
 

 

Inspraaknotitie 



 
DENK MEE OVER SPELEN (SPEELRUIMTEPLAN) 
 
 
Buiten is zoveel te beleven! Schommelen op een speelplek, hutten bouwen in de bosjes, voetballen op 
het veldje en een rondje skaten door de buurt.  
 
Hoe gaan kinderen, jongeren en jeugd om met speelruimte? Sluit de speelruimte nog wel aan bij de 
kinderen die in de buurt wonen? Hoe kun je bewoners meer betrekken bij de inrichting en het onderhoud 
van de speelplaatsen? Hoe kijkt de gemeente aan tegen 
speelruimte? Het afgelopen jaar is samen met de verenigingen voor 
Plaatselijk Belang, basisschoolkinderen en inwoners van de 
gemeente nagedacht over deze speelruimte.  
 
Het resultaat is het speelruimteplan ‘Spelen goed voor elkaar’. In dit 
plan staat het beleid voor spelen voor de komende tien jaar in de 
gemeente Dalfsen. Burgemeester en wethouders willen graag uw 
mening over dit plan weten. Alle reacties worden verzameld en 
verwerkt in een inspraaknotitie.  
 
Deze inspraaknotitie wordt samen met het speelruimteplan door het 
college van burgemeester en wethouders voorgelegd aan de 
gemeenteraad voor vaststelling. Na vaststelling van het 
speelruimteplan wordt er een planning gemaakt voor de uitvoering. Het plan heeft een looptijd van tien 
jaar en zal gedurende deze periode worden uitgevoerd. De uitvoering vindt plaats per buurt.  Bij de 
uitvoering van de plannen worden de buurtbewoners betrokken. 
 
Van 2 tot en met 29 april ligt het speelruimteplan ‘Spelen goed voor elkaar’ ter inzage in het 
gemeentehuis in Dalfsen, de servicepunten in Lemelerveld en Nieuwleusen, De Wiekelaar in Oudleusen 
en Zaal Kappers in Hoonhorst. Daarnaast kunt u het plan hieronder downloaden 
 
U kunt op het speelruimteplan reageren. Dit kan nog tot en met 29 april 2014. U kunt uw reactie geven 
via bijgevoegd reactieformulier. Ook kan dit via het reactieformulier op de website 
www.dalfsen.nl/speelruimte of via de email: gemeente@dalfsen.nl (onder vermelding van inspraakreactie 
speelruimteplan). Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het algemene nummer van 
de gemeente Dalfsen 0529-488388. Alvast dank voor het meedenken! 

 
 
 
 
 

 

http://www.dalfsen.nl/speelruimte
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Binnengekomen reacties 
 
De volgende reacties zijn binnengekomen: 
 

1. Dhr. J.W. Rijntjes inzake informele speelruimte in Oudleusen in groensingel achterzijde 
Schoolstraat 

2. O.S. Cazemier inzake betrekken schoolplein bij openbare speelruimte 
3. Mevr. M. Jansen inzake speelplaats Kievitsbloem te Dalfsen 
4. Plaatselijk Belang Dorp Dalfsen inzake speeltuin/plein Esschingstraat te  Dalfsen 

 
 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de inspraakreactie gevolgd door een antwoord op deze 
reactie. De volledige inspraakreactie is te vinden achterin de inspraaknotitie. 
 
 

1. J.W. Rijntjes inzake informele speelruimte in Oudleusen in groensingel achterzijde 
Schoolstraat 

 
Inspraakreactie 
Informeel spelen is belangrijk. Binnen Oudleusen is hier beperkte ruimte voor. Het voorstel is om een 
deel van de  bossingel aan de achterzijde Schoolstraat hiervoor te bestemmen. Het overige deel van 
deze singel blijft in stand voor de vogels. Evt. ook deel achter Stolte geschikt maken voor “huttenbouw 
etc” .  
 
 
Reactie gemeente 
Op dit moment wordt er door de kinderen en de jeugd al veel gespeeld in deze bossingel. De kinderen 
gaven tijdens de rondgang aan dat dit een favoriete plek is om te spelen. Behalve dat deze bossingel een 
ideale plek is voor kinderen om te spelen, heeft deze bossingel ook andere functies. De bossingel is 
onderdeel van de groene hoofdstructuur van Oudleusen. Daarnaast biedt het een waardevol leefgebied 
voor onder andere vogels.  
Het is daarom belangrijk om aan de kinderen aan te geven in welk deel van de bossingel ze het beste 
kunnen spelen. Het gedeelte dat wordt aangegeven door de heer Rijntjes is inderdaad het meest geschikt 
om in te spelen.  
De dierenweide waar de heer Rijntjes op doelt is geen eigendom van de gemeente. Informeel spelen richt 
zich in eerste instantie op gemeentelijke eigendommen. Binnen het speelruimtebeleid is het geen streven 
van de gemeente om dit uit te breiden naar particuliere eigendommen.  
Daarnaast wordt het op prijs gesteld dat de heer Rijntjes zich wil inzetten voor een deel van de bossingel 
achter zijn woning. Er zal 
overleg met hem 
plaatsvinden over dit idee.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nabij speelplek [O05] Roggeland 6 is een favoriet speelbos van de kinderen  
(bron: bijlage speelruimteplan blz 78) 

 



 
2. O.S. Cazemier inzake betrekken schoolplein bij openbare speelruimte 

 
 
Inspraakreactie 
Verzoek om schoolplein op te nemen als speelplaats met buurtfunctie. Reden is dat de school buiten 
schooltijd om al openbaar toegankelijk is. Het is belangrijke ontmoetingsplek voor jeugd die woont ten 
zuiden van Schoolstraat. 
 
Reactie gemeente 
Tijdens de werkgroepbijeenkomst met Plaatselijk belang is reeds aangegeven dat het schoolplein een 
ideale plek is voor de kinderen en jeugd uit Oudleusen om te spelen. In het speelruimteplan wordt ook 
aandacht besteed aan schoolpleinen. Het uitgangspunt hierbij is dat indien er een tekort aan 
speelplaatsen is er gekeken kan worden of een schoolplein hier een aanvulling op kan zijn. In het 
speelruimteplan wordt aangegeven dat het  schoolplein van de Cazemierschool dienst kan doen als 
steunplek voor kinderen van 0-12 jaar. De gemeente kan de school tegemoet komen in kosten van het 
beheer en het onderhoud van de speeltoestellen. Daarnaast moeten de taken en verantwoordelijkheden 
goed worden vastgelegd. In overleg met de school zal gekeken worden naar de mogelijkheden. 
 
 

3. M. Jansen inzake speelplaats Kievitsbloem te Dalfsen 
 
Inspraakreactie 
De speelplaats aan de Kievitsbloem is toe aan een opknapbeurt. Verzocht wordt om de speelplaats 
aantrekkelijker in te richten. Er wordt een voorstel gedaan voor herinrichting. 
Er hebben maar 24 kinderen gereageerd op de enquête. Het is onduidelijk waarom er niet meer kinderen 
hebben gereageerd.  
 
 
Reactie gemeente 
De oproep om te reageren op de enquête heeft gestaan in de gemeentelijke kernPunten. Daarnaast zijn 
de basisscholen ook geïnformeerd over het bestaan van de enquête. De reacties op deze enquête zijn 
als input gebruikt voor het speelruimtebeleidsplan. Daarnaast hebben de kinderen van de basisschool 
door deze buurt gelopen met de kinderrondgang.   
 
In deze buurt liggen op dit moment drie speelplekken: Het Grasklokje, de Kievitsbloem en de Heideanjer. 
Tijdens de rondgang in de wijk gaven de kinderen aan dat de speelplek aan het Grasklokje het vaakst 
werd gebruikt en de andere, kleinere plekjes, minder vaak. Vanwege de ligging en de inrichting is de 
speelplaats bij  het Grasklokje aangewezen als centrale buurtplek.  
Om te bepalen of er in deze buurt nog steunplekken nodig zijn is ook gekeken naar de kindaantallen die 
in de buurt wonen. Bij de berekening van de kindaantallen is ervoor gekozen om elk kind maar één keer 
te tellen. Oppaskinderen zijn daarom in de berekeningen niet meegenomen.  
 
De centrale buurtplek aan het Grasklokje biedt voldoende formele speelruimte voor deze buurt. Gezien 
de kinddichtheid is het niet noodzakelijk om naast deze centrale buurtplek ook nog steunplekken aan te 
blijven bieden met speeltoestellen. Wel is het belangrijke dat er informele speelruimte blijft in de buurt. 
Door de speelplekken aan de Kievitsbloem en de Heideanjer om te vormen naar informele speelruimte 
blijft er voldoende speelruimte over voor de kinderen die in deze wijk wonen. Hierbij kunnen speelprikkels 
worden aangebracht. De inrichting van deze informele speelruimte zal gebeuren in overleg met de 
aanwonenden. (Voor meer informatie kunt u terecht op bladzijde 68 van de bijlage van het 
speelruimteplan) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. Plaatselijk Belang Dorp Dalfsen inzake speeltuin/plein Esschingstraat te  Dalfsen 
 
Inspraakreactie 
De speelplaats aan de Esschingstraat verdient een opknapbeurt. De voorkeur gaat uit naar een 
speelplaats voor kinderen van 0 t/m 8 jaar.  Middels een enquête onder de bewoners zijn er ideeën 
kenbaar gemaakt.  De bewoners willen graag betrokken worden bij een besluit over de toekomst van hun 
speeltuin. 
 
Reactie gemeente 
In de buurt liggen nu vier speelplekken dicht op elkaar. Het betreft de speelplek aan de Ter Culentstraat, 
de Badinckstraat en twee aan de Esschingstraat. In het speelruimteplan wordt voorgesteld om twee  
speelplekken te behouden als steunplek tot 8 jaar (Badinckstraat en Esschingstraat) en de andere twee 
speelplekken om te vormen naar een informele speelruimte.  
 
In overleg met de buurt kan bepaald worden welke speelplek aan de Esschingstraat behouden blijft en 
welke omgevormd kan worden naar informele speelruimte. De inrichting kan dan ook in overleg met de 
buurt bepaald worden. De enquête kan hiervoor worden gebruikt.  
In het speelplaatsenbeheerplan, welke wordt opgesteld, na vaststelling van het speelruimteplan wordt 
aangegeven op welke wijze bewoners betrokken worden bij de herinrichting of omvorming van hun 
speelplaats. Daarnaast wordt hier ook een planning gemaakt welke speelplaats wanneer aan de beurt is. 
Dit laatste is onder andere afhankelijk van de kwaliteit van de huidige speeltoestellen.  










































