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Spe(e)lregels voor speelplekken – communicatiepakket voor gemeenten 
 

15 mei 2020 – De branchevereniging Spelen & Bewegen heeft een communicatiepakket voor 
gemeenten gepubliceerd op haar website, met 8 spe(e)lregels voor samen spelen op 
speelplekken. Een bericht over de spe(e)lregels is naar de algemene mailadressen van 
gemeenten verstuurd, met de volgende strekking.  
 
Volgens de richtlijnen mogen kinderen tot en met 12 jaar samen buiten spelen 
Dit willen wij als branchevereniging Spelen & Bewegen zoveel mogelijk stimuleren. Tegelijk 
vinden wij het belangrijk dat kinderen en ouders zich daarbij houden aan de richtlijnen om 
verspreiding van corona tegen te gaan. Wij en onze leden krijgen van verschillende partijen 
vragen over het buiten laten spelen van kinderen, in het bijzonder op (openbare) 
speelplekken. Ook ú zult vragen krijgen van bewoners. 
Daarom hebben wij communicatiemiddelen hierover gemaakt. Wij baseren ons op de 
richtlijnen van het RIVM (status eind april 2020) en de berichtgeving van 21 april over de 
versoepeling van de maatregelen. 
 
Wij bieden hierbij aan gemeenten spe(e)lregels en een communicatiepakket aan 
Met het communicatiepakket kunt u deze spe(e)lregels eenvoudig binnen uw gemeente 
communiceren. Het pakket bestaat uit verschillende bestanden: een persbericht dat is 
bedoeld voor de lokale media, een bericht voor uw website en een bijbehorende set 
pictogrammen, als pdf en als jpg. De set pictogrammen is bedoeld voor borden, die u kunt 
plaatsen bij speelplekken. Aan ieder van de bestanden kunt u eenvoudig het gemeentelogo 
toevoegen. Uiteraard kunt u er ook andere wijzigingen in aanbrengen. Via de volgende link 
kunt u dit communicatiepakket downloaden: 
http://spelenenbewegen.nl/kennisbank/communicatiepakket-speelregels-speelplekken-mei-2020/ 

 
Als branchevereniging Spelen & Bewegen stimuleren wij dat kinderen meer buiten spelen 
Buiten spelen is noodzaak voor kinderen om zich gezond te ontwikkelen. Ook nu er 
maatregelen gelden vanwege het coronavirus. Met inachtneming van de beperkingen die er 
gelden, willen we het  buiten spelen zoveel mogelijk stimuleren. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Over de Branchevereniging Spelen en Bewegen 
De Branchevereniging Spelen en Bewegen zet zich samen met haar leden in om spelen en bewegen 
te bevorderen. De aangesloten leden zijn Nederlandse organisaties die zich bezighouden met 
speelvoorzieningen en aanverwante producten. Daardoor is er kennis van de ontwikkeling, fabricage, 
verkoop, plaatsing, het onderhoud of (groen)beheer van voorzieningen. De branchevereniging 
ondersteunt de leden op diverse vlakken en treedt op als gemeenschappelijke belangenbehartiger. 
De branchevereniging staat voor de uitdaging om helder te maken dat er meer ruimte moet komen 
voor kinderen om te spelen. Spelen is groeien! 

 

Informatie voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel van Campen, voorzitter van 
Branchevereniging Spelen en Bewegen, tel. 06-15 29 85 84 of michielvancampen@spelen.org. 

Bijlagen:  
• Buitenspe(e)lregels (pdf) 
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