingswet komt en de resterende 27,1% denkt dat de Omgevingswet
investeringen wel degelijk bevordert.
Op het totaal van alle respondenten gaat het om respectievelijk 29,2% en 27,1%,
samen 56,3%, die investeringen verwacht in een beweegvriendelijke buitenruimte, al
dan niet dankzij de Omgevingswet.
5b: Maakt het beleid t.a.v. de speel- en beweeginfrastructuur integraal deel uit van andere
beleidsterreinen binnen uw gemeente?
Op deze vraag konden respondenten meerdere antwoorden geven. De mogelijke
antwoorden waren: Ja, (positief) jeugdbeleid; Ja, sportbeleid; Ja, gezondheidsbeleid;
Ja, openbare ruimte-beleid; Nee, niet integraal, er is wel afstemming met andere
terreinen; Nee, niet integraal, ook geen afstemming; geen antwoord/ mening.
Beleidsterreinen

Aantal
antwoorden

Ja, (positief) jeugdbeleid
Ja, sportbeleid
Ja, gezondheidsbeleid
Ja, openbare ruimtebeleid
Nee, niet integraal, er is wel afstemming
Nee, niet integraal, ook geen afstemming
Geen antwoord/ mening
Totaal

12
16
15
23
14
1
5
86

Percentage
van de
antwoorden
14%
19%
17%
27%
16%
1%
6%
100%

Percentage van de
43 respondenten
25%
33%
31%
48%
29%
2%
10%
-

In bovenstaande tabel is van elk antwoord te zien hoe vaak dit is gekozen door de
respondenten. Verder staan hier de percentages van het aantal antwoorden en van
het aantal respondenten. De respondenten met een negatief antwoord gaven maar
één antwoord, terwijl de respondenten met een positief antwoord er vaak meerdere
gaven.
Er is vijf keer geen antwoord/ mening ingevuld. Daarnaast is er een keer ‘Nee, niet
integraal, ook geen afstemming’ en 14 keer ‘Nee, niet integraal, er is wel afstemming’
als antwoord gegeven. Bij 15 van de 43 gemeentes met wel een antwoord/ mening
maakt het beleid t.a.v. de speel- en beweeginfrastructuur dus niet integraal deel uit
van andere beleidsterreinen. Bij de meerderheid van de gemeenten die deze vraag
beantwoordden (28 van de 43), maakt het er wel integraal deel van uit.
Als er gekeken wordt naar de positieve antwoorden valt meteen op dat er vaak
meerdere antwoorden zijn aangevinkt. Zo komt de combinatie (positief) jeugdbeleid,
sportbeleid, gezondheidsbeleid en openbare ruimte-beleid zeven keer voor. Verder is
er elf keer een combinatie van twee of drie positieve antwoorden gegeven.
Wanneer het beleid rond speel- en beweegruimte integraal opgepakt wordt met
andere beleidsterreinen is er een grotere kans dat alle voordelen van spelen in beeld
komen. Hierbij verwijzen we onder andere naar “spelen is groeien”1.

1

http://spelenenbewegen.nl/spelen-is-groeien-nieuwsbericht/
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Vraag 6: Geef aan of er in uw gemeente van de onderstaande (speel)plekken
voldoende zijn in aantal en in kwaliteit.
Voldoende,
maar
kwaliteitsslag
nodig
12

Aantal
onvoldoende,
kwaliteit in
orde
12

Onvoldoende
in aantal en
kwaliteit

Geen
mening/
antwoord

Parken

Voldoende
in aantal
en
kwaliteit
20

1

3

Totaal
(excl.
Geen
mening)
48 (45)

Pleinen

18

17

7

2

4

48 (44)

Bossen/ recreatieterreinen

18

12

6

4

8

48 (40)

Jongerenontmoetingsplekken

13

8

7

14

6

48 (42)

Schoolpleinen

22

17

0

1

8

48 (40)

Speeltuinen
(vereniging/stichting)
Beweegtuin/ fitnesstoestellen

22

8

6

5

7

48 (41)

10

2

16

10

10

48 (38)

Sportplekken

20

6

11

5

6

48 (42)

Routes om te fietsen en
wandelen
Routes om hard te lopen en
te skaten
Speelnatuur

31

6

4

3

4

48 (44)

19

9

9

7

4

48 (44)

11

7

16

11

3

48 (45)

Kinderboerderij

20

5

6

4

13

48 (35)

Urban sport locatie

5

3

9

13

17

47 (30)

Skatepark

22

6

5

7

7

47 (40)

Sportaccommodaties

27

13

2

0

5

47 (42)

Strand

17

2

2

6

20

47 (27)

Informele speelruimte

26

12

3

1

3

45 (42)

Totaal

321

145

121

94

128

809 (681)

In bovenstaande tabel staat het aantal antwoorden per mogelijkheid en het totaal
hiervan. Het antwoord van elke vraag dat door de meeste respondenten is gekozen,
is vetgedrukt. Doordat er bij strand en urban sportlocatie vaak ‘geen mening/
antwoord’ is aangegeven, is hier het antwoord dat daarna het hoogste aantal heeft
vetgedrukt.
Zo is te zien dat de meeste respondenten van mening zijn dat er voldoende in aantal
en kwaliteit zijn van:
Parken, pleinen, Bossen/recreatieterreinen, Schoolpleinen, speeltuinen,
sportplekken, routes om te fietsen en wandelen, routes hard te lopen en te skaten,
kinderboerderij, skatepark, sportaccommodaties, strand en informele speelruimte.
Op heel veel plekken in gemeentes gaat het dus best goed vinden deze ambtenaren.
Er zijn echter ook plekken waar nog aan gewerkt kan worden, volgens hen. Zo vindt
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68% dat het aantal beweegtuinen/ fitnesstoestellen onvoldoende is. Hiernaast is 60%
ontevreden over het aantal speelnatuurplekken.
Over urban sportlocaties heeft een groot deel geen mening. De ambtenaren die hier
wel een mening over hadden waren erg negatief, de urban sportlocaties zijn
onvoldoende in zowel aantal als kwaliteit.
De kwaliteit en kwantiteit van jongerenontmoetingsplekken verschillen erg in de
gemeentes. Hoewel 14 keer het antwoord onvoldoende in aantal en kwaliteit is
aangegeven, is er ook 13 keer voldoende in aantal en kwaliteit geantwoord.
In 2018 gaf ongeveer een derde van de respondenten aan dat er voldoende
schoolpleinen zijn, maar dat deze een kwaliteitsslag nodig hebben. Uit deze enquête
blijkt dat dit nog steeds nodig is, volgens de respondenten. 35% van alle antwoorden
gaf hetzelfde antwoord in deze enquête.
Ook zijn er naar aanleiding van de enquête van vorig jaar een aantal plekken
toegevoegd. Hier hoort onder andere ‘strand’ bij, waarover 43% van de
respondenten geen mening had. Van de respondenten met wel een mening is 63%
tevreden over het aantal en de kwaliteit van het strand.
Verder is gevraagd of er speelplekken zijn vergeten in de vraag. Hier werden nog
zwembaden of trapvelden/ fietscross genoemd.

Vraag 7: Heeft uw gemeente speelplekken die zo zijn ingericht dat ze geschikt zijn voor
kinderen/jongeren met een beperking?
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Op de vraag of de gemeente speelplekken heeft die geschikt zijn voor kinderen/
jongeren met een beperking heeft meer dan driekwart ‘enkele plekken’ geantwoord.
Slechts één gemeente die de enquête heeft ingevuld, heeft aangegeven dat echt alle
plekken goed ingericht voor kinderen/ jongeren met een beperking. Verder is er vijf
keer ‘geen enkele’ plek ingevuld en vijf keer ‘veel plekken’. Van de 47 antwoorden
zijn er gelukkig dus maar vijf gemeentes (10,6%) die hebben aangegeven geen
speelplekken voor kinderen en/of jongeren met een beperking te hebben. 89,4%
heeft deze speelplekken wel.
De tweede vraag is of de respondenten van mening zijn dat er voldoende samen
wordt gespeeld op openbare plekken. Meer dan de helft (54%) geeft aan dat er
voldoende wordt samengespeeld. Er zijn echter ook 11 respondenten die van
mening zijn dat er niet genoeg wordt samengespeeld en 11 anderen hebben hier
geen idee over. Het zou kunnen dat ze zelf nooit op een speelplaats zijn als er wordt
gespeeld en dat ze hier daardoor ook geen goed antwoord op kunnen geven. Deze
vraag zat nog niet in de enquête van 2018, helaas kan er daardoor geen vergelijking
worden gemaakt. In 2020 is dit natuurlijk wel mogelijk.

Vraag 8: Heeft uw gemeente kindvriendelijke routes?

22 van de 48 antwoorden zijn op deze vraag positief. Er zijn in deze gemeentes een
of meerdere kindvriendelijke routes. Voor een kwart is het onbekend of er
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kindvriendelijke routes in de gemeente zijn. Verder geeft 29% aan dat er geen
kindvriendelijke routes in de gemeente aanwezig zijn.
Er is na deze vraag gevraagd of de respondenten nog een toelichting hadden over
het stimuleren van inclusief spelen en/ of zelfstandige mobiliteit. Deze toelichting
heeft zowel betrekking op vraag 7 als op vraag 8. Er is bijvoorbeeld genoemd dat
ouders en/of verzorgers hier een grotere rol in moeten en kunnen spelen.

Vraag 9: Welke leeftijdsgroep is de komende periode, volgens u, het meest belangrijk
om rekening mee te houden bij de inrichting van de buitenruimte?

Bij vraag 9 is gevraagd wat de belangrijkste leeftijdsgroep is om deze periode
rekening mee te houden bij de inrichting van de buitenruimte. Respondenten konden
bij de drie verschillende groepen aangeven of zij deze het belangrijkste, gemiddeld of
het minst belangrijk vinden. Niet iedereen heeft deze vraag goed begrepen. Er zijn
namelijk 48 antwoorden voor de eerste groep, maar slechts 47 voor de tweede en 46
voor de laatste.
Er is 20 keer aangegeven dat de leeftijdsgroep 0-12 jaar het belangrijkst is om
rekening mee te houden bij de inrichting van de buitenruimte. Dit stond tegenover 17
keer voor de groep 12-18 jaar en 11 keer voor volwassenen en senioren. Velen
waren het erover eens dat ‘volwassen (incl. senioren)’ de minst belangrijke groep is,
dit antwoord is namelijk 28 keer gegeven. Over het algemeen is de verdeling van
meest naar minst belangrijk dus: 0-12 jaar, 12-18 jaar en dan volwassenen. Deze
verdeling was in 2018 precies hetzelfde.
Bij deze vraag zijn veel toelichtingen gegeven. Alle toelichtingen zijn te vinden in de
bijlage. Er is onder andere vaak gezegd dat alle drie de groepen (even) belangrijk
zijn en dat het ook goed zou zijn als ze meer met elkaar in contact kunnen komen.
Verder is gesteld dat de oudere jeugd of ‘hangjeugd’ eerder overlast zou kunnen
veroorzaken, juist doordat zij minder eigen plekken hebben.
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Vergijzing is, net als in 2018, ook vaak benoemd als belangrijk onderwerp. Hierdoor
komen er meer ouderen waardoor er ook meer plekken voor hen zouden moeten
worden ingericht. Het is wel opvallend dat niemand het heeft over volwassenen van
bijvoorbeeld 30-50.

Vraag 10: Belemmeringen
Aan de respondenten is over vijf onderwerpen gevraagd of deze een belemmering
vormen bij het creëren van meer speelruimte. De mogelijke belemmeringen zijn:
budget, hoeveelheid openbare ruimte, bewonersprotest, tekort aan politieke
aandacht en de mate waarin de organisatie kan inspelen op initiatieven van
bewoners.
30
25
20
15
10
5

Belangrijke belemmering
Soms een belemmering
Geen belemmering

0

Als er gekeken wordt naar bovenstaande grafiek valt gelijk op dat vooral het budget
als een belangrijke belemmering wordt ervaren. Meer dan 40% geeft het budget aan
als een belangrijke belemmering. En 44% vindt het budget soms een belemmering.
In totaal vindt dus 84% het budget een belangrijke of soms een belemmering. Ook in
2018 en 2017 vormde het budget de grootste belemmering.
Bewonersprotest en de mate waarin de organisatie kan inspelen op
bewonersinitiatieven zijn volgens meer dan de helft soms een belemmering. Een
tekort aan politieke aandacht is, net als in 2018, volgens de meesten geen
belemmering.
Er zijn nog een aantal andere belemmeringen aangegeven als opmerking,
waaronder ‘geen interesse vanuit bewoners’ vaak voorkomt. Alle reacties zijn in de
bijlage te vinden. In de enquête van volgend jaar kan er ook expliciet naar gevraagd
worden om erachter te komen in hoeveel gemeenten dit speelt.
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Vraag 11: Welke maatregelen neemt uw gemeente om buitenspelen en bewegen te
stimuleren?
Voor deze vraag is over een aantal onderwerpen gevraagd of de gemeente deze
maatregel wel of niet neemt om buitenspelen te stimuleren. In onderstaande tabel
staan de antwoorden van de gemeentes. Het antwoord dat door meer dan 70% is
ingevuld is vetgedrukt.
Maatregelen
Meer permanente speelplekken
Tijdelijke speelstraten/plekken
Multifunctioneel gebruik van sportterreinen
Speelvriendelijke inrichting van de openbare ruimte
Brede stoepen
Speelprikkels zoals hinkelpad op stoep
Bewonersparticipatie bij beheer en/of speelplekken
Meer ruimte voor sport in openbare ruimte
Schoolplein open buiten schooltijd
Voorlichting aan ouders
Voorlichting aan kinderen
Deelname JOGG
Subsidies
welzijn/kinderwerk/buurtsport/speeltuinen
Subsidies buurtinitiatieven

Ja

Nee

Totaal

26
11
33
39
14
26
41
32
40
14
16
19
30

22
36
15
8
33
19
7
14
7
32
30
26
16

48
47
48
47
47
45
48
46
47
46
46
45
46

34

13

47

Veelvoorkomende maatregelen om buitenspelen te stimuleren zijn blijkbaar:
bewonersparticipatie bij beheer en/ of speelplekken (85%), schoolplein open buiten
schooltijd (85%), speelvriendelijke inrichting van de openbare ruimte (83%),
subsidies buurtinitiatieven (72%) en meer ruimte voor sport in openbare ruimte
(70%). In 2018 maakte subsidie voor welzijn/kinderwerk/buurtsport/speeltuinen ook
nog deel uit van dit lijstje. Verder komt het grotendeels overeen met het vorige jaar.
Tijdelijke speelstraten/plekken, brede stoepen en voorlichting aan ouders worden
door meer dan 70% niet ingezet om buitenspelen te stimuleren. Vorige jaren werden
de eerste twee materegelen ook het minst genoemd als maatregel. Het enige
verschil is dit jaar dat er minder voorlichting aan ouders wordt gegeven. In 2018 gaf
37% voorlichting aan ouders en dit jaar is dat slechts 30%.
De negen toelichtingen bij deze vraag staan in de bijlage.

Vraag 12: Op welke (soort) plek in uw gemeente wordt er, denkt u, het meest
gespeeld?
Deze open vraag is door 40 ambtenaren ingevuld. Veelvoorkomende antwoorden
waren: trapveldjes/ voetbalvelden; speeltuinen; schoolpleinen; grote, centrale
speelplekken en speelnatuur/ parken. Veel respondenten gaven meerdere plekken
aan zoals ‘schoolpleinen en veldjes’.
Trapveldjes/ voetbalvelden of Cruyff Courts werd wel 12 keer genoemd als
welbezochte speelplek. Verder werd ‘speelplek’ of ‘speeltuin’ 18 keer genoemd. Wel
was de helft hiervan genoemd als een hoogwaardige of grote speeltuin.
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In de enquête van 2020 is het handig om deze open vraag om te zetten naar een
multiple choice-vraag met als mogelijke antwoorden de veelvoorkomende
antwoorden van dit jaar. Hiernaast kunnen pleinen, Cruyff courts en grote centrale
speelplekken ook worden opgenomen als antwoordoptie. Door die laatste optie is er
nog verder onderscheid gemaakt tussen “normale” speeltuinen en de grote, centrale
plekken.

Vraag 13: Worden speeltoestellen in uw gemeente geïnspecteerd door een inspecteur
met SVS-registratie?

Het valt gelijk op dat geen van de 48 respondenten op deze vraag ‘nee’ heeft
geantwoord. Wel is het voor 2 ambtenaren onbekend of de speeltoestellen worden
geïnspecteerd door een inspecteur met SVS-registratie.
Bij driekwart van de gemeentes die meedoen aan deze enquête worden alle
inspecties uitgevoerd door een inspecteur met SVS-registratie. Bij de overige 10
gemeentes is dit bij sommige inspecties het geval. Deze vraag was nog niet
opgenomen in de enquête van 2018, dus deze kan niet worden vergeleken met vorig
jaar.
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Vraag 14: Heeft uw gemeente beleid voor het betrekken van kinderen en jongeren bij
de inrichting van de buitenruimte?
14 Heeft uw gemeente beleid voor het betrekken van
kinderen en jongeren bij de inrichting van de
buitenruimte?
Ja, we stimuleren eigen initiatief
Ja, zij hebben invloed op besluitvorming en
uitvoering
Ja, we gaan met hen in gesprek
Ja, we raadplegen hen over
speelmogelijkheden
Ja, we informeren hen over
speelmogelijkheden
Nee
0

5

10

15

20

25

30

Er is acht keer ‘nee’ ingevuld bij deze vraag. Dit is ongeveer gelijk aan 17% van alle
48 antwoorden. In 2018 was dit nog 14%. Dit jaar betrekt een hoger percentage
gemeentes dus geen kinderen of jongeren bij de inrichting. Al is het verschil niet
significant met zulke lage aantallen antwoorden. Hopelijk blijkt dit geen stijgende lijn.
Immers, uit onderzoek van Jantje Beton bleek dat bijna de helft van de kinderen
graag wordt betrokken bij de inrichting van de buitenruimte.
Gelukkig zijn er ook veel gemeentes waarin kinderen en jongeren wel betrokken
worden bij de inrichting van de buitenruimte. Dit is namelijk bij 83% van de
gemeentes die deze enquête invulden het geval.
27 ambtenaren gaven aan dat er in hun gemeente in gesprek wordt gegaan met de
jongeren. Dit is een hoger percentage dan vorig jaar. Verder wordt eigen initiatief
door de helft van de gemeentes gestimuleerd. Veel respondenten gaven meerdere
antwoorden op, zoals raadplegen en gesprek.
In 2018 gaf 47% aan dat kinderen en jongeren ook echt invloed hebben op de
besluitvorming. Dit jaar is dat percentage iets gedaald naar 44%. Dit is geen
significant verschil, maar laat wel zien dat hier nog steeds aan gewerkt kan worden in
meer dan de helft van de gemeentes.
Als laatste konden de respondenten nog een toelichting geven. Hier hebben acht
mensen gebruik van gemaakt. Alle antwoorden staan in de bijlage. Een van deze
antwoorden sprong er echt tussen uit. Deze respondent vertelt dat er in gesprek
wordt gegaan met de kinderen in de buurt en dat ze hierbij de ouders er zoveel
mogelijk buiten houden. Dit zorgt wel eens voor verassende uitkomsten.
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Onderzoeksmethode
Voor het derde jaar op rij is deze enquête gehouden. De vragen zijn via Google
Forms gesteld in de periode 2 september-16 september 2019. De Branchevereniging
Spelen en Jantje Beton hebben via de eigen netwerken bekendheid gegeven aan de
enquête. Helaas blijft het lastig om veel respondenten te krijgen. Met een grote groep
zijn de antwoorden betrouwbaarder. De resultaten kunnen daarom gezien worden als
een indicatie voor de trends in de speel- en beweeginfrastructuur van gemeenten.
Mogelijk is de manier waarop de oproep om mee te doen met de enquête (per mail)
aan te passen naar het telefonisch benaderen van gemeentes. Verder kan er wellicht
onder de deelnemers een prijsje worden verloot of iets dergelijks. Hopelijk zorgt dit
ervoor dat meer gemeentes deelnemen.
Het lijkt in ieder geval belangrijk om met een andere aanpak volgend jaar tot een
grotere groep respondenten te komen. Want, alleen met meerjarig onderzoek zijn
trends in speel- en beweeginfrastructuur goed in beeld te brengen.

Aanbevelingen
Bij de analyse van deze enquête zijn een aantal punten opgevallen die opgenomen
kunnen worden in de enquête van volgend jaar.
Vraag 3 over de toekomstverwachting bestond uit drie kleine vragen. Bij de laatste
vraag ‘Indien uw gemeente subsidie verstrekt aan activiteiten die buitenspelen
stimuleren, verwacht u dan afname/ toename?’ kan nog een vijfde antwoordoptie
worden toegevoegd. Deze extra optie zou dan ‘geen subsidie’ worden. De
buurtsportcoaches kunnen als voorbeeld van subsidie voor activiteiten worden
meegenomen.
Bij vraag 10 over de mogelijke belemmeringen bij het creëren van nieuwe
speelruimte is er als opmerking vaak ‘geen interesse vanuit de bewoners’ genoemd.
Hier kan expliciet naar gevraagd worden om te weten in hoeveel gemeentes dit
probleem echt speelt.
In deze enquête was vraag 12 ‘Op welke (soort) plek in uw gemeente wordt er, denkt
u, het meest gespeeld?’ een open vraag. Het is handig om volgend jaar deze om te
zetten naar een multiple choice-vraag. De keuze opties kunnen dan de
veelvoorkomende antwoorden van dit jaar zijn. (Zie vraag 12)
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Bijlage
In de bijlage zijn de antwoorden op de open vragen te vinden. De antwoorden zijn
verbeterd qua spelfouten en zijn geanonimiseerd. Tevens zijn de antwoorden als
‘nee’ of ‘geen opmerking’ uit de overzichten gehaald.
Vraag 4: Als u veranderingen in het gemeentelijk speel- en beweegbeleid ziet of verwacht,
kunt u dan aangeven welke dat zijn?
Van de antwoorden op vraag 4 zijn die met ‘nee’ weggehaald. De overige
antwoorden ziet u hieronder. De antwoorden zijn grofweg verdeeld op onderwerp.
Antwoorden
Meer groen
Speelterreinen meer natuurlijk ingericht met hoogte verschillen en beleving met groen.
Meer aandacht voor natuurlijk spelen, bewegen en ontmoeten, meer budget (2020).
Meer centrale speelplekken, meer natuurlijke speelelementen.
Maatwerk, in het groen, avontuurlijker spelen.
Senioren
Meer voor senioren.
Meer bewegen in het algemeen en voor ouderen in het bijzonder.
Minder, maar beter
Minder speelplekken, maar de speelplekken die er resteren opwaarderen.
Minder, maar grotere centrale plekken.
Minder speellocatie, maar dan andere locaties hoogwaardig opzetten.
Kwantitatief minder speelplekken maar kwalitatief betere speelplekken. Meer aandacht voor grotere
buurtspeelplekken
Minder toestellen, meer aandacht voor informele ruimte en prikkels.
Nieuw beleid
Vaststellen van nieuwe kaders
Nieuw beleid
Meer initiatieven vanuit inwoners, minder vanuit gemeente m.u.v. nieuwe woonwijken
Ik denk dat alles met kortere lijnen moet gebeuren
Overdragen van beheer en onderhoud met mogelijk een jaarlijks te indexeren exploitatiebijdrage
Wij zijn bezig met hieuw beleid. Hierin zoeken we meer de verbinding met bewegen voor alle
leeftijden. Verder onderhouden we het bestaande areaal. Nieuwe voorzieningen worden in principe
gerealiseerd op basis van een bewonersinitiatief en in overleg met wijk- of dorpspanel en de
gemeente. Als voorzieningen aan vervanging toe zijn mag de wijk/het dorp zelf bepalen of en wat er
voor in de plaats komt. Dat kan eenzelfde toestel zijn maar het bedrag wat voor de vervanging staat
mag ook aan bijvoorbeeld een wandelpad of jeu de boulebaan besteed worden.
Vooral de hoeveelheid gelden die nodig zijn om de basis op orde te houden.
Meer samenwerking met team Beheer Openbare Ruimte
Meer richten op initiatieven en participatie (met middelen). Daarop inspelen.
Bewegen
Het beweegbeleid wordt uitgebreid met aanleidingen voor beweging in de openbare ruimte naast de
bestaande speellocaties. Het gaat dan om looptracee met activiteiten in diverse straten, zoals
aanbrengen van paaltjes in de trottoirs waar een actieve slalom ontstaat. Zo zijn er nog veel meer
mogelijkheden.
Inzet op beweegvriendelijke omgeving met koppeling hardware en software.
Meer bewegen algemeen en ouderen in bijzonder
Rest
Meer richting speelaanleidingen.
Meer centrale speelplekken en meer informele speelplekken.
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Vraag 6: Geef aan of er in uw gemeente van de onderstaande (speel)plekken voldoende zijn
in aantal en in kwaliteit.
Bij vraag 6 is nog gevraagd of is vergeten te vragen naar plekken die behoren bij de
speel- en beweeginfrastructuur. Hierop waren vier antwoorden. Deze staan
hieronder.






Op dit moment wordt een jongerenvoorziening (oa balspel en skatebaan)
gerealiseerd in Leisurepark de Bandert. Verder wordt dit jaar gestart met de aanleg
van een jongerenvoorziening in Roosteren en een georganiseerde speeltuin in Maria
Hoop (totaalaantal dan 11 georganiseerde speeltuinen). Die projecten zijn in
bovenstaand overzicht al meegenomen.
Mogelijk een combinatie van bovenstaande, maar focus in Rotterdam op de kades:
voor sport, spelen en ontmoeten (zie ook CityLab010 kansen, 'Boulderen op Zuid')
Waarom wel skatepark benoemen maar bijvoorbeeld niet specifiek trapvelden? Ook
kan gedacht worden aan een pumptrack (fietscross).
Zwembad, Prima.

Vraag 7 & 8
Na vraag 7 en 8 is gevraagd of de respondent nog een toelichting had over het
stimuleren van inclusief spelen en/of zelfstandige mobiliteit. Er zijn vier toelichtingen
gegeven.





Hier kan meer aandacht voor zijn, vraag vanuit de gebruikers blijft achter. Maw de
georganiseerde speeltuinen doen er wel eens iets mee, maar nog niet
vanzelfsprekend.
In elk speelproject met inwonersparticipatie is Stichting gehandicapten Platform
Overbetuwe een vaste partner in de stuurgroep.
Dit is ook iets waar ouders/verzorgers een grote rol in moeten en kunnen spelen.
Bij herinrichting wordt het een aandachtspunt.

Vraag 9: Welke leeftijdsgroep is de komende periode, volgens u, het meest belangrijk om
rekening mee te houden bij de inrichting van de buitenruimte?
Na het invullen van de vraag is gevraagd om een toelichting op het antwoord. 22
ambtenaren hebben deze ingevuld.
Antwoorden toelichting vraag 9
Alle drie de groepen
Zijn alle drie belangrijk.
Volgens mij is het belangrijk om met iedere groep rekening te houden. Voor alle groepen moet iets
te doen zijn.
In het nieuwe (nog vast te stellen) beleid richten we ons op bewegen voor alle leeftijden. Voor
kinderen is er al veel. Daarom leggen we de focus nu meer op volwassenen(ouderen) en daarna op
de jongeren.
Heel belangrijk is om bij de basis te beginnen en daar dit structureel in te bedden voor de ouder
jeugd en de volwassenen/senioren
Eigenlijk ben ik van mening dat een speelplek voor alle leeftijden beschikbaar moet zijn. Hiermee
kunnen we ook iets betekenen voor de (eenzame) ouderen. Persoonlijk vind ik dat alle drie de
groepen dus belangrijk zijn.
Investeren in groep pubers en kinderen zorgt, als je het goed doet, ook voor mooie plekken voor
volwassenen/opa's en oma's
De volwassen worden door een indrukwekkende inrichting van de buitenruimte naar buiten
getrokken waardoor er meer contacten worden gelegd. De kinderen tussen 0 en 12 jaar hebben al
meer dan 300 speelplaatsen waar zij met of zonder ouders kunnen zijn en de kinderen tussen de

16

Analyse Enquête Speel- en Beweeginfrastructuur gemeenten 2019

12 en 18 jaar zijn veelal aan het studeren en hebben alleen pieken van beweging nodig in de
openbare ruimte.
Jongste doelgroep
Voor kinderen 0-12 is het belangrijk om dichtbij de woning voldoende speelruimte te hebben,
volwassenen en jongeren hebben een grotere actieradius
Het bewegen van de jongste doelgroep wordt het meest gestimuleerd
Afgelopen 20 jaar vnl gericht op realiseren speelvoorzieningen kinderen. Groep 8 en voortgezet
OW zijn daar veel minder in betrokken/ bediend, vandaar nu een inhaalslag. Komende jaren dient
er, naar mijn mening, meer aandacht te zijn voor volwassenen en senioren, los van de verenigingen
ook aanbod in de openbare ruimte bieden. Daarmee stimuleren dat leeftijdsgroepen, culturen
elkaar treffen/ leren kennen en het samenlevingsgevoel kan groeien. E.e.a. wel vanuit de behoefte
van de bevolking. Niet aanbieden zonder vooraf goed helder te krijgen wat de vraag/ behoefte is.
Vergrijzing
Door vergrijzing zijn er meer ouderen en dus meer ontmoetingsplekken wenselijk.
Lastig te beantwoorden. Keuze senioren ivm vergrijzing in de gemeente en nog geen beleid/budget
voor deze doelgroep mbt inrichting buitenruimte.
Jongeren/ hangplekken
We beschikken over te weinig jongerenplekken.
Voorkomen van hangplekken
Er wordt steeds minder buiten gespeeld door 12-18 jarigen. Jongeren kunnen onder toezicht van
ouders buiten spelen en gebruik maken van het aanbod. Ouderen en senioren maken steeds meer
gebruik van speelplekken. Dit om fitter te blijven en sociale contacten
Voor de oudere jeugd is er weinig te doen waardoor ze vaak de doelgroep worden die overlast
veroorzaken. De ouderen moeten ook kunnen bewegen en voor hun moeten meer toestellen
komen om dit te stimuleren
Voor kinderen t/m 12 hebben we een groot aanbod, groep 12-18 wordt vaak gezien als 'hangjeugd'
maar hebben ook een plek nodig
Hangjeugd zorgt voor overlast op speelplaatsen.
Overig
Antwoord 4-18 jaar is gewenst.
De speeltoestellen die tien jaar geleden zijn geplaatst zijn dan nu niet van toepassing voor de
kinderen die daar nu nog wonen.
Ons volgende grote speelproject is in het nieuwbouwgedeelte van Elst, Overbetuwe. Daar is deze
indeling op gebaseerd. Voor andere vraagstukken (langer thuiswonen) zou het een andere volgorde
kunnen zijn.

Vraag 10; Belemmeringen
Bij vraag 10 is over een aantal onderwerpen gevraagd of deze een belemmering
vormen bij het creëren van meer speelruimte. Vervolgens is gevraagd of er nog
andere belemmeringen meespelen. Deze staan hieronder.
Andere belemmeringen
Er is in het beleid vastgesteld dat er voorlopig geen nieuwe speeltuinen bijkomen
Initiatieven moeten ontstaan uit de samenleving. Dat proberen we te stimuleren maar lukt op de ene
locatie veel beter dan op de andere, in een enkel geval komt er niks van de grond, terwijl daar de
behoefte aan binding en cohesie het grootst is. Geld, ruimte en begeleidingstijd is in E-S eigenlijk
nooit het probleem geweest. Maken veel gebruik van externe adviseur (Henk Claessen) die veel
doet in het participatietraject!
Bij nieuwe ontwikkelingen is geld en aandacht een grote belemmering. Er wordt zoveel grond
uitgeefbaar gemaakt dat het voor de overige functies vechten is voor de ruimte. Dit is in bestaand
gebied anders.
Geen interesse vanuit bewoners
Als projectontwikkelaars jarenlang bouwen en grondeigenaar zijn en geen speelaanleidingen
plaatsen omdat die altijd in de staart pas op de agenda komen
Budget is een grote belemmering. Iedereen wil spelen maar door de hoge kosten worden de gelden
vaak niet vrij gemaakt. Maar de bewoners vinden spelen een heel belangrijk onderwerp.
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Het aanvragen van geldstromen om alles in orde te houden
In ons nieuwe beleid gaan we als gemeente niet meer zelf speel-/beweegvoorzieningen inrichten.
Dat doen we alleen als er vraag en behoefte is vanuit de omgeving. Dat vraagt wel iets van
vrijwilligers en wijk-/dorpspanels. De gemeente ondersteunt en adviseert en helpt waar nodig
(behalve financieel) maar er moet een bewoner zijn die die kar trekt en contactpersoon en
aanspreekpunt is.
Schaarse grond in stad moet ten gelde gemaakt worden voor woningbouw i.p.v spelen. Spelen
brengt geen geld in het laatje.

Vraag 11: Welke maatregelen neemt uw gemeente om buitenspelen en bewegen te
stimuleren?
Er zijn negen andere maatregelen/ toelichtingen genoemd.
Maatregelen/ toelichtingen
Veel gebeurt wel, maar te weinig. Niet alles doen, maar focussen per wijk
Wijzen op en ondersteunen van inwoners die zelf subsidies aanvragen bij fondsen waar je als
gemeente niet voor in aanmerking komt.
Opmerking: gemeente gaat niet over schoolpleinen, maar het betreffende schoolbestuur. Wel
stimuleren wij dit.
Inzet van buurtsportcoaches om beweging te stimuleren met allerlei activiteiten.
Deelname landelijke projecten, sportweek etc.
Politiek gezien niet zo'n prioriteit, is eigenlijk ondergeschoven kindje zoals in zoveel Gemeentes.
Inspraak bij (her-)inrichting sport/speelplek.

Vraag 12 Op welke (soort) plek in uw gemeente wordt er, denkt u, het meest gespeeld?
De antwoorden op deze open vraag staan hieronder.
Antwoorden
Speelplek en trapveldje
Trapveldjes
Schoolpleinen en veldjes
Speeltuinen, thuis
Stoepen/pleinen, veldjes in de buurt
Speeltuinen
Parken en speelplekken
Openbare speelplekken en voetbalvelden
Voetbalvelden en schoolpleinen
Ik denk dat er veel gespeeld wordt op schoolpleinen en buiten schooltijd voornamelijk op informele
plekken als stoepen/straat en plantsoen.
Speeltuinen en openbare speelvelden
Trapveldjes
Op pleintjes in de wijken
Grotere speeltuinen en trapveldjes
Schoolpleinen
Schoolpleinen
Cruyff Courts
De kunstgrasvoetbalveldjes in de wijken.
Wij bezitten 4 Cruijff Courts en 340 openbare speelplaatsen waar zeer veel wordt gespeeld.
Cruyff Court in de wijk Schieringen, Leeuwarden. Daar spelen altijd kinderen van 0 - 18 en ouders
ontmoeten elkaar daar. Maar er zijn wel meer van dit soort plekken in de gemeente.
Grote speel, sport en ontmoetingsplek met sport, spelen, bewegen voor alle doelgroepen met hoge
kwaliteitswaarde
Georganiseerde speeltuinen op gemeentegrond, die zijn toegespitst op de behoefte van de
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(buurt)kinderen
Op plekken waar speelaanleidingen voor A (0-5), B(6-11) en C (12-18)) leeftijdscategorieën worden
aangeboden
De grote plekken die nieuw zijn en ingericht zijn voor alle leeftijden.
Parken waar veel toestellen samen staan
Grotere speelplekken centraal in de wijk
Bij hoogwaardige speellocaties
Grotere speeltuin met meer diversiteit aan toestellen
Centrale speelplekken
Op plekken waar verschillende leeftijdsgroepen kunnen spelen
Voetbalkooien/natuurspeeltuin zijn erg in trek
Speelbos; een speelplek waar ouders en kinderen langer verblijven
Groene omgeving, centraal gelegen, en Cruijff court
Grotere speelplekken in het groen
Openbare ruimte op zich
Openbare ruimte
Informele speelruimtes
Amsterdam Zuidoost en Nieuw West
Bij plek met restaurantgelegenheid
Als het een prettige plek is (zie het boek "Prettige plekken").

Laatste opmerking/ toelichting
Laatste opmerking/ toelichting
Onze gemeente werkt met speeltuinverenigingen die hun speeltoestellen zelf inrichten, controleren
en beheren. De gemeente laat deze speeltoestellen ook 2x per jaar controleren.
Het wijzigen van de subsidievoorwaarden van diverse fondsen, nu meer/ vnl. gericht op het
opzoeken en betrekken van minderheidsgroepen verlangt een andere aanpak of financiering. Op dit
moment stagneren een aantal lopende ontwikkelingen. Gemeentelijk neigt nu een houding van het
is goed zo, we hebben genoeg. Dat is een risico voor de nabije toekomst, terwijl de behoefte niet
echt is veranderd.
Kindercollege en Capelse JeugdRaad met eigen griffier!
Meer richting co-creatie (nu al vervelende term, nog voordat het goed is gaan werken, maar wel
gaan doen!), hier vanuit jullie ook op aandringen bij gemeenten. Korting als het proces/zelfbeheer
goed is opgezet?
Buurtparticipatie bij de aanleg en inrichting openbare ruimte en speellocaties
Bij het ontwerpen van een nieuwe speelplek doen we altijd participatie met kinderen uit de buurt.
Gaan in gesprek met de kinderen in de buurt, en geven mogelijkheden aan. Proberen zoveel
mogelijk de ouders erbuiten te houden. Zo krijg je wel eens verrassende uitkomsten wat wel goed
blijkt te werken.
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