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Aan de gemeenteraad van Leiderdorp 

datum 6 december 2016 
ons kenmerk Z/16/038930/75176 
bijlage Actualisatie Uitvoeringsplan IBOR Spelen 2014 -2016 
betreft Actualisatie uitvoeringsplan IBOR Spelen 

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u het document “Actualisatie Uitvoeringsplan IBOR Spelen 
2014 2016" aan.

ln september 2013 heeft de gemeenteraad het speelruimteplan en het 
uitvoeringsplan 2013-2022 vastgesteld. Hierbij werden voorstellen gedaan om 
speelplekken om te vormen tot een centrale speellocatie of informele speelplek.
ln het daarop volgend jaar, en wel in maart 2014, heeft de gemeenteraad de 
beheervisie openbare ruimte vastgesteld Deze visie heeft tot doel de 
investeringen in openbare ruimte structureel te regelen. Het budget voor spelen uit 
IBOR is bedoeld voor vervanging van speeltoestellen.

Deze actualisatie geeft inzicht in de stand van zaken van de uitvoering van 
omvormingen uit het speelruimteplan. Belangrijk aandachtspunt hierin is om te 
melden dat de uitvoering vertraging heeft opgelopen doordat de regionale Europese 
aanbesteding tot twee keer toe door verschillende bedrijven is aangevochten. Dit 
heeft al met al bijna 2 jaar geduurd. ln tussentijd hebben wij wel daar waar mogelijk 
aan de voorbereiding gewerkt. Tot nu toe bemerken wij dat er weinig of geen 
draagvlak is voor het omvormen van kleine(re) speelplaatsen tot een informele 
speelplaats. Daarnaast is er ook weinig of geen belangstelling voor het adopteren 
van een speelplaats!

Evaluatie 
Het is de bedoeling om halverwege het project een evaluatie van het 
Uitvoeringsplan IBOR Spelen uit te voeren. Daar wij de achterstanden van de 
voorgaande jaren aan het inlopen zijn is de evaluatie voor medio 2017 ingepland.
Wij willen wederom met alle betrokken bewoners, scholen en met name de 
kinderen gesprekken voeren over de resultaten die tot nu zijn behaald. Wij gaan in 
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het bijzonder in gesprek over de tot nu toe behaalde resultaten zodat wij in het 
tweede deel van de uitvoering nog een beter resultaat kunnen behalen. Daar waar 
nodig wordt het uitvoeringsplan bijgesteld.

Raadsbesluit 
Wij streven ernaar uw raad in het eerste kwartaal van 2018 de evaluatie van het 
uitvoeringsplan en IBOR 2014 2017 voor te leggen. Daarbij zullen wij inzichtelijk 
maken wat er uit de gesprekken is gekomen. De mogelijkheid bestaat dat het 
resultaat van de gesprekken enige financiële gevolgen met zich mee brengt. Indien 
van toepassing zullen wij dan tevens met een voorstel komen om een extra krediet 
beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het tweede deel van het 
uitvoeringsplan.

Hoogachtend,
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Actualisatie 
Uitvoeringsplan & IBOR Spelen 

2014 ‐ 2016 
 

 
Willem van Otterloostraat voorheen  …na omvorming 

Van Alphenplein voorheen  …na omvorming 

Van der Marckstraat voorheen  …na omvorming 

 
 
 
Datum:     25 november 2016 
Afdeling:    Gemeentewerken 
Betrokkenen:    Twahied Nurmohamed / Carla Rijling / Madeleine Frelier /  

Floor van Haasteren / Edwin de Jong 
Kenmerk:    Z/16/038930/75062 
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1. INLEIDING 

ln september 2013 heeft de gemeenteraad het speelruimteplan en het uitvoeringsplan 2013‐2022 
vastgesteld. Hierbij werden voorstellen gedaan om speelplekken om te vormen tot centrale 
speellocatie of informele speelplek. ln maart 2014 heeft de gemeenteraad de beheervisie openbare 
ruimte vastgesteld (IBOR). Deze visie heeft tot doel de investeringen in openbare ruimte structureel 
te regelen. Het budget voor spelen uit IBOR is bedoeld voor vervanging van speeltoestellen.  
 
Deze actualisatie geeft inzicht in de stand van zaken en aanpassingen betreft de uitvoering van 
omvormingen uit het speelruimteplan. Belangrijk aandachtspunt hierin is het zorgen voor draagvlak. 
Passende communicatie en participatie zijn daarbij cruciaal. Verder is snelheid een belangrijk 
aandachtspunt. De tijd tussen eerste het inspraakmoment en de uitvoering moet kort zijn. Ook 
meldingen van bewoners met betrekking tot veiligheid en beeldkwaliteit van speelplekken vormen 
een aandachtspunt. Dit moet snel afgehandeld worden en het aantal moet tot een minimum beperkt 
worden. Hiertoe passen we de werkwijze betreft communicatie, participatie, onderhoud en 
administratieve voorbereiding aan.  

2. DRAAGVLAK: COMMUNICATIE & PARTICIPATIE 

Voldoende draagvlak vinden voor wat de gemeente in de openbare ruimte uitvoert is cruciaal, zeker 
als het om speelruimte gaat. Er zijn veel belanghebbenden en niet alle belanghebbenden hebben 
evenveel kans om van zich te laten horen, zoals kinderen. Van belang is dat kinderen in het proces 
een eigen plek hebben zodat hun belang wordt gehoord. Ook moet de tijd tussen het eerste 
inspraakmoment en de uitvoering kort zijn. 
 
Het draagvlak heeft een flinke deuk opgelopen door de lange tijd tussen het eerste inspraakmoment 
en het moment van uitvoeren bij enkele speelplekken. Door de aanvechting (tot twee keer toe) van 
leveranciers van de Europese aanbesteding die samen met de gemeente Leiden en Oegstgeest is 
uitgevoerd (door servicepunt71), heeft de definitieve gunning bijna twee jaar langer geduurd dan 
voorzien, gepland 1e kwartaal 2014, bekend begin 2016. Dit betrof niet alleen de plekken uit de pilot, 
zie hiervoor startnotitie uitvoering speelruimteplan uit 2014. Ook voor de plekken gepland in 2015 
heeft de uitvoering circa een jaar op zich laten wachten.  
 
De werkwijze voor vervanging en omvorming van speelruimte is in grote lijnen als volgt: vooraf 
worden kinderen en bewoners betrokken zodat zij hun wensen en ideeën kunnen aangeven. Zij 
worden daarvoor uitgenodigd via huis‐aan‐huis‐brieven, krant en website. Bij grote projecten 
organiseren we een aparte middag voor kinderen. Bij kleinere projecten worden de wensen en 
ideeën van kinderen en volwassenen tegelijkertijd geïnventariseerd of wordt van te voren een 
concept ontwerp gemaakt. Leveranciers van speeltoestellen of een aparte ontwerper maakt op basis 
van de inspraak een concept ontwerp. De concept ontwerpen worden met alle bewoners besproken 
op een tweede inspraakmoment, bijvoorbeeld tijdens een speelruimtemarkt. De daaruit komende 
opmerkingen worden verwerkt in een definitief ontwerp en daarna ‘zo snel mogelijk’ uitgevoerd. 
 
Aanpassing in de werkwijze is dat veel meer en veel vaker bewoners geïnformeerd worden, ook op 
de plek zelf door middel van info‐borden. Ook bij uitstel van uitvoering. Er zijn drie groepen 
bewoners: een groep voorstanders, een groep tegenstanders en een grote groep die geen reactie 
geeft of pas bij realisatie. De groep die geen reactie geeft of pas bij realisatie moet worden verkleind. 
De bestaande communicatiemiddelen huis‐aan‐huis‐brief, website en krant worden versterkt met 
communicatie op de plek zelf. Daarmee worden grote reparaties, vervangingen en omvormingen 
voor bewoners uit de buurt meer zichtbaar en wordt het makkelijker om medewerkers van de 
gemeente aan te spreken met een vraag. Flexibiliteit in de randvoorwaarden per plek en het gebruik 
van actuele demografische gegevens verhoogt tevens het draagvlak bij communicatie en participatie 
met kinderen en bewoners. 
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Sommige heroverwegingen in de randvoorwaarden kunnen betekenen dat de omvormingen anders 
of anders gefaseerd worden uitgevoerd. Dit kan betekenen dat op de ene plek wat meer en op de 
andere plek wat minder budget gebruikt wordt dan begroot. In de evaluatie in 2017 wordt 
gemonitord welke gevolgen dit heeft. In principe wordt getracht budgetneutraal te werken.  
 
Aanpassing vindt ook plaats in communicatie over gereed gekomen speelplekken. Goed gebruik van 
speelplekken staat immers voorop! Op de voorzijde van deze actualisatie staat een korte impressie 
van de veranderingen bij Willem van Otterloostraat, Van Alphenplein en Van der Marckstraat.  

3. VERVANGING & OMVORMING 

Vervanging en omvorming vormen een onlosmakelijk geheel met elkaar in de uitvoering. Het 
uitgangspunt is om zo min mogelijk kapitaal te vernietigen. Na overleg met bewoners van om te 
vormen speelplaatsen, kan er mogelijk gekozen worden voor de optie de toestellen die nog goed zijn 
zo lang mogelijk te laten staan. Dit heeft echter wel financiële consequenties voor onderhoud en 
inspectie.  
Op basis van jaarlijkse inspecties wordt bepaald of een speeltoestel nog veilig is. Indien dit niet het 
geval is dan kan worden besloten tot omvorming van een speelplaats.  
 
Op dit moment zijn 34 speelplaatsen ingericht volgens het speelruimteplan. Daarvan zijn onder 
andere grote projecten zoals het Buitenhofeiland, Nievaartpad (voetbalkooi), Van der Marckstraat 
(sportkooi), Willem van Otterloostraat (gehele renovatie), Van Alphenplein (aanvulling in spelen) en 
Schapenrustweg (sportveld) uitgevoerd. Verder zijn 23 speelplekken voorbereid voor uitvoering, 
waarvan onder andere grote plekken zoals Bloemerd (skate‐ en sportplek) en Heelblaadjespad 
(aanvulling in spelen). Blijven nog 39 speelplekken over die voorbereid moeten worden voor 
uitvoering in 2017 – 2019.  
 
Onder andere van het moeizame inspraakproces bij Driegatenbrug hebben we geleerd dat er soms 
meerdere gesprekken nodig zijn per plek en heldere afbakening over het traject om voor‐ en 
tegenstanders bij elkaar te brengen. Van het succesvolle inspraakproces bij Buitenhoflaan  / 
Buitenhofeiland hebben we geleerd dat echt zichtbare aanwezigheid aanzette tot deelname in de 
participatie. Wat uiteindelijk leidde tot een deelname van zeker 20 kinderen in de ronde om de 
wensen en ideeën op te halen. Van het inspraakproces bij speelplekken rondom de Winkelhof 
hebben we geleerd hoe bewoners ook zelf het proces kunnen vormgeven. Enthousiaste bewoners 
verzorgen hier mede zelf het inspraakproces door bijvoorbeeld mee te denken over het opstellen van 
bewonersbrieven en deze vervolgens rond te brengen.  
 
Aanpassing in de werkwijze moet er voor zorgen dat de tijd tussen het eerste inspraakmoment en de 
uitvoering zo kort mogelijk is. Daarvoor gaan we alle administratieve handelingen aan de voorkant 
regelen, inclusief planning en bekendmaking van inspraakmomenten. De communicatie over 
participatie maken we zo transparant mogelijk, zie ook paragraaf 2 draagvlak. Ook wordt getracht de 
communicatie en participatie zo dicht mogelijk bij de plek zelf te organiseren.  

4. INSPECTIE, ONDERHOUD & BEHEER 

Bij de gesprekken over omvorming blijkt de staat van het onderhoud van speelplekken een belangrijk 
punt van zorg te zijn. Verbetering van het beeldkwaliteitsniveau naar het nagestreefde niveau B zal 
een grote succesfactor zijn in de verdere uitvoering.  
 
De speeltoestellen zijn veilig en functioneel. De inspecties worden regelmatig door een betrouwbare 
partner met kennis van de speeltoestellen in Leiderdorp uitgevoerd. Zij hebben expertise op het 
gebied van veiligheidseisen van speeltoestellen in het algemeen.  
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Er wordt extra ingezet op groenonderhoud bij speelplekken. Hierdoor kunnen meldingen van 
bewoners als het gaat over veiligheid en beeldkwaliteit van speelplekken sneller worden opgevolgd 
dan wel tot het minimum beperkt worden.  

5. PLANNING 

In de planning zit een stuk uitvoering van de speelplekken die voorbereid zijn, waarvan de ontwerpen 
zijn doorgesproken met kinderen en bewoners. Rest nog een aantal speelplaatsen die met 
omwonenden besproken worden. Daarbij is van belang ten eerste de communicatie en participatie 
met kinderen en bewoners en ten tweede de uitvoering.  
 
Bij de planning gaan we letten op stroomlijnen van het administratieve‐, communicatie‐, participatie‐ 
en uitvoeringsproces om de tijd tussen het eerste inspraakmoment en de uitvoering zo kort mogelijk 
te houden.  

6. BUDGETTEN 

Vanuit het IBOR is voor de jaren 2015 tot en met 2019 een budget voor vervanging van 
speeltoestellen beschikbaar gesteld van ca. 1,2 mln. euro. In onderstaande tabel staan de budgetten 
uitgesplitst naar jaartal. Hiermee wordt niet alleen de vervangingen maar ook de omvormingen van 
bekostigd. Jaarlijks moet dit budget geactiveerd worden. In 2014 is een klein deel van de plannen al 
uitgevoerd.  
 

Fase jaar 
totaal plekken 

speelruimteplan 
2013 

totaal plekken 
jaar van 

opdracht*

totaal beschikbaar 
IBOR

2014  4   €           54.326    €                     ‐  

2015  6   €           85.050   €         305.975 

2016  24   €         184.100   €         305.975 

2017  23   €         386.724   €         305.975 

2018  25   €                     ‐   €         150.000 

2019  14    €                     ‐    €         150.000 

   96   €         710.200   €      1.217.925 

 
* Gedeeltelijk 2016 nog aan te besteden, 2017 en 2018 nog niet voorbereid  
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