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Kinderen willen speelplaatsje terug 
In het LW van 22 juni 2011 hebben wij kunnen lezen dat de wijk Binnenhof sinds een aantal 
maanden een speelplaatsje armer is. De speeltoestellen stonden op het kleine terreintje  tussen 
de Van Effendreef en Spiegheldreef. 
In een tijdbestek van een jaar zijn de kleine speeltoestellen afgezaagd en weggehaald. 
Een troosteloos stukje asfalt is alles wat er van is overgebleven, dit tot verdriet van enkele 
buurtkinderen. 
Zij hebben de burgemeester aangeschreven met de vraag waarom de speeltoestellen zijn 
weggehaald en of er nog nieuwe komen. 
De afdeling communicatie van de gemeente heeft aangegeven dat niet meer voldaan werd aan 
de hedendaagse veiligheidsnormen. Ook dat er nog niet besloten is een nieuw terreintje aan te 
leggen omdat er nog negen andere speelmogelijkheden in de buurt zijn. Voorts is aangegeven 
dat vooralsnog de situatie blijft zoals deze nu is. 
 
Het bestaande onderhoudsbeleid speelplaatsen houdt in dat na inspectie en de hieruit  
voortvloeiende herstel- en vervangingswerkzaamheden de benodigde financiële 
middelen worden aangewend om de werkzaamheden uit te voeren. 
Voor vervanging van speelelementen worden daar waar mogelijk de wensen vanuit de 
buurtbewoners betrokken. 
 
Vragen: 
 

1. Waarom is bij dit speelplaatsje het bestaande onderhoudsbeleid niet uitgevoerd? 
2. Op basis waarvan is dit besloten? 

      
 
 
 
Antwoord op vraag 1 en 2: 



 
De speelplaats aan de Van Effendreef, wijk Binnenhof is medio jaren 80 aangelegd. In de regel is 
de technische levensduur van een speelplaats om en nabij 15 jaar. Eens in de 1,5 jaar worden 
alle speelplaatsen op basis van de NEN EN 1176 - Europese wetgeving geïnspecteerd. 
Daarnaast worden de speelplaatsen door eigen medewerkers visuele en technische inspecties 
uitgevoerd. Door efficiënt om te gaan met de beschikbare middelen, is de technische levensduur 
met enkele jaren verlengd. 
 
Uit de laatste inspectie is gebleken dat de speelelementen in bovengenoemde speelplaats niet 
‘meer’ voldoen aan de veiligheidsnormering. De kosten voor herstel waren dusdanig hoog dat 
alleen vervanging op zijn plaats was. Om ongelukken en aansprakelijkheid te voorkomen is het 
beleid erop gericht dat speelelementen, die in de openbare ruimte niet voldoen aan de 
veiligheidsnormering, per direct worden verwijderd.  

 
In het kader van bezuinigingen (kadernota) wordt er momenteel onderzocht of 20 tot 25% van 
alle speelplaatsen kunnen worden opgeheven. De landelijke richtlijn van het Ministerie van 
VROM (tegenwoordig BZK) en NUSO (de landelijke Organisatie voor Speeltuinwerk en 
Jeugdrecreatie), waar wordt aangegeven dat 3% van de bebouwde ruimte gereserveerd moet 
worden voor speelruimte, zal hierbij in acht worden genomen. Deze 3% bestaat uit zowel formele 
als informele speelplaatsen. 
 
Omdat dit onderzoek momenteel gaande is, wordt de speelplaats vooralsnog niet opnieuw 
ingericht. Daarnaast liggen op loopafstand van deze speelplaats nog negen speelplaatsen. 
 
 
 

 
 


