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INLEIDING 

Aanleiding 
Dalfsen heeft een Speelruimteplan 2014-2023. Op basis van dit plan is het beheerplan Spelen 2014-
2018 opgesteld. Dit beheerplan beschrijft zowel het reguliere beheer als de renovatie en omvorming 
van speelplekken in deze periode. Het beheerplan is aan actualisatie toe, met aandacht voor het ac-
tuele areaal speeltoestellen & ondergronden, de speelplekken die de komende vier jaar vervangen of 
gerenoveerd gaan worden en de ontwikkelingen. 

Doel beheerplan 2019-2023  
Het beheerplan 2019-2023 geeft bondig weer wat het reguliere beheer aan de speeltoestellen en on-
dergronden inhoudt en welke kosten hieraan zijn verbonden. Daarnaast geeft het beheerplan aan 
welke speelplekken de komende jaren op de agenda staan om gerenoveerd te worden en welke kos-
ten hiermee zijn gemoeid. Ook gaat het beheerplan in op actuele ontwikkelingen, zoals de ‘groene 
schoolpleinen’.  
 
Het beheerplan dient als werkdocument voor de wijkteams en wordt in oktober informerend aan de 
raad voorgelegd.  

Leeswijzer    
Voorafgaand aan de actualisatie van het beheerplan is eerst het beheerplan 2014-2018 geëvalueerd. 
In deel 1 van het beheerplan zijn de resultaten van deze evaluatie verwerkt. Een aantal adviezen zijn 
verwerkt in deel 2- het reguliere beheer- en onderhoudsplan.  De overige adviezen betreffen onder-
zoeken of zijn onderwerpen die thuishoren in het op te stellen beleidsplan voor speelvoorzieningen en 
zijn ondergebracht in hoofdstuk 8 ‘Aanbevelingen’. 
 
Deel 2 omvat het reguliere beheer- en onderhoudsplan. Hierin zijn de beheerkaders beschreven, 
wordt ingegaan op het areaal en de kosten om dit areaal op het juiste beheerniveau te behouden. 
Omvorming en renovatie komen aan de orde in deel 3. 
 
Deel 3 licht toe hoe het omvormingsplan eruitziet om verder uitvoering te kunnen geven aan het speel-
ruimtebeleid en wat de financiële consequenties zijn.  
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1 INLEIDING 

1.1 Doel evaluatie  
Het doel van de evaluatie is het beheerplan Spelen 2014-2018 tegen het licht te houden rekening 
houdend met ontwikkelingen. De Evaluatie heeft plaatsgevonden met de inspecteur van de speeltoe-
stellen, wijkbeheerders, beleidsmedewerker maatschappelijke ondersteuning voor bewegen en spor-
ten, de coördinator beleid maatschappelijke ondersteuning en de beleidsmedewerker spelen. Een ad-
viseur van Cyber heeft de evaluatie begeleid.   

1.2 Verwerking resultaten evaluatie in dit plan 
Tijdens de evaluatie zijn alle onderwerpen uit het beheerplan Spelen 2014-2018 besproken. Het zijn 
de volgende onderwerpen arealen, inrichting, inspectie & onderhoud, semi openbare plekken, partici-
patie, ontwikkelingen en financiën.  
Van elk onderwerp zijn de plus- en aandachtspunten benoemd en zijn adviezen geformuleerd. Een 
aantal adviezen zijn verwerkt in deel 2- het reguliere beheer- en onderhoudsplan.  De overige advie-
zen betreffen onderzoeken of zijn onderwerpen die thuishoren in het op te stellen beleidsplan voor 
speelvoorzieningen en zijn ondergebracht in hoofdstuk 8 ‘Aanbevelingen’.  
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2 RESULTATEN EVALUATIE  
Dit hoofdstuk geeft samengevat de resultaten van de evaluatie weer. In bijlage 1 is het evaluatiever-
slag opgenomen.  

2.1 Arealen  

Evaluatie  

Het speelruimteplan geeft aan welke speelplekken op welk moment omgevormd of gerenoveerd wor-
den. Vanaf het begin (2014) is hiervan afgeweken om de volgende redenen: 
- Buurtgerichte aanpak, speelplekken per buurt in één keer renoveren. 
- Aansluiting op projecten, zoals de herontwikkeling van een straat. 
- Maatwerk geleverd, bij verandering van de kindaantallen is de hoeveelheid formele en informele 

speelruimte hierop aangepast. Zo is een informele plek daardoor bijvoorbeeld omgevormd tot 
formele plek. Of is een steunplek aangepast naar een centrale buurtplek. Ook is daardoor een 
speelplek (zoals Roede) vervallen. 

 
Tussen 2014 en 2018 is de gemeente uitgebreid met nieuwbouw en daardoor zijn er ook speelplekken 
bij gekomen. Ook is het aantal spelaanleidingen aanzienlijk gestegen. 

Advies  

- Erop letten dat de hoeveelheid en inrichting van speelplekken voldoende aansluiten op de kind-
samenstelling van de buurt. 

- Spelaanleidingen meenemen in het beheer. 

2.2 Inrichting 

Evaluatie 

De verdeling van speelplekken in centrale plekken, steunplekken en informele plekken is bij de ge-
bruikers goed ontvangen. Letten op de variatie van de toestellen en spelaanleidingen. 
Er is meer gebruik gemaakt van boomschors als valondergrond, omdat de aanschaf van kunstgras de 
afgelopen jaren twee keer zo duur is geworden. Gemeente moest noodgedwongen naar een andere 
leverancier, omdat de oorspronkelijke leverancier zijn bedrijf beëindigde.  
Er blijft behoefte aan zandbakken. Gemeente legt zandbakken alleen aan op verzoek.  
Het is soms een uitdaging om de juiste leverancier te vinden binnen de kaders van het inkoopbeleid. 
De gemeente heeft een aantal keer een leverancier ingezet voor het hele proces: van ontwerp en af-
stemming met bewoners tot en met de uitvoering en oplevering. Dit heeft goed gewerkt en is financieel 
aantrekkelijk. Deze methode is echter niet voor alle leveranciers weggelegd en neemt daarom beper-
kingen met zich mee.  

Advies  

- Onderzoeken welke aanbestedingsmethode het best passend is. Denk bijvoorbeeld aan een 
raamcontract met een aantal bedrijven of het opsplitsen van ontwerp/participatie en uitvoe-
ring/oplevering.  

2.3 Inspectie en onderhoud 

Evaluatie 

Tussen 2014-2018 heeft de gemeente levensduur verlengende maatregelen toegepast, waardoor er 
inmiddels nauwelijks tot geen onderhoudsachterstand meer is. Er komen weinig meldingen binnen. De 
eigen dienst inspecteert zelf de toestellen en de afstemming met de wijkteams is goed. 
Sinds kort wordt het beheersysteem i-ASSET gebruikt voor inspectie in plaats van Playmapping (van 
REPCON), dat is wennen. Er is extra aandacht nodig voor de veiligheid van informeel spelen en voor 
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constructies die bewoners eigenhandig in de openbare ruimte plaatsen. 

Advies  

- Extra aandacht voor het onderhoud van informele spelaanleidingen. 
- Afspraken maken hoe om te gaan met spelconstructies die bewoners in de openbare ruimte 

plaatsen. 

2.4 Semi openbare plekken 

Evaluatie 

De speeltuinverenigingen houden het areaal goed op orde, de gemeente inspecteert en draagt finan-
cieel bij aan de vervanging van enkele toestellen.  
Toestellen bij het zwembad onderhoudt, inspecteert en vervangt de gemeente. De vervangingskosten 
worden uit het zwembadbudget bekostigd.  
Toestellen bij de sportverenigingen inspecteert de gemeente. De verenigingen onderhouden en ver-
vangen ze. De indruk bestaat dat dit onvoldoende gebeurt en dat de veiligheid soms in het geding is.  
Er zijn overeenkomsten met de speeltuinverenigingen en de sportverenigingen en Natuurbad Heide-
park. Bekeken moet worden of de aansprakelijkheid voldoende is afgedekt in de overeenkomsten en 
of dit duidelijk genoeg en bekend is bij de gebruikers. 

Advies 

- De overeenkomsten controleren op volledigheid en duidelijkheid en bespreken met de betref-
fende organisaties. 

2.5 Participatie 

Evaluatie  

Tijdens renovaties en omvormingen van speelplekken is de buurt betrokken geweest bij zowel de 
planvoering als de uitvoering. Vooral in nieuwbouwwijken zijn bewoners actief. Zo hebben diverse in-
woners geholpen bij het afbreken van oude speelplekken. De gemeente heeft als beloning barbecue-
bonnen uitgedeeld aan bewoners die hebben meegeholpen. 
Participatie bij onderhoud aan speelvoorzieningen vindt zeer beperkt plaats. Ook zijn er niet in elke 
buurt vaste aanspreekpunten. Tijdens renovaties zijn wel voldoende aanspreekpunten.  

Advies 

- Stimuleren en faciliteren initiatieven en aanhaken op de Handreiking participatie Dalfsen van de 
afdeling Openbare Ruimte. Deze handreiking is in ontwikkeling en wordt naar verwachting eind 
2019 vastgesteld. 

- Beloning op maat blijven gebruiken voor bewoners die zich inzetten voor de buurt. 

2.6 Ontwikkelingen 

Evaluatie  

(Groene) schoolpleinen 
Het Speelruimteplan spreekt van Centrale speelplekken en steunplekken. Schoolpleinen kunnen ook 
dienen als centrale speelplek of steunplek, dan vallen ze binnen het ‘zoekgebied’. Het doel van het 
speelruimteplan is deze schoolpleinen openbaar te stellen, zodat kinderen het plein als officiële speel-
plek kunnen gebruiken. 
 
Tot nog toe zijn de meeste schoolpleinen binnen het zoekgebied nog geen officiële speelplekken. Bij 
de renovatie van het schoolplein van de Cazemier heeft de gemeente een bijdrage toegekend, omdat 
het plein een zoekgebied was en omdat het plein altijd al als buurtplein werd gebruikt.  
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Er is een overeenkomst gesloten met KBS de Polhaar. Door onder andere de komst van de groene 
schoolpleinen die de scholen zelf ontwikkelen en financieren (veelal met subsidies) is het opstellen 
van overeenkomsten voor de andere scholen uitgesteld. 
 
Ook is er terughoudendheid om schoolpleinen open te stellen. Schoolpleinen hebben namelijk niet al-
leen een speelfunctie, maar ook een educatieve functie. De veiligheid en robuustheid die een speel-
plek moet bieden kan daardoor niet altijd gegarandeerd worden op schoolpleinen. Daarnaast zijn 
schoolpleinen onder schooltijd niet altijd optimaal beschikbaar voor kinderen uit de buurt.  
 
De provincie Overijssel heeft als doel dat de schoolpleinen in 2025 zijn vergroend. Veel schoolpleinen 
in Dalfsen zijn op het moment bezig met deze vergroening. De gemeente is positief over deze ontwik-
keling. De gemeente levert tot nog toe alleen ondersteuning in de vorm van advies. De vraag is gere-
zen of alle (groene) schoolpleinen financiële ondersteuning moeten gaan krijgen. 
 
Beleidsplan bewegen en sporten 
In het beleidsplan bewegen en sporten is een beweegvriendelijke openbare ruimte belangrijk. Deze 
beleidslijn wordt overgenomen in de omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie is in ontwikkeling.  
Ongeorganiseerde sport is in opkomst, denk aan bootcamps. Voor de bootcamps volstaat een open-
bare ruimte met aantrekkelijke routes met ‘natuurlijke’ obstakels. Speelplaatsen en spelaanleidingen 
kunnen prima geïntegreerd worden in dergelijke bootcamproutes.  
Rondom de Geert Grotestraat in Dalfsen is een bewonersinitiatief ontstaan een beweeg en beleef-
route te ontwikkelen. 
 
Klimaatadaptatie en circulaire economie (optimaal hergebruik van grondstoffen) 
Er zijn steeds meer wadi’s aanwezig om beter regenwater te kunnen bergen. Soms zijn in wadi’s 
speeltoestellen gesitueerd. Dit zorgt voor een aantrekkelijke speelplek, daartegenover staat dat de 
toestellen door de wisselende waterstanden eerder aan vervanging toe zijn. Het is belangrijk om mate-
rialen toe te passen die hier bestand tegen zijn. Een speelplek in overstortgebied is zeer matig beval-
len omdat het overstortwater van onvoldoende kwaliteit is. 
Speelplekken zijn ‘groener’ geworden, dit heeft een positief effect op het tegengaan van hittestress. 
 
Inclusieve samenleving 
Inclusie betekent dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving, en erbij horen. In een 
inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen 
zonder beperking. Bijvoorbeeld zelfstandig reizen, zelfstandig stemmen en zelf beslissen waar ze wo-
nen en naar school gaan. 
Ook de gemeente Dalfsen maakt zich hard voor een inclusieve samenleving. Voor speelplekken bete-
kent dit bijvoorbeeld dat zij zo worden ingericht dat zij ook gebruikt kunnen worden door kinderen met 
een beperking.  

Advies 

- In het volgende speelruimtebeleidsplan ook rekening houden met andere doelgroepen dan al-
leen kinderen tot en met 18 jaar. 

- Pilot met schoolpleinen binnen zoekgebied kiezen en onderzoeken hoe we deze plekken als 
openbare speelplekken kunnen aanmerken. De spelregels hiervoor nog nader uitwerken in bij-
voorbeeld een leidraad. 

- Aanhaken op het beleidsplan bewegen en sporten: vraag gestuurde initiatieven faciliteren en 
stimuleren en aandacht voor kwetsbare groepen bij de inrichting van (speel)voorzieningen. 

- Blijven combineren van speelplekken met een groene inrichting en in wadi’s mits financieel en 
in de inrichting rekening wordt gehouden met de beheeromstandigheden en keuze “wadi” ge-
schikt materiaal. 
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- Bij renovaties en omvormingen rekening houden met de inclusieve samenleving. Zoals de wijze 

van betrekken van kinderen met een beperking en wijze waarop je speelplekken in kunt richten 
voor deze doelgroep.  

2.7 Financiën 

Evaluatie 

Door bezuinigingen zijn minder speelvoorzieningen omgevormd dan volgens het speelruimtebeleids-
plan zijn beschreven. De (beperkte) achterstand van de toestellen is daarentegen in de afgelopen ja-
ren nagenoeg weggewerkt. Natuurlijk spelen wordt steeds meer de norm, daarbij horen natuurlijke 
materialen die een kortere levensduur hebben en daardoor eerder zijn afgeschreven dan traditionelere 
toestellen. Ook zijn meer spelaanleidingen toegepast. Er is de afgelopen jaren onvoldoende rekening 
gehouden met de aanschaf van deze spelaanleidingen. Denk aan pleinplakkers, krijtborden en derge-
lijke. 

Advies 

- Rekening houden met realistische afschrijvingstermijnen. 
- Renovaties en omvormingen zoveel mogelijk met de andere vakdisciplines oppakken. 
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DEEL 2 REGULIER BEHEER EN ONDERHOUD 
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3 KADERS  
De kaders voor inrichting, veiligheid en participatie uit het vorige beheerplan zijn vrijwel ongewijzigd 
gebleven. Daarnaast zijn enkele toevoegingen gedaan op basis van de evaluatie. Dit hoofdstuk is een 
samenvatting van de kaders uit het vorige beheerplan, aangevuld met punten uit de evaluatie. 

3.1 Inrichting 
Het speelruimteplan geeft een visie op de spreiding van de speelplekken. Deze spreiding is gekoppeld 
aan de ruimtelijke opbouw van de dorpen en buurten en de leeftijdsopbouw. Het speelruimteplan on-
derscheidt verschillende typen speelplekken: de centrale plek, de steunplek en de informele plek. 
Binnen deze type plekken is er ruimte voor natuurlijk spelen. Bij natuurlijk spelen wordt de beleving 
van de natuur gestimuleerd. Zo worden zo veel mogelijk natuurlijk materiaal, en verschillende soorten 
materiaal gebruikt, wordt gebruik gemaakt van laagtes, groen en speeltoestellen en prikkels die een 
relatie met de natuur hebben. Denk aan een waterpomp, keien, stammetjes.  De inrichting van een na-
tuurlijke speelplek draagt positief bij aan klimaatadaptatie en het verminderen van hittestress.  
 
Bij alle speelplekken vormt afstemming op de doelgroep de rode draad. Denk hierbij ook aan kwetsba-
re groepen bij de inrichting van speelvoorzieningen, zoals aangegeven is in het beleidsplan ‘bewegen 
en sporten’. 
 
Het kind-aantal in een wijk is bepalend voor het gewenste type speelplek. Bij het maken van de plan-
ning voor de omvorming voor de komende vijf jaar worden de kinderaantallen opnieuw bekeken.  

Type speelplekken 

Centrale plek 

De centrale plek is een grotere speelplek, redelijk centraal in de buurt. Een centrale speelplek is be-
doeld voor meerdere leeftijdsgroepen en zal ook bij afnemende kinderaantallen blijven bestaan. Deze 
plek wordt daarom ingericht voor een lange periode (20 jaar).  

Steunplek  

De steunplekken liggen verspreid over de buurt. Ze zijn een aanvulling op de centrale plekken, omdat 
er bijvoorbeeld een hoge kinderdichtheid is waardoor er meer plekken nodig zijn. Ze geven invulling 
aan wensen op straatniveau of maken een route naar een centrale buurtplek of school aantrekkelijk.  

Informele speelruimte 

De informele speelruimte is alle ruimte waar gespeeld wordt, maar waar geen speeltoestellen zijn, 
maar wel spelaanleidingen of speelprikkels. De bosjes en grasveldjes, de straten, stoepen en pleinen 
en de waterkanten zijn veelgebruikte informele speelruimtes. Deze plekken liggen verspreid over de 
hele buurt. Ze vormen de basis van de speelruimte. Maar ze zijn ook de zogenoemde ‘reserveplekken’ 
die weer ingericht kunnen worden met speeltoestellen als de kinderaantallen toenemen. Soms worden 
in de informele speelruimte speelprikkels toegepast of spelaanleidingen. Deze zijn niet WAS-plichtig. 
Denk aan bijvoorbeeld pleinplakkers, betonnen poef e.d. 
 
Bijlage 2 licht de inrichtingsprincipes per type speelplek nader toe. 
 

3.2 Veiligheid  

Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen 

De wettelijke verplichting voor de veiligheid van speeltoestellen is geregeld in het Warenwetbesluit At-
tractie- en Speeltoestellen van maart 1997 en de Europese NEN normen. In het Warenwetbesluit zijn 
de wettelijke bepalingen voor aansprakelijkheid en veiligheid vastgelegd. Een speeltoestel mag bij re-
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delijkerwijze te verwachten gebruik geen gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid van per-
sonen.  
 

Aansprakelijkheid  

Als sprake is van een ongeval door een gebrek aan het speeltoestel of een onveilige ondergrond, dan 
is degene die het toestel voorhanden heeft altijd als eerste aansprakelijk. Dit is in veruit de meeste ge-
vallen de eigenaar van het toestel. Deze verantwoordelijkheid is conform en aanvullend op de risico-
aansprakelijkheid die wordt omschreven in het Burgerlijk Wetboek. 

Informele speelruimte  

Informele speelruimte valt niet onder het Warenwetbesluit, terwijl dit wel veel speelwaarde biedt. Wel 
is het van belang om na te gaan of de informele speelprikkels en door derden geplaatste objecten in 
de openbare ruimte al dan niet onder het Warenwetbesluit vallen. De gemeente heeft een algehele 
zorgplicht voor de openbare ruimte.   

Risicomanagement 

Het risicomanagement in de gemeente Dalfsen is erop gericht kinderen de ruimte te geven om gren-
zen te verleggen, te onderzoeken en uitdaging te vinden tijdens het spelen. Maar ook op het voorko-
men van risico’s die voor de kinderen niet in te schatten of herkenbaar zijn en daardoor wellicht ernstig 
of blijvend letsel oplopen. 
Onderdelen van dit risicomanagement zijn inspecties vanuit het Warenwetbesluit en risicoanalyse van 
speelsituaties in het veld.  
 

Inspecties en registratie in logboek 

De handhaver van het Warenwetbesluit, de voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) stelt het verplicht om 
een digitaal logboek bij te houden van de speeltoestellen.  
De gemeente Dalfsen houdt het logboek bij in het beheersysteem i-Asset.  
Inspecties bestaan uit: 
- Doorlopende visuele inspectie door iedereen die op de speelplek komt om deze te gebruiken en 

te onderhouden. 
- 3x per jaar wordt door eigen medewerkers een functionele inspectie uitgevoerd, indien nodig 

gevolgd door een ronde klein onderhoud. 
- 1x per jaar wordt door een daarvoor opgeleide eigen medewerker een veiligheidsinspectie uit-

gevoerd, gevolgd door een ronde groot onderhoud deels door eigen dienst deels door specialis-
ten. 

- 1x in de 5 jaar vindt er een veiligheidsinspectie plaat met een extern deskundige partij ter ijking 
van het werk. 

- Medewerkers worden voldoende geïnformeerd om de risico’s bij speeltoestellen en ander speel-
risico’s binnen de informele en formele speelruimte in te kunnen schatten. Hun waarnemingen 
worden kortgesloten met de inspecteur 

- In beheersysteem i-ASSET worden risico’s en maatregelen van de toestellen geadministreerd, 
tevens worden hierin de inventarisgegevens bijgehouden.  

 
In bijlage 3 is meer informatie te vinden over de veiligheid. 
 

3.3 Participatie 
De handreiking Participatie gemeente Dalfsen van de eenheid Openbare Ruimte die nu nog in ontwik-
keling is, geeft de kaders voor participatie weer. In deze handreiking wordt ook aandacht besteed aan 
speelvoorzieningen. 
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Totdat de handreiking van kracht is, is deze paragraaf van toepassing.  

Wie participeren 

Voor participatie bij speelruimte wordt gekeken naar de actoren rondom een speelplek. Op de eerste 
plaats komen de kinderen. Zij zijn immers de ‘grootverbruikers’ van de speelruimte. Zij krijgen dan ook 
in veel participatietrajecten een hogere participatietrede dan de volwassenen. Bijvoorbeeld als het 
gaat om inrichting van de speelruimte. Ook bij het opstellen van het beleid krijgen zijn meer mogelijk-
heden de opstellers te adviseren. 
 
De tweede kring rond de speelplek zijn de ouders en de direct omwonenden. Deze groep heeft vaak 
een grote motivatie betrokken te zijn, omdat ze om de plek wonen of hun kinderen er spelen. 
 
In de derde kring rondom de plek bevinden zich de overige actoren. 
 
De gemeente zet vooral in op het betrekken van de buurt en zet minder in op vaste aanspreekpunten 
per buurt. Daarnaast stimuleert en faciliteert ze initiatieven, zoals een beweeg en beleefpad of het 
verzorgende onderhoud op speelplekken door bewoners.  

Meldingen 

In de praktijk nemen bewoners vaak contact op met de wijkbeheerders voor vragen of opmerkingen 
over speelplaatsen. De wijkbeheerders sturen de vragen of opmerkingen over speelplaatsen direct 
door naar de juiste persoon (beleidsmedewerker, inspecteur, uitvoering en dergelijke). 

Wanneer participeren 

Er kan door diverse partijen geparticipeerd worden bij het beleid, de inrichting en het onderhoud van 
speelvoorzieningen. Uitgangspunt is dat er altijd een duidelijk aangewezen partij de eindverantwoor-
ding heeft en de participatie regisseert. Dit is voor het onderhoud en aansprakelijkheid van belang.  
De participatiematrix waarin de participatieladder is verwerkt in bijlage 4 is leidend bij projecten zoals 
speelplaatsrenovatie.  

Hoe participeren 

Onafhankelijk van de gekozen trede op de participatieladder verloopt een proces van burgerparticipa-
tie vrijwel altijd volgens de volgende hoofdfasen (uit handboek burgerparticipatie gemeente Dalfsen): 
- Mobiliseren 
- Op hetzelfde informatieniveau komen 
- Het formuleren van een doel 
- Keuzemogelijkheden formuleren 
- Keuzes maken  

Stimulans 

Voor inwoners die meehelpen in de uitvoering, maakt de gemeente Dalfsen als stimulans gebruik van 
beloning in de vorm van (barbecue)waardebonnen.  
 
Bijlage 4 geeft nadere informatie over de participatiematrix, de hoofdfasen van participatie en verant-
woordelijkheden. 
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4 AREAAL 

4.1 Huidig areaal en terugblik areaal ontwikkeling 

Speelplekken en toestellen  

Het totaal aantal speelplekken bedraagt 124, waarvan er 11 alleen worden geïnspecteerd. Denk aan 
speelplekken bij zwembaden en sportverenigingen.  
 
Vergeleken met 2014 zijn er 8 plekken bij gekomen en is er 1 verwijderd.  
Het aantal toestellen is gestegen van 565 in 2014 naar 615 in 2019. Er zijn vooral meer klimtoestellen 
en zandspeel- en waterspeeltoestellen bijgekomen. Zie ook figuur 1.1 
 

Kern 2019 (getal tussen haakjes is aantal uit 2014) 

 Toestellen Speelplekken 

 Alleen inspectie Totaal onderhoud Alleen inspectie Totaal onderhoud 

Buitengebied 61 16 2 (2) 5 (6) 

Dalfsen  251  50 (49) 

Hoonhorst  28  5 (5) 

Lemelerveld 14 100 4 18 (15) 

Nieuwleusen 14 188 3 29 (26) 

Oudleusen 11 32 2 4 (4) 

Zoekgebied    2 

     

Totaal  100 615 11 113 

Figuur 1.1 areaal speelplekken en toestellen en vergelijk met 2014 
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4.2 Indicator – overzicht stand van zaken 
In het speelruimteplan is aangegeven hoeveel centrale buurtplekken, steunplekken en informele plek-
ken gewenst zijn in 2023. De volgende tabel laat de ontwikkeling zien tussen 2014 en 2019.  

Streefbeeld  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

toegroeien  naar 24 centrale buurtplekken 10 13 15 18 18 19 

toegroeien naar 65 steunplekken 12 19 27 34 37 42 

toegroeien naar 35 informele plekken 3 7 11 17 21 22 

Dat betekent dat nog 5 centrale buurtplekken, 22 steunplekken en 13 informele plekken gerealiseerd 

moeten worden. Dit is afhankelijk van het kind-aantal in de speelbuurten.  

Veiligheidsondergronden  

Waar dit uit het oogpunt van veiligheid nodig is, zijn onder de speeltoestellen valdempende veilig-
heidsondergronden aangebracht. Dit is het geval bij alle toestellen met een valhoogte van 0,60 meter 
of meer in verharding en met een valhoogte van 1,50 meter of meer in gras. De volgende tabel geeft 
aan hoeveel veiligheidsondergrond is toegepast. 
 

Type ondergrond  Omvang in m2 

Asfalt 1564 

Beton element 21 

Betonstraatstenen 2284 

Boomschors 401 

Cementbeton 40 

Gravel 801 

Grind 332 

Rubbertegels 671 

Valdempende kunstgras 5506 

Zand 5108 

 
De grasondergronden zijn niet in kaart gebracht, zij hebben een valdempende waarde voor toestellen 
tot 1,50 meter.  
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5 REGULIER BEHEER 

5.1 Klein onderhoud, groot onderhoud en cyclische vervanging 
Regulier beheer bestaat uit klein onderhoud, groot onderhoud en cyclische vervanging. 
 
Klein onderhoud: Preventieve maatregelen en dagelijkse reparaties die noodzakelijk zijn om de speel-
toestellen en ondergronden in goede werkende en veilige staat te houden tegen een van tevoren 
vastgesteld kwaliteitsniveau. 
 
Groot onderhoud: Uitvoering van correctieve maatregelen, als gevolg van slijtage na een langere peri-
ode van gebruik, om het groen in goede staat (op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau) te houden of te 
brengen. 
 
Cyclische vervanging: Onderhoudsmaatregel om de kwaliteit van een element weer op het aanlegni-
veau te brengen, toegepast aan het einde van de levenscyclus indien groot onderhoud niet meer toe-
reikend is. 

5.2 Beheerkwaliteitsniveau  
Het regulier beheer bestaat uit het dagelijks- en groot onderhoud van de speeltoestellen en onder-
gronden. De speeltoestellen en ondergronden worden op beheerkwaliteitsniveau B op de schaal van 
CROW onderhouden, zoals is vastgesteld in het IBOR plan. Sinds 2019 worden de speelplaatsen 
meegenomen in de schouw, resultaten zie kader. 
 

Resultaten schouw 
Citaat uit het schouwrapport van mei 2019: “De speeltoestellen scoren uitstekend. Op één van de 
meetlocaties is een D gescoord voor ‘dekking van coating en krassen’”. De figuur geeft de resulta-
ten per beeldmeetlat weer. Let op de resultaten zijn gestoeld op slecht 4 meetpunten in de gehele 
gemeente. de resultaten kunnen daarom alleen als globaal signaal worden opgevat. 

 
 

 
Ook wordt het onderhoud zo uitgevoerd dat er wordt voldaan aan de eisen van de barometer duur-
zaam terreinbeheer, waarbij het niveau Goud wordt gehaald. Dit houdt in dat er geen bestrijdingsmid-
delen worden gebruikt.  

5.3 Onderhoudsmaatregelen 
Onder onderhoud vallen alle taken die fysiek aan de speelvoorzieningen worden uitgevoerd. Het doel 

van het onderhoud van speelvoorzieningen is dat ze veilig en functioneel zijn en hun geplande le-

vensduur behalen.  
De onderhoudsmaatregelen aan de speeltoestellen en ondergronden zijn op hoofdlijnen de volgende: 
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Speeltoestellen  
- Inspecties 
- Schoonmaken  
- Verversen zand uit zandbakken 
- Afhandelen meldingen 
- Diverse reparaties 
- Vervangen toestel na vandalisme 

Ondergronden: 
- Inspecties  
- Terugvegen 
- Egaliseren  
- Aanvullen 
- Afhandelen meldingen  
- Reparaties  

 
In bijlage 5 is de totale lijst van onderhoudsmaatregelen weergegeven. 
 
Voor de informele speelruimte is geen specifiek onderhoud noodzakelijk. Het gaat hier om groenon-
derhoud en wegonderhoud. Indien er spelaanleidingen worden toegepast om de speelwaarde te ver-
hogen kan dit wel leiden tot extra obstakels, zoals betonelementen, paaltjes, boomstronken en derge-
lijke. Onderhoud aan deze spelaanleidingen valt onder de speelvoorzieningen. Inspecties uitvoeren is 
hier niet nodig omdat deze elementen geen speeltoestellen zijn.  
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6 BEHEER SEMI OPENBARE PLEKKEN 
De speelplekken op schoolpleinen, bij speeltuinverenigingen en op sportparken en zwembaden ver-
vullen vaak een andere functie dan de openbare speelplekken. Zo wordt een schoolplein tijdens 
schooltijd gebruikt voor het buitenspelen in de pauzes. Bovendien worden hier ook andere activiteiten 
georganiseerd die niets met buitenspelen te maken hebben. De plekken op de sportparken worden 
eigenlijk alleen gebruikt tijdens trainingen en wedstrijden. De gemeente is eigenaar van de onder-
grond, waardoor zij aansprakelijk is (door natrekking).  
 
Met een aantal van deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten om de plekken in verantwoordelijk-
heid over te dragen aan de beherende partij. De plekken of toestellen die nodig zijn in het basisvoor-
zieningenniveau van de gemeente (zoals aangegeven in het speelruimteplan) neemt de gemeente op 
in het beheer.  

6.1 Schoolpleinen 
Een aantal schoolpleinen vervullen een functie in het basisvoorzieningenniveau. Het zijn de volgende 
schoolpleinen:  

School Plaats 

GBS de Uitleg Dalfsen 

CBS Ds. O.S. Cazemier Oudleusen 

OBS het Avontuur Dalfsen 

OBS Heideparkschool Lemelerveld 

Figuur 6.1 schoolpleinen binnen het basisvoorzieningenniveau 
 

De gemeente levert voor deze schoolpleinen een bijdrage voor inspectie, onderhoud en vervanging 
alsof deze schoolpleinen reguliere speelplekken zijn zodra zij volgens het omvormingsplan uit Deel 3 
aan de beurt zijn.  

6.2 Speeltuinverenigingen 
De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met de speeltuinverenigingen.  
Voor alle toestellen in de speeltuinen voert de gemeente de jaarlijkse veiligheidsinspectie uit. De 
speeltuinverenigingen ontvangen hiervan een verslag en een overzicht van te nemen maatregelen. De 
speeltuinen voeren op basis hiervan zelf het onderhoud uit.  
De gemeente verleent een activiteitensubsidie als bijdrage in de kosten van het dagelijks onderhoud. 
Daarnaast stelt zij aan het eind van de levensduur van het toestel een vervangingsbudget beschik-
baar. Hierbij wordt uitgegaan van 9 tot 12 toestellen per speelplek. 
De huidige overeenkomst zal de komende 5 jaar tegen het licht worden gehouden. Zo zal bekeken 
moeten worden welke toestellen in de toekomst door de gemeente worden gefinancierd. Deze toestel-
len moeten worden opgenomen in de overeenkomst. Voor de overige toestellen regelen de speeltuin-
besturen zelf de financiële lasten voor onderhoud en vervanging.  

6.3 Sportverenigingen, zwembad Heidepark 
De gemeente heeft met de sportverenigingen een contract afgesloten met afspraken over eigendom 
en aansprakelijkheid. Het huidige contract zal de komende 5 jaar tegen het licht worden gehouden om 
na te gaan of eigendom en aansprakelijkheid voldoende zijn afgedicht. Sportverenigingen dragen zelf 
zorg voor het onderhoud en de vervanging van de toestellen. Voor alle toestellen op de sportparken 
voert de gemeente de jaarlijkse veiligheidsinspectie uit. De verenigingen ontvangen hiervan een ver-
slag en een overzicht van te nemen maatregelen. De verenigingen voeren op basis hiervan zelf het 
onderhoud uit. De toestellen vallen niet onder het basisvoorzieningenniveau. Vervangingen regelen de 
verenigingen zelf. Het gaat om de Tennisvereniging Lemelerveld, Voetbalvereniging Heidepark, 
U.S.V. Union en Voetbalvereniging S.V. Nieuwleusen.  
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6.4 Zwembad de Meule en Gerner 
Voor het zwembad ‘De Meule’ in Nieuwleusen geldt dat de gemeente eigenaar is. De gemeente ver-
zorgt de inspecties en het onderhoud. De onderhoudskosten drukken op de exploitatie van het zwem-
bad en vallen dus niet onder het speelvoorzieningenbudget.  
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7 FINANCIËN REGULIER BEHEER EN ONDERHOUD 

7.1 Beschikbaar budget  
Beschikbaar budget 
Het beschikbaar budget in de begroting is afkomstig van: 
- 8570060  - speelvoorzieningen. 
- Herwaardering opwaardering woonomgeving. 
 
Dit budget is bedoeld voor regulier beheer en onderhoud, omvormingen en bijkomende kosten zoals 
belastingen, ondersteuning bij participatie en abonnementskosten beheersysteem. 
 
Het budget vanuit 8570060 wordt niet één op één gebruikt voor regulier beheer en onderhoud. En het 
budget herwaardering opwaardering woonomgeving wordt niet één op één gebruikt voor omvorming. 
Beide budgetten worden in de praktijk ingezet voor zowel regulier beheer en onderhoud als voor om-
vormingen. Het is daarom niet mogelijk een heldere splitsing te maken in enerzijds het beschikbare 
budget voor regulier beheer en onderhoud en anderzijds het beschikbaar budget voor het budget voor 
omvormingen. Het beschikbaar budget voor speelvoorzieningen voor regulier onderhoud, omvormin-
gen en overige kosten is aangegeven in de volgende tabel. 
 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Onderhoud 57.455 95.045 95.045 95.045 95.045 

Overige kosten 23.073 15.483 15.483 13.483 7.510 

Betaalde belastingen 150 60 60 60 60 

Aankoop duurzame goederen 0 0 0 0 0 

Personeel van derd.(ingeleend) 4.000 0 0 0 0 

Aankoop ov niet duurz goederen 0 0 0 0 0 

Representatie 350 0 0 0 0 

Restauratieve voorziening SAB 0 0 0 0 0 

Software en licentiekosten 2.500 500 500 500 500 

Huren 350 0 0 0 0 

Cursus/conferentie/scholing 0 0 0 0 0 

Internet/data & telefoonkosten 300 0 0 0 0 

advieskoten/diensten derden 0 0 0 0 0 

Overige kosten 500 0 0 0 0 

Ink.overdr.ov.instell & pers 950 950 950 950 950 

Afschrijvingen 13.973 13.973 13.973 11.973 6.000 

Overige baten 0 0 0 0 0 

Herwaardering/opwaardering 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

            

Totaal beschikbaar 120.528 150.528 150.528 148.528 142.555 

Figuur 7.1 beschikbaar budget uitgedrukt in euro’s   
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7.2 Benodigd budget regulier beheer en onderhoud 
Het jaarlijks benodigd budget voor regulier beheer en onderhoud van speelvoorzieningen op basis van 
beheerkwaliteitsniveau B is aangegeven in de volgende tabel. Dit benodigde budget is inclusief cycli-
sche vervanging waarbij uitgegaan is van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 15 jaar voor zowel 
de toestellen als de ondergronden.  
 

Afschrijvingstermijn 
Elk toestel heeft een eigen afschrijvingstermijn. Zo gaat een houten toestel meestal minder lang mee 
dan een RVS toestel. Ook gaan toestellen op een beschutte plek langer mee dan toestellen die in een 
wadi staan. Gelet op het huidige toestellenbestand en rekening houdend met de actuele inrichtingen 
van de speelplekken is een afschrijvingstermijn van 15 jaar realistisch. 

 
In het benodigde onderhoudsbudget is rekening gehouden met € 1.000 per jaar voor het onderhouden 
van spelaanleidingen, zoals speelprikkels. In het benodigde onderhoudsbudget zijn de uren van de 
eigen dienst niet meegenomen.   

  2019 2020 2021 2022 2023 

benodigd budget onderhoud 34.757 34.757 34.757 34.757 34.757 

benodigd budget vervanging 29.503 42.894 30.164 32.822 55.786 

benodigd budget overige kosten 23.073 15.483 15.483 13.483 7.510 

totaal benodigd 87.333 93.134 80.404 81.062 98.053 

Figuur 7.2 benodigd budget in euro’s 

 
Bijlage 6 laat zien hoe het benodigd budget voor onderhoud is opgebouwd. 
 
Op basis van afschrijvingstermijnen zijn tussen 2019-2023 37 speelvoorzieningen (gedeeltelijk) aan 
vervanging toe.  

 2019 2020 2021 2022 2023 

Vervangen 3 13 3 5 14 

Figuur 7.3 aantal te vervangen speelplekken per jaar 

 
Bijlage 7 laat per speelplek zien welk budget jaarlijks nodig is voor vervanging. Deze lijst is geldig als 
er geen speelplekken worden omgevormd.  

7.3 Conclusie 
Het beschikbaar budget biedt ruimte om ook om te vormen. De volgende tabel geeft de vergelijking 
weer. Het omvormingsplan is uitgewerkt in deel 3. 
 

  2019 2020 2021 2022 2023 

totaal beschikbaar 120.528 150.528 150.528 148.528 142.555 

totaal benodigd 87.333 93.134 80.404 81.062 98.053 

verschil (beschikbaar - benodigd) 33.195 57.394 70.124 67.466 44.502 

Figuur 7.4 vergelijking beschikbaar met benodigd budget in euro’s 
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8 AANBEVELINGEN 
Tijdens de evaluatie zijn adviezen geformuleerd. Het beheerplan heeft gehoor gegeven aan een aan-
tal van deze adviezen. De overige adviezen betreffen onderzoeken of zijn onderwerpen die thuishoren  
in het op te stellen beleidsplan voor speelvoorzieningen. Het gaat om de volgende adviezen: 
 

Onderzoek naar aanbestedingsmethode 

- Onderzoek welke aanbestedingsmethode het best passend is. Denk bijvoorbeeld aan een 
raamcontract met een aantal bedrijven of het opsplitsen van ontwerp/participatie en uitvoe-
ring/oplevering. 

Controleren overeenkomsten op volledigheid 

- De overeenkomsten controleren op volledigheid en aansprakelijkheid en bespreken met de be-
treffende organisaties. 

- Afspraken maken hoe om te gaan met spelconstructies die bewoners in de openbare ruimte 
plaatsen. 

Pilot schoolpleinen opstarten 

- Pilot met schoolpleinen binnen zoekgebied starten en nader onderzoeken of en op welke wijze  
deze plekken als openbare speelplekken kunnen worden aangemerkt. De spelregels hiervoor 
nog nader uitwerken in bijvoorbeeld een leidraad. Hierbij is het belangrijk om in te gaan op de 
rol van het schoolplein in de wijk. Deze pilot koppelen aan de uitvoering van de projecten uit 
deel 3 (Omvormingsplan). 

Aansluiten op inclusieve samenleving: verruiming doelgroep opnemen in volgende speelruimteplan 

- In het volgende speelruimtebeleidsplan ook rekening houden met andere doelgroepen dan al-
leen kinderen tot en met 18 jaar. Waar mogelijk binnen de huidige omvormingsprojecten al kij-
ken hoe je eventuele wensen van deze doelgroepen kunt integreren.  
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DEEL 3 OMVORMINGSPLAN (UITVOERING SPEELRUIMTEPLAN) 
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9 TOELICHTING OMVORMINGSPLAN 2019-2023  

9.1 Inleiding  omvormingsplan 
Als de uitvoering van het speelruimteplan wordt gecontinueerd, zullen een aantal speelplekken wor-
den aangepakt. Dat betekent dat een aantal speelplekken worden gerenoveerd/omgevormd tot cen-
trale buurtplekken, steunplekken of informele plekken. Het gaat vanaf eind 2019 om: 
- 4 centrale buurtplekken 
- 22 steunplekken 
- 13 informele plekken. Dit zijn nu nog steunplekken die tot informele plekken worden omge-

vormd. Dat betekent dat de speeltoestellen op deze plekken op den duur verdwijnen en worden 
vervangen door spelaanleidingen. 

9.2 Indicatoren  
De volgende tabel laat een samenvatting van de gewenste ontwikkeling zien. 
 

Indicator 2019 2020 2021 2022 2023 

toegroeien naar 24 centrale buurtplekken* 19 20 20 21 24 

toegroeien naar 65 steunplekken** 42 48 52 60 65 

toegroeien naar 35 informele plekken 22 26 32 34 35 

Figuur 9.1 Gewenste ontwikkeling speelvoorzieningenbestand 

*waarvan 1 speeltuin (in beheer speeltuinvereniging) 

**waarvan 1 speeltuin (in beheer speeltuinvereniging) 

 
Aan 6 speelplekken wordt een bijdrage geleverd, denk aan de scholen die hun schoolplein openstel-
len en sportverenigingen.  Deze plekken zijn niet opgenomen in de tabel met indicatoren. 

9.3 Samenvatting omvormingsplan 
Speeltoestellen op de speelplekken die niet gerenoveerd of omgevormd worden, worden natuurlijk wel 
vervangen als dat nodig is. Deze vervangingen zijn ook in het omvormingsplan opgenomen.  
Op de momenten dat een speeltoestel aan vervanging toe is, en het staat op een plek die tussen 
2019-2023 wordt omgevormd, dan wordt de vervanging van dit speeltoestel meegenomen in het om-
vormingsplan. Het omvormingsplan is dus een combinatie van omvormen/renoveren en ‘regulier’ ver-
vangen.  
 
De volgende tabel laat de samenvatting van het omvormingsplan zien.  
 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Renoveren/omvormen centrale buurtplek 1 1   1 2 

Renoveren/omvormen steunplek 5 6 4 8 4 

Omvormen informele plek 1 4 6 2 1 

Vervangen 1 7 2 3 10 

Totaal  8 18 12 14 19 

Figuur 9.2 samenvatting omvormingsplan: aantal aan te pakken speelplekken per jaar 

 
Bijlage 8 geeft een gedetailleerder overzicht van het omvormingsplan.  
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10 FINANCIËN OMVORMINGSPLAN  

10.1 Beschikbaar budget  
De volgende tabel vat het beschikbare budget samen. Een toelichting op het beschikbare budget is te 
lezen in paragraaf 7.1 
 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Onderhoud 57.455 95.045 95.045 95.045 95.045 

Overige kosten 23.073 15.483 15.483 13.483 7.510 

Herwaardering/opwaardering 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

            

Totaal beschikbaar 120.528 150.528 150.528 148.528 142.555 

Figuur 10.1 beschikbaar budget regulier onderhoud en omvorming/renovatie in euro’s 

10.2 Benodigd budget  
Om uitvoering te geven aan het omvormingsplan in combinatie met de vervangingen zijn de volgende 
budgetten nodig. 
 

  2019 2020 2021 2022 2023 

benodigd budget onderhoud 34.757 34.757 34.757 34.757 34.757 

benodigd budget vervanging en renova-

tie 55.719 87.520 79.559 94.720 98.476 

benodigd budget overige kosten 23.073 15.483 15.483 13.483 7.510 

Totaal benodigd 113.549 137.760 129.799 142.960 140.743 

Figuur 10.2 benodigd budget regulier onderhoud en omvorming/renovatie in euro’s 

Schoolpleinen 

Voor de schoolpleinen die binnen het zoekgebied vallen, het Avontuur, de Nieuwe Uitleg en Heidepark 
is in het omvormingsplan per plein €3.000 gereserveerd voor omvorming. Deze omvormingen zijn ge-
pland in 2022 (Heidepark) en 2023 (Avontuur en Nieuwe Uitleg). De Cazemierschool is al omgevormd. 
Na omvorming dient rekening gehouden te worden met de reguliere beheer- en onderhoudskosten. 

10.3  Conclusie 
Het beschikbare budget is afdoende om het regulier beheer en onderhoud (deel 2) en het omvor-
mingsplan (deel 3) uit te voeren. De volgende figuur geeft weer hoe het beschikbaar budget zich jaar-
lijks verhoudt tot het benodigde budget.  

  2019 2020 2021 2022 2023 

Totaal beschikbaar 120.528 150.528 150.528 148.528 142.555 

Totaal benodigd 113.549 137.760 129.799 142.960 140.743 

            

verschil (beschikbaar - benodigd) 6.979 12.768 20.729 5.568 1.812 

Figuur 10.3 vergelijking beschikbaar met benodigd budget in euro’s 
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1 EVALUATIEVERSLAG 

 
Inleiding 
Het doel van de evaluatie is het beheerplan 2014-2018 tegen het licht te houden rekening houdend 
met ontwikkelingen. 
De Evaluatie heeft plaatsgevonden met de inspecteur van de speeltoestellen, wijkbeheerders, be-
leidsmedewerker maatschappelijke ondersteuning voor bewegen en sporten, de coördinator beleid 
maatschappelijke ondersteuning en de beleidsmedewerker spelen. Een adviseur van Cyber heeft de 
evaluatie begeleid.   

 
Resultaten evaluatie  
Tijdens de evaluatie zijn de volgende onderwerpen besproken: arealen, inrichting, inspectie & onder-
houd, semi openbare plekken, participatie, ontwikkelingen en financiën. 
Dit hoofdstuk geeft samengevat de resultaten van de evaluatie weer. In bijlage @@ is het evaluatie-
verslag opgenomen.  
 

Arealen  

Wat ging goed Tips/aandachtspunten 

 Bij omvorming is van het speelruimteplan afgeweken 
omdat de gemeente: 

− de omvormingen buurtgericht wilde aanpakken 

− aansluiting werd gezocht op projecten, zoals de 
herontwikkeling van een straat 

− maatwerk werd geleverd en werd gekeken naar 
de actuele kindaantallen in de speelbuurten. Zo is 
een informele plek daardoor bijvoorbeeld omge-
vormd tot formele plek. Of is een steunplek aan-
gepast naar een centrale buurtplek. Ook is daar-
door een speelplek (zoals Roede) vervallen. 

Meer informele speelplekken met spe-
laanleidingen in de nieuwe wijken 

Blijf letten op het verloop van kinderen. 
In het beheerplan 2014-2018 is een areaalinkrimping 
aangegeven. In de praktijk is het areaal speeltoestel-
len tussen 2014-2018 uitgebreid door nieuwbouwpro-
jecten. 

 Speelplan focust zich vooral op kinderen en niet zo-
zeer op lage SES wijken en ouderen. 

Advies 

- Afspraken maken welke spelaanleidingen worden opgenomen in het areaal.  
- De buurten waar de komende vier jaar speelplaatsen worden gerenoveerd analyseren op aantal 

en leeftijd kinderen. Zodat de gerenoveerde speelplaatsen voldoende aansluiten op huidige 
kind-samenstelling van de buurt.  

  



31 
 

Inrichting 

Wat ging goed Tips/aandachtspunten 

Centrale plekken voor alle doelgroepen geschikt. Bij renovatie van speelplekken de toestel-
keuze afstemmen op al aanwezige speel-
plekken in de directe omgeving. Om varia-
tie te bevorderen. Bij spelaanleidingen zou 
meer variatie aangebracht kunnen worden. 

De opleveringen van de speelplekken  Aanleg liever eerder in jaar -> participatie 
hierop afstemmen 
 

Gebruik boomschors als valondergrond, omdat 
de aanschaf van kunstgras de afgelopen jaren 
twee keer zo duur is geworden. Gemeente moest 
noodgedwongen naar een andere leverancier, 
omdat de oorspronkelijke leverancier zijn bedrijf 
beëindigde. 

Onderhoud aan zand en boomschors vergt 
ander regime. 

 Er blijft behoefte aan zandbakken. Ge-
meente legt zandbakken alleen aan op 
verzoek. 

 Het is soms een uitdaging om de juiste le-
verancier te vinden binnen de kaders van 
het inkoopbeleid. 

De leverancier inzetten voor het hele proces: van 
ontwerp en afstemming met bewoners tot en met 
de uitvoering en oplevering. 

Deze all-in methode is niet voor elke leve-
rancier weggelegd. Dit kan zorgen voor 
beperking van mogelijkheden. Het splitsen 
van ontwerp/participatie en uitvoe-
ring/oplevering brengt echter extra kosten 
met zich mee.  

Advies 

- Onderzoeken welke aanbestedingsmethode het best passend is. Denk bijvoorbeeld aan een 
raamcontract met een aantal bedrijven of het opsplitsen van ontwerp/participatie en uitvoe-
ring/oplevering.  

 
Inspectie en onderhoud 

Wat ging goed Tips/aandachtspunten 

Er zijn weinig klachten. 
De afstemming tussen wijkteams en inspecteur 
is goed 

Soms is de kwaliteit van de speeltoestellen 
laag. Dat is vaak op speelplekken die in een 
‘uitsterfconstructie’ zitten omdat ze opgehe-
ven kunnen worden. 
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Wat ging goed Tips/aandachtspunten 

 Er is extra aandacht nodig voor de veilig-
heid van informeel spelen. 

Inspecteren van toestellen en ondergronden  Voor de inspecties wordt sinds kort i-ASSET 
gebruikt in plaats van REPCON. Dit is wen-
nen. i-ASSET werkt wel, heeft een nog aan-
tal aandachtspunten waaronder de snelheid 
en het invoeren van gegevens. is soms erg 
traag. 

Toepassen van levensduurverlengende maat-
regelen tussen 2014-2018. Is nu inmiddels 
nauwelijks nodig, omdat de achterstand is 
weggewerkt. Een enkele keer worden deze 
maatregelen nog wel toegepast op een ouder 
toestel in een speelplek met verder vooral 
nieuwe toestellen. 

 

Advies 

- Extra aandacht voor het onderhoud van informele spelaanleidingen die niet onder de WAS val-
len. Deze speelaanleidingen worden niet geïnspecteerd, hebben wel onderhoud nodig.  

- Afspraken maken hoe om te gaan met spelconstructies die bewoners in de openbare ruimte 
maken, zoals een ‘schommeltouw’ aan een boom. 

 
Semi openbare plekken 

Wat ging goed Tips/aandachtspunten 

De speeltuinvereniging houdt areaal goed 
op orde (dagelijks en groot onderhoud). De 
gemeente inspecteert de toestellen. 

Voor de vervanging heeft de gemeente een be-
perkt budget beschikbaar om een deel van de toe-
stellen te kunnen vervangen. 

Toestellen bij zwembaden onderhoudt, in-
specteert en vervangt de gemeente. 

De beheerkosten zouden betaald moeten worden 
uit het zwembadbudget, dat gebeurt nu niet. Ver-
vangingen worden wel betaald uit het zwembad-
budget. 

De gemeente inspecteert de toestellen bij 
de sportverenigingen. De inspectieresulta-
ten worden teruggekoppeld aan de vereni-
gingen. 

De verenigingen moeten de toestellen onderhou-
den en vervangen. De indruk bestaat dat dit onvol-
doende gebeurt en dat de veiligheid soms in het 
geding is. 

Er zijn overeenkomsten met de speeltuin-
verenigingen, sportverenigingen en natuur-
bad Heidepark. 

Aandacht wordt gevraagd voor de controle van de 
afspraken om te kijken of de aansprakelijkheid vol-
doende is afgedekt in de overeenkomsten met de 
speeltuinverenigingen en sportverenigingen en het 
Heidepark. 
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Advies 

- De overeenkomsten controleren op volledigheid en duidelijkheid en bespreken met de betref-
fende organisaties. 

 
Participatie 

Wat ging goed Tips/aandachtspunten 

Planvorming samen met de buurt, vooral met 
de kinderen.  
 

 

 Er zijn niet in elke buurt vaste aanspreekpun-
ten. Officieel is niet vastgesteld dat in elke wijk 
een aanspreekpunt gewenst is. Het is de vraag 
of vaste aanspreekpunten wenselijk zijn, omdat 
mensen verhuizen en kinderen ouderen wor-
den. Weinig aanspreekpunten voor speelplek-
ken. Zij signaleren meldingen over dagelijks 
beheer. In enkele buurten zijn wel aanspreek-
punten. Tijdens de renovatie van een speelplek 
zijn meestal wel voldoende aanspreekpunten. 

Uitvoering samen met de buurt, bewoners heb-
ben meegeholpen met het afbreken van oude 
speelplekken. Gekozen is om bewoners niet 
zelf toestellen te laten plaatsen, omdat dit vak-
specialistisch is en de veiligheid gegarandeerd 
moet zijn. In nieuwbouwwijken zijn bewoners 
het meest actief. 

Weinig onderhoud door bewoners. Beoogde 
minicursus onderhoud speelplekken is nooit 
gegeven.  

De speeltuinvereniging houdt areaal goed op 
orde. 

Onduidelijk of de aansprakelijkheid voldoende 
is afgedekt in de overeenkomsten met de 
speeltuinverenigingen en sportverenigingen en 
het zwembad Heidepark. 

Advies 

- Stimuleren en faciliteren initiatieven en aanhaken op de Handreiking participatie Dalfsen van de 
afdeling Openbare Ruimte. Deze handreiking is in ontwikkeling en wordt naar verwachting eind 
2019 vastgesteld. 

- Beloning op maat blijven gebruiken voor bewoners die zich inzetten voor de buurt. 
- De overeenkomsten met de speeltuinverenigingen en sportverenigingen en het Heidepark con-

troleren op volledigheid. 

 
Ontwikkelingen 

 (Groene) schoolpleinen 

Het Speelruimteplan spreekt van Centrale speelplekken en steunplekken. Schoolpleinen kunnen ook 
dienen als centrale speelplek of steunplek, dan vallen ze binnen het ‘zoekgebied’. Het doel van het 
speelruimteplan is deze schoolpleinen openbaar te stellen, zodat kinderen het plein als officiële speel-
plek kunnen gebruiken. 
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Tot nog toe zijn de meeste schoolpleinen binnen het zoekgebied nog geen officiële speelplekken. Het 
Cazemierplein was altijd al een buurtschoolplein. Toen de school het plein ging renoveren heeft de 
gemeente ervoor gekozen een bijdrage toe te kennen, ook omdat het een zoekgebied in het beleids-
plan was.  
 
Er is een overeenkomst gesloten met KBS de Polhaar. Door onder andere de komst van de groene 
schoolpleinen die de scholen zelf ontwikkelen en financieren (veelal met subsidies) is het opstellen 
van overeenkomsten voor de andere scholen uitgesteld. 
 
Er is terughoudendheid om schoolpleinen open te stellen. Schoolpleinen hebben namelijk niet alleen 
een speelfunctie, maar ook een educatieve functie. Denk aan een moestuintje met insectenhotel of 
een buitenklas. De veiligheid en robuustheid die een speelplek moet bieden kan daardoor niet altijd 
gegarandeerd worden op schoolpleinen. Daarnaast zijn schoolpleinen onder schooltijd niet altijd opti-
maal beschikbaar voor kinderen uit de buurt. Daar staat tegenover dat het aantrekkelijk en ruimtelijk 
gezien logisch is om een schoolplein binnen het zoekgebied als officiële speelplek aan te wijzen. De 
speelplek is er tenslotte al.  
 
De provincie Overijssel wil dat de schoolpleinen in 2025 zijn vergroend. Veel schoolpleinen in Dalfsen 
zijn op het moment bezig met deze vergroening. De gemeente is positief over deze ontwikkeling. De 
gemeente levert tot nog toe alleen ondersteuning in de vorm van advies. Financiële ondersteuning is 
tot op heden alleen gegeven aan de Cazemierschool. De vraag is gerezen of alle (groene) schoolplei-
nen financiële ondersteuning moeten gaan krijgen. 

Advies: 

- Nader uitzoeken hoe om te gaan met de schoolpleinen die binnen het zoekgebied vallen en 
hiervoor spelregels opstellen. Vanuit de gedachte van het speelruimtebeleid krijgen deze plei-
nen een openbaar karakter en komen ze in aanmerking voor een financiële bijdrage voor be-
heer en onderhoudskosten.  

- Met de scholen duidelijke afspraken maken over in ieder geval de volgende onderwerpen: 
o Veiligheid -> gecertificeerde speeltoestellen 
o Toegankelijkheid. Onder toegankelijkheid wordt verstaan zowel de fysieke toeganke-

lijkheid (inrichting) als de toegankelijkheid onder schooltijd.   
o Goed afschermen van gebieden op het plein waar niet gespeeld mag worden, omdat 

het bijvoorbeeld een educatieve functie heeft.  
o Verantwoordelijkheid. De juridisch grondeigenaar (ingeschreven in het kadaster) is 

verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltoestellen conform het Warenwetbe-
sluit Attractie- en speeltoestellen.  

o Toetsing aan het speelruimteplan. 
- Onderzoeken of deze lijn overgenomen kan worden voor alle schoolpleinen en in beeld brengen 

wat de consequenties zijn.  
- Aandacht besteden aan de rol en functie van de schoolpleinen in een buurt. 

 
 
De juridisch grondeigenaar (ingeschreven in het kadaster) is verantwoordelijk voor de veiligheid 
van de speeltoestellen conform het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen 

Beleidsplan bewegen en sporten 

In het beleidsplan bewegen en sporten is een beweegvriendelijke openbare ruimte belangrijk. Deze 
beleidslijn wordt overgenomen in de omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie is in ontwikkeling.  
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Ongeorganiseerde sport is in opkomst, denk aan bootcamps. Voor de bootcamps volstaat een open-
bare ruimte met aantrekkelijke routes met ‘natuurlijke’ obstakels. Speelplaatsen en spelaanleidingen 
kunnen prima geïntegreerd worden in dergelijke bootcamproutes. Rondom de Geert Grotestraat in 
Dalfsen is een bewonersinitiatief ontstaan een beweeg en beleefroute te ontwikkelen.  

Advies 

- Aanhaken op het beleidsplan bewegen en sporten. Dat betekent onder andere: 
o Vraaggestuurd initiatieven faciliteren en stimuleren, daarbij rekening houden met de 

inrichting van de buurt, de bestaande speelplekken en aanleidingen en wat er zich in 
de buurt afspeelt. Bijvoorbeeld het plaatsen van een rekstok bij een steunspeelplek. 
Of het faciliteren van de beweeg en beleefroute. 

o Aandacht voor kwetsbare groepen bij de inrichting van (speel)voorzieningen -de in-
clusieve samenleving. Gedacht kan worden aan het verantwoordelijk maken van fysi-
otherapie-praktijk voor sporttoestellen in de openbare ruimte.  

- In het volgende speelruimtebeleidsplan ook rekening houden met andere doelgroepen dan al-
leen kinderen tot en met 18 jaar.  

Klimaatadaptatie en circulaire economie (optimaal hergebruik van grondstoffen) 

Wat ging goed Tips/aandachtspunten 

Het extremere weer maakt het noodzakelijk dat 
waterberging beter wordt geregeld. In Dalfsen 
zijn daarom steeds meer wadi’s aanwezig. Soms 
gecombineerd met speeltoestellen.  
 

De combinatie overstort-wadi-speeltuin bevalt 
zeer matig, omdat het overstortwater van on-
voldoende van kwaliteit is. 
In de wadi is meer kans op ‘vervelende’ insec-
ten. 
De speeltoestellen in een wadi zijn eerder af-
geschreven door de wisseling van waterstand. 

Vergroening van speelplekken, dit verlaagt de 
hittestress. 

 

Er is een handboek duurzaamheid, Dalfsen heeft 
het certificaat sinds 2014. 

Actiever toepassen van het handboek 
Nader onderzoeken welke mogelijkheden er 
zijn om circulariteit binnen speeltoestellen te 
bevorderen. 

Advies 

- Speeltoestellen in wadi’s kan prima mits rekening wordt houden met een kortere afschrijving 
van toestellen of met de aanschaf van duurzamere (en duurder) toestellen. Geen speelplek in 
wadi’s waar (straat)kolken op zijn aangesloten omdat de waterkwaliteit dan niet kan worden ge-
garandeerd.  

- Combinaties zoeken (inrichting en financieel) in speelplekken-waterberging-tegengaan van hit-
testress.  

 
Inclusieve samenleving 
Inclusie betekent dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving, en erbij horen. In een 
inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen 
zonder beperking. Bijvoorbeeld zelfstandig reizen, zelfstandig stemmen en zelf beslissen waar ze wo-
nen en naar school gaan. 
Ook de gemeente Dalfsen maakt zich hard voor een inclusieve samenleving. Voor speelplekken bete-
kent dit bijvoorbeeld dat zij zo zijn ingericht dat zij ook gebruikt kunnen worden door kinderen met een 
beperking.  
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Advies 
- Bij renovaties en omvormingen rekening houden met de inclusieve samenleving. Zoals de wijze 

van betrekken van kinderen met een beperking en wijze waarop je speelplekken in kunt richten 
voor deze doelgroep.  

 
Financiën 

Wat ging goed Tips/aandachtspunten 

De (beperkte) achterstand is in de afgelopen 
jaren nagenoeg weggewerkt.  

‘Natuurlijk spelen’ wordt steeds meer de 
norm. De bijbehorende speeltoestellen en 
spelaanleidingen, veelal van hout, hebben 
een kortere levensduur. Dit kan consequen-
ties hebben voor de afschrijving en vervan-
gingsgelden.  

 Door bezuinigingen zijn minder speelvoor-
zieningen omgevormd dan beschreven in 
het speelruimtebeleidsplan 

Advies 

- Rekening houden met de afschrijvingstermijn van speeltoestellen en aanleidingen van natuurlijk 
materiaal. 

- Renovaties indien mogelijk integraal (met de andere vakdisciplines) oppakken. 
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BIJLAGE 2 INRICHTINGSPRINCIPES SPEELPLEKKEN 
Algemene principes 

1) Gebruik van informele speelruimte wordt aangemoedigd. Kinderen mogen juist in de bosjes en op 
straat spelen. Hiervoor hoeven geen specifieke voorzieningen te worden aangebracht. 

2) Er wordt binnen een buurt gestreefd naar variatie in speelvoorzieningen, zodat oudere kinderen 
die al wat verder weg kunnen ook een gevarieerd aanbod hebben met verschillende mogelijkhe-
den en materialen. 

3) De buurt wordt leuker gemaakt door kleine speelprikkels toe te passen in de stoepen en het 
groen. Dit maakt het leuker voor de kinderen. Het maakt ook duidelijk aan volwassenen en kin-
deren dat er gespeeld mag worden in het groen en op straat! Ook markeren deze speelprikkels de 
veilige routes naar de centrale plekken. 

4) Ontwerpen van de speelruimte zijn van hoge kwaliteit en dragen bij tot verandering van de speel-
ruimte en uitvoering van de visie uit het speelruimteplan. 

5) Er wordt gewerkt met een programma van eisen per plek, waarbinnen inrichting plaatsvindt, afwij-
kingen op beleid en financiën worden gemotiveerd of gecompenseerd, zie ook Bijlage X. 

Principes Centrale plekken 

a) inrichten voor brede doelgroep volgens beleid; 
b) aandacht voor volwassen (mede)gebruikers als ouders, opa’s en oma’s en omwonenden; 
c) door goed ontwerp zorgen dat er voldoende variatie en uitdaging blijft op de speelplek (geen stati-

sche inrichting die 20 jaar hetzelfde blijft); 
d) naast spel en sport/bewegen ook ruimte voor ontmoeting; 
e) circa 3 speeltoestellen per doelgroep, combineren mag; 
f) aandacht voor bereikbaarheid plek door veilige routing naar de plek (met evt. speelprikkels); 
g) aandacht voor kinderen en ouders met een beperking; 
h) naast formeel deel ook ruimte voor zelfbedacht  en informeel spel (al dan niet met speelprikkels) 

of ruimte voor buurtactiviteiten (bijvoorbeeld buurtpicknick). 

 
Principes Steunplekken 

a) inrichten voor specifieke doelgroep(en) volgens beleid; 
b) dichtbij voor jonge kinderen maar mag soms wat verder weg voor sport of ontmoeting jongeren; 
c) aandacht voor bereikbaarheid plek door veilige routing naar de plek (met evt. speelprikkels); 
d) circa 3 speeltoestellen per doelgroep. 

Bij de steunplekken moet een keuze worden gemaakt in duurzaamheid van het toestel. Enerzijds kan 
de plek worden ingericht met toestellen met lange levensduur die verplaatst kunnen worden als de 
speelplek bij evaluatie niet meer nodig blijkt. Een andere optie is om goedkopere toestellen en aanlei-
dingen te gebruiken die na de beleidsperiode ‘op’ zijn. Kinderen en omwonenden kunnen betrokken 
worden in deze keuze, maar vooral de speelplaatscoördinator heeft hier vaak een idee bij. In beide 
gevallen verdwijnen de toestellen als blijkt dat ze niet meer nodig zijn. 
 
Principes informele speelruimte 

a) geen speeltoestellen conform WAS; 
b) indien kinderen wat meer gestuurd moeten worden of er extra speelaanleidingen gewenst zijn dan  

speelprikkels toepassen; 
c) indien ruimte verrommelt of door andere functie ingepikt zou worden dan speelprikkels toepassen.  

Speelprikkels zijn voorzieningen, geen speeltoestellen die WAS-plichtig zijn, die naast hun primaire 
functie ook aanleiding geven tot spel, sport of ontmoeting. Hierbij valt te denken aan een bank, fiets-
nietje, antiparkeerpaal, bosplantsoen, haagplantsoen, bloemenmengsel, gekleurde stoeptegel, beton-
poef etcetera.  
 
Principes natuurlijk spelen 

a) dat er zo min mogelijk materialen voorkomen die er van nature niet zouden kunnen zijn zoals bij-
voorbeeld plastics;  
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b) laagtes: regenwater blijft staan en zakt weg in de bodem of bevriest in de winter, kan ik hier over-
steken zonder nat te worden (zelf brug bouwen met bakstenen en plank van thuis). 

c) groen: gras, bloemenmengsel, heesters en bosplantsoen met vruchtdragers en bomen, er komen 
insecten en vogels op af die ik kan horen en zien, ik kan de vruchten zelf ook eten, ik bouw een 
‘eigen nest’ in de bosjes, het gaat dood als ik iets pluk of afbreek. 

d) verschillende materialen: hout blijft lang nat en wordt glad en vergaat veel sneller (met beestjes 
erin) dan steen die warm voelt bij zonneschijn en nooit van vorm verandert, zand is zacht en je 
kunt ermee bouwen en het waait weg. 

e) speeltoestel en speelprikkels: het toestel of de prikkel heeft een relatie met natuur of educatie, bij-
voorbeeld een waterpomp brengt ook water als het even niet regent, toestellen die connectie heb-
ben met wind of licht of geluid (verschillende holle stammetjes klinken anders). Keien of een stam 
over het water. 

Voor veel bewoners is het concept informele speelruimte en natuurlijk spelen nieuw en soms niet ge-
wenst, omdat het er anders uitziet. Er moet aandacht zijn voor de communicatie van deze onderwer-
pen binnen speelruimte. 
 
Programma van eisen inrichting 
Locatiekeuze: 

� bij voorkeur zonder risico’s van verkeer en open water. Zijn deze er toch dan afbakenen met zo 
mogelijk afstand, groen en in uiterste nood hekwerk (pas op voor schijnveiligheid) 

� bij voorkeur zo dat er gemakkelijk sociale controle mogelijk is van omliggende woningen of door 
langsrijdend verkeer 

� goed bereikbaar via minimaal 2 in- en uitgangen (hulp/vlucht routes) 
� geen plek waar te drassig is of anders draineren  

Algemeen formele speelplekken: 

� voldoet aan het WAS 
� toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelers (voldoende plekken met verharde toegang in een 

buurt) 
� zitgelegenheid voor (groot)ouders 
� geen valdemping op gras tot 1,5 meter, wel voor slijtage of onderhoudsvoordeel 
� houdt rekening met verschillende typen spel (vijf spelvormen bewegingsspel, explora-

tief/constructiespel, fantasie/rollenspel, regel- en wedstrijdspel en ontmoetingsspel en rust) 
� goed ontwerp waarbij zonering en (loop)routes kloppen 
� voorkom statische rvs landschappen die 20 jaar exact hetzelfde blijven, functioneel en gericht op 

hergebruik (schommel, doeltjes e.d.) 
� afscherming zoveel mogelijk met groenvoorzieningen en hoogteverschillen/palissaden indien no-

dig/noodzakelijk pas met hekwerk of ballenvangers 
� beplanting meenemen in ontwerp om ruimtes af te bakenen, te zorgen voor voldoende sociale 

controle en als speelaanleiding. 

Uitdaging: 

� meervoudige betekenisgeving; objecten uit de omgeving kunnen gebruiken voor verschillende 
doeleinden 

� oplopende moeilijkheidsgraad; grenzen kunnen verleggen (hoger, harder, verder etc.) 
� materiaalkeuze; glad, instabiel etc.  

Variatie: 

� hoog en laag 
� droog en nat 
� kleurrijk en kleurarm 
� omgevingsvreemd en natuurlijk 
� verhard en onverhard 
� open en besloten/beschutting 
� beweging en rust 
� netjes en rommelig  
� warm en koud  
� hard en zacht  
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� zonnig en schaduwrijk 
� klein en groot  
� ver en dichtbij 
� gemakkelijk en moeilijk 
� verschillende materialen voor toestellen en ondergronden  
� ingerichte ruimte en vrije ruimte voor eigen bedacht spel 

Praktisch/beheer: 

� maaibreedte rondom toestellen en overige obstakels 1,2 meter 
� taluds (van speelheuvels) niet te steil (maaibaar blijven anders: bewoners in beheer handmatig of 

kunstgras) 
� valdempende ondergronden zo veel mogelijk kunstgras, en andere materialen alleen als dit van-

wege uiterlijk of bespeelbaarheid wenselijk is 
� maaien rond obstakels zo veel als mogelijk beperken, door bijv. kunstgras ook net om staander te 

leggen, maar mag niet de bespeelbaarheid verslechteren (alle toestellen in één vlak kunstgras). 
� geen zandondergronden (behalve specifiek zandspeeltoestel of huisje in zand), maar wel zand-

bakken vanwege speelwaarde: 

o de grootte van de zandbakken aanpassen aan de doelgroep van de speelplaats.  
o de buurt inschakelen bij het afdekken en schoonhouden van de zandbak. 
o speelplaatsen met zand goed bereikbaar houden voor vrachtauto, dit mag niet ten koste 

gaan van de veiligheid van de speelplaats. Als de speelvoorziening niet-toegankelijk is 
voor de vrachtauto die het zand vervangt, kijken of de speelvoorziening toegankelijk ge-
maakt kan worden. Indien dit onmogelijk is zand vervangen door alternatief.  

o indien overgang tussen zand en gras dan toepassen opsluitband/tegelrand 
o zand 1x per 5 jaar vervangen. Bij ernstige vervuiling vaker 

� De zandbakken zijn zo gesitueerd dat ze goed bereikbaar zijn voor de vrachtauto om het zand 
te vervangen. 

� De toestellen van RVS bevallen erg goed, er is weinig onderhoud nodig. Tegenwoordig is 
RVS ook in alle RAL-kleuren te verkrijgen, zelfs met een hout-look. Indien het ontwerptech-
nisch past blijven toepassen. 

� Kanteldoelen worden niet meer toegepast en (in overleg met de jeugd) langzamerhand ver-
vangen door  alternatieve doelen (vaste doelen, 2 bomen, 2 palen, 2 keien o.i.d.) 

 
Realisatie: 
� Dit gebeurt zoveel mogelijk met gesloten grondbalans. 
� Indien er maatwerk toestellen of speelplek wordt gerealiseerd, dan certificering voor toestel en/of 

gehele speelplek (meenemen in budget). 
� Er is een verschil tussen kunstgras als veiligheidsondergrond en kunstgras als gewone onder-

grond: 
o Cunetopbouw veiligheidskunstgras: geel zand + rubber + kunstgras 
o Cunetopbouw kunstgras: geel zand + kunstgras 
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BIJLAGE 3 VEILIGHEID 
Attractiebesluit en zorgplicht 
De wettelijke verplichting voor de veiligheid van speeltoestellen is in het bijzonder geregeld in het ’Wa-
renwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen’ van maart 1997 (WAS) en de Europese Normen (o.a. 
NEN-EN 1176-1 tot en met 1176-7 en 1177 juni 2009). In dit zogenoemde Attractiebesluit zijn de wet-
telijke bepalingen voor aansprakelijkheid en veiligheid vastgelegd. Een speeltoestel mag bij redelij-
kerwijze te verwachten gebruik geen gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid van perso-
nen. 

 
Indien er sprake is van een ongeval door een gebrek aan het speeltoestel of een onveilige onder-
grond, dan is degene die het toestel voorhanden heeft altijd als eerste aansprakelijk. Dit is in veruit de 
meeste gevallen de eigenaar van het toestel. Deze verantwoordelijkheid is conform en aanvullend op 
de risicoaansprakelijkheid die wordt omschreven in het Burgerlijk Wetboek. 
Informele speelruimte valt niet onder het WAS, terwijl dit wel veel speelwaarde biedt. Wel is het van 
belang om na te gaan of de (in)formele speelprikkels en door derden geplaatste objecten in de open-
bare ruimte al dan niet onder het WAS vallen. Zie het stroomschema op de volgende pagina. 
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Uiteraard heeft de gemeente een algehele Zorgplicht voor de openbare ruimte.  
 
Aansprakelijkheid 
Er is enkele jurisprudentie rondom de aansprakelijkstelling voor speeltoestellen aanwezig. Daaruit 
blijkt steeds weer dat de eigenaar van het speeltoestel als eerste aansprakelijk is. 
De eigenaar van het toestel, in dit geval de gemeente Dalfsen, moet kunnen aantonen dat alles in het 
werk is gesteld om de veiligheid te waarborgen. Het Attractiebesluit zorgt hiermee voor een onder-
houdskader en een minimaal onderhoudsniveau. De veiligheid is geborgd, gezien het Attractiebesluit, 

Is er sprake van een constructie of bewerking die door uiterlijke kenmerken of eigenschappen expliciet uitnodigt tot spelen en 
daardoor (onaanvaardbare) speelrisico’s zoals vallen, beknelling of snijden met zich mee kan brengen? Een autogeraamte 
zou kunnen uitnodigen tot bespelen, een prullenbak bijvoorbeeld niet. 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Gaat het om een constructie/inrichting die door grootte of gewicht lastig of niet te verplaatsen is door een kind (+/- 5 kg)? 
Hiermee worden geen speelgoedartikelen bedoeld zoals hobbeldieren, loopwagens en speelgoedauto’s, maar wel “activity 
toys”.  

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Is de constructie/inrichting permanent bespeelbaar (meerdere keren bespeelbaar) en dus niet van eenmalige aard? 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Wordt er bij het gebruik van de constructie/inrichting uitsluitend gebruik gemaakt van fysieke kracht van de mens en/of 
zwaartekracht? 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Bevindt de constructie/inrichting zich op een terrein voor publiek gebruik? Ook verenigingen met een beperkt aantal leden 
vallen hier onder. 

  

JA NEE: Niet onder het WAS 

Is er sprake van een constructie/inrichting waarbij de nadruk ligt op ontspanning en vermaak, en niet (primair) op andere 
functionaliteiten? Voorbeelden: behendigheid, lichaamsoefening en –training al dan niet in combinatie met prestatie en/of 
competitie- of kunst. 

  

JA: De constructie/inrichting is 
hoogstwaarschijnlijk bij fabricage/ontwerp 
bedoeld als speeltoestel. De 
constructie/inrichting is hierdoor direct als 
speeltoestel aan te merken en valt daarmee 
onder het WAS. Wanneer een constructie 
als deze op een publiek terrein aanwezig is, 
is dit terrein als speelterrein te definiëren. 

NEE: Bevindt de constructie/inrichting zich op een speelterrein. Zijn er al 
andere speeltoestellen aanwezig? 

  

JA: De constructie/inrichting is 
hoogstwaarschijnlijk niet bij 
fabricage/ontwerp bedoeld als 
speeltoestel. Door de plaatsing 
van het toestel in de buurt van 
andere speeltoestellen op een 
publiek terrein en de uiterlijke 
kenmerken kan het toestel 
indirect als speeltoestel 
aangemerkt worden en valt 
daarmee onder het WAS. 

NEE: De constructie/inrichting is 
hoogstwaarschijnlijk niet bij 
fabricage/ontwerp bedoeld als 
speeltoestel. Wanneer de 
constructie/inrichting zich niet op een 
publiek speelterrein bevindt, valt deze, 
ongeacht de uiterlijke kenmerken, niet 
onder het WAS. 
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als deze handelingen zo vaak als nodig worden uitgevoerd.  
Indien een speeltoestel op gemeentelijke grond wordt geplaatst door bijvoorbeeld een particulier, 
school, speeltuin- of sportvereniging, wordt het toestel automatisch eigendom van de gemeente. De 
juridische term hiervoor is natrekking. De gemeente kan bij ongevallen met speeltoestellen in de 
openbare ruimte dus altijd (mede) aansprakelijk worden gesteld. 
Dit is de reden waarom toestellen geplaatst door bewoners niet zomaar kunnen worden getolereerd 
zonder overleg en/of inschatting van veiligheidsrisico’s. Een trampoline, glijbaan of ander object moet 
’s avonds eigenlijk gewoon weer worden opgeruimd. Zeker als blijkt tijdens een inspectie dat het ob-
ject niet veilig is, moet hiervan melding worden gemaakt en actie worden ondernomen. 
Hetzelfde geldt voor hutten van kinderen. Als deze gevaarlijke situaties opleveren zullen ze moeten 
verdwijnen. Zo niet dan kunnen ze best even blijven staan. Om dit te kunnen inschatten kan een zo-
genaamde risicoanalyse worden gemaakt.  
 
Risicomanagement 
Het risicomanagement in gemeente Dalfsen is erop gericht kinderen de ruimte te geven om grenzen te 
verleggen, te onderzoeken en uitdaging te vinden tijdens het spelen, maar ook op het voorkomen van 
risico’s die voor de kinderen niet inschatbaar/herkenbaar zijn en daardoor wellicht ernstig of blijvend 
letsel oplopen.  
Onderdelen van dit risicomanagement zijn inspecties in het kader van het WAS en risicoanalyse van 
speelsituaties in het veld. De inspecties bestaan uit een doorlopende visuele controle door iedereen 
die op de speelplek komt en ieder kwartaal wordt een uitgebreidere inspectie gedaan door een speci-
aal opgeleide medewerker of een extern specialist.  
Een risicoanalyse is gericht op het in beeld brengen van mogelijke speelrisico’s in de openbare ruimte. 
Een risico is de kans dat iets zich voordoet maal de impact van eventueel letsel. Een aanvaardbaar 
speelrisico is een risico dat geen aanleiding geeft tot ernstige ongevallen, is te herkennen en de 
speelwaarde verhoogt. 

 
Figuur 1 voorbeeld risicomatrix (van www.veiligheid.nu) 

Sommige risico’s kunnen door het nemen van maatregelen eenvoudig van onaanvaardbaar tot aan-
vaardbaar worden teruggebracht. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van een plank waar spij-
kers uitsteken op ooghoogte, bij een hut op maaiveld in een druk bespeeld bosje in de buurt. 
De toezichthouders en beheerders van de gemeente kunnen middels (opfris)cursussen genoeg ken-
nis en ervaring opdoen om dagelijks beheer, inspecties en specifieke situaties als huttenbouw op pas-
sende wijze aan te pakken. 
Registratie logboek 
De handhaver van het WAS, de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA) stelt het verplicht om een digitaal 
logboek bij te houden. De registratie van inspecties, gebreken en reparaties worden digitaal verwerkt 
in i-ASSET. Daardoor is er een overzichtelijk (geautomatiseerd) logboek per toestel aanwezig. Ook 
vindt er via dit beheersysteem terugkoppeling van reparaties plaats. Dit zorgt voor voldoende ma-
nagementinformatie. 
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Toelichting op de verschillende soorten inspecties 
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BIJLAGE 4 PARTICIPATIE 

Hoe participeren 
Onafhankelijk van de gekozen trede op de participatieladder verloopt een proces van 
burgerparticipatie vrijwel altijd volgens de volgende hoofdfasen (uit handboek burgerparticipatie Ge-
meente Dalfsen):  
� mobiliseren: het bij elkaar brengen van de juiste mensen en het creëren van de juiste 

verwachtingen. Uitgangspunt hierbij is de krachtenveldanalyse. 
� op hetzelfde informatieniveau komen: hierbij worden alle 

belangrijke, relevante ontwikkelingen in kaart gebracht, gezamenlijke beelden creëren, ervoor 
zorgen dat men zich kan verplaatsen in elkaars wereld, duidelijk de kaders en afbakening neerzet-
ten. 

� het formuleren van een doel participatie: respect creëren voor elkaars belangen, 
gezamenlijk gevoel van urgentie: acceptatie van de vooraf gestelde kaders. 

� keuzemogelijkheden formuleren: meerdere oplossingsrichtingen formuleren, gezamenlijk 
op onderzoek uitgaan, mobiliseren van creativiteit en energie, verrijking van de benoemde 
oplossingsrichtingen. 

� keuzes maken: formuleren waar deelnemers het over eens zijn, toetsen en verankeren van de 
overgebleven realistische keuze-opties bij de deelnemers, aangeven waarover beslissingen wor-
den gevraagd.  

In de werkbijeenkomst is uitgebreid nagedacht over wie, wanneer en in welke mate er wordt gepartici-
peerd bij speelruimte. Dit gebeurt binnen een vast programma van eisen, zodat er geen keuzen wor-
den voorgelegd die niet mogelijk zijn.  
Per project of plek zullen de mate van participatie en de werkvormen nog enigszins verschillen. Zo zijn  
niet altijd alle leeftijdsgroepen betrokken bij iedere plek. Voor een jongerenplek worden niet de kleu-
ters betrokken bijvoorbeeld. Het is handig om een kort participatieplan te maken per plek of project 
van meerdere plekken. 
 
Voor de aanpak wordt geadviseerd om de mate van participatie te koppelen aan de mate van veran-
dering op een plek. Indicatie hiervoor is de volgende tabellen. 

 
 

0 geen betrokkenheid

1 worden geinformeerd

2 worden geraadpleegd

4 mogen meedenken

3 geven advies

5 mogen meebeslissen

6 zijn verantwoordelijk

a geen betrokkenheid

b signaleren/melden

c helpen mee

d dragen zorg voor

visuele insectie: melden gebreken, sociale controle

groenonderhoud:

snoeien, maaien obstakels/hoekjes, 

bladharken, onkruid verwijderen

ondergronden:

aanvullen bodemmateriaal, aanharken 

bodemmateriaal

vuilruimen: zwerfvuil op de speelplek opruimen
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Afbakening mate van participatie en verantwoordelijkheden 
Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat aan een aantal voorwaarden moet worden 
voldaan om vrijwillige verantwoordelijkheid te vinden/hebben: 

1) voldoende tijd 
2) voldoende kennis 
3) voldoende binding 
4) voldoende netwerk 

Al snel is duidelijk dat er maar weinig mensen zijn die volmondig ‘ja’ zeggen. 
 
Professionele verantwoordelijkheid 
Voor speelruimte geldt dat de veiligheid een professionele verantwoordelijkheid is. Hieraan kunnen 
geen concessies worden gedaan. Indien de veiligheidsmedewerker twijfelt over mogelijke onaan-
vaardbare risico’s zal hij ingrijpen. Dit kan ten koste gaan van de mate van participatie. Bijvoorbeeld 
als bewoners zelf tijdelijke voorzieningen hebben geplaatst of kinderen een hut hebben gebouwd. 
 
Gedeelde verantwoordelijkheid 
In veel situaties bij speelruimte is er sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. De gemeente is ver-
plicht zich aan de WAS te houden. Maar bewoners hebben daarnaast ook verantwoordelijkheden: 

� tolerantie voor het spelende kind (en hoe het klinkt en eruit ziet); 
� stimulans om te gaan spelen door als ze jong zijn mee te gaan en als ze ouder zijn lekker naar 

buiten te sturen; 
� melden gebreken of gevaarlijke situaties als ze deze tegenkomen op de speelplekken; 
� eigen vuil meenemen en af en toe wat opruimen; 
� eenvoudige oplossingen onderhoud (1 tak afknippen die is gebroken of doorgegroeid, polletje on-

kruid eruit trekken, een keer aanvegen), niet klagen maar die tijd besteden aan even doen; 
� meedoen met participatie activiteiten als de gemeente die aanbiedt. 

 
Vrijwillige verantwoordelijkheid 
Door zich extra in te spannen wordt meerwaarde behaald op de speelplek, door verminderde inspan-
ningen van de gemeente en hogere inspanningen van de bewoners. Vaak zijn dit verantwoordelijkhe-
den voor wat langere termijn. 

� opvoeding van het spelende kind 
� sfeer op de speelplek  
� gebruik van de speelplek (parkeren, hondenpoep e.d.) 
� sociale controle 
� plaatsen eigen tijdelijke voorzieningen in de speelruimte 
� organiseren spelactiviteiten op de speelplek 
� hogere beeldkwaliteit door onderhoudswerkzaamheden uit te voeren 

 
Stimulansen 
Voor zowel de gedeelde verantwoordelijkheid als de vrijwillige verantwoordelijkheid kan gewerkt wor-
den met beloningen. Deels zit de beloning in een prettigere speelplek. Meer stimulans om tot deze si-
tuatie te komen kan nodig zijn. Dit wordt nu gedaan door: 

� uitdelen van waardebonnen bij participatie in ontwerp en uitvoering; 
� speciale aandacht voor speeltuincontactpersoon (goed op de hoogte houden); 
� beschikbaar stellen van gereedschap, containers e.d. bij onderhoudsparticipatie. 

In principe is een beloning geen goede basis voor vrijwillige verantwoordelijkheid, maar wel een goed 
hulpmiddel bij gedeelde verantwoordelijkheid. Beloningen zouden meer divers kunnen zijn en eigenlijk 
bestaan uit alles waar participanten mogelijk belang bij hebben. Uitgangspunt bij de beloning is wel 
dat deze bijdraagt aan de verbetering van de speelplek of de sociale cohesie rondom de speelplek. 
Per participatiegroep moet hierover gesproken worden om zo de juiste stimulans te vinden. Wel dient 
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de waarde vast te liggen in verhouding tot de inspanning en verantwoordelijkheid. 
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BIJLAGE 5 TOELICHTING ONDERHOUDSMAATREGELEN 
Inspecties: 

• visuele inspectie (continu) 
• functionele inspectie (ieder kwartaal april, juli en oktober) 

veiligheidsinspectie (jaarlijks januari) 

• risicoanalyse (incidenteel circa 5 x per jaar) 

Klein onderhoud: 
Toestellen 

• bouten en moeren vastdraaien 
• uitstekende delen verwijderen 
• schuren/glad maken 
• bijverven/coaten 
• lossen onderdelen verwijderen/vastzetten 
• kleine (eenvoudige) onderdelen vervangen (mogen zelfgemaakt zijn mits zelfde eigenschappen 

origineel) 
• oplossen kleine schade (ikv vandalsime/veiligheid) 

Speelprikkels 

• rechtzetten/vastzetten 
• schoonmaken 
• repareren 

Ondergronden 

• vegen en bladblazen (vuilruimen en gevaarlijke situaties oplossen e.d.)  
• aanvullen kleine hoeveelheden ondergrond (losse materialen) 
• klein deel herstraten/herstellen/lijmen 

Groot onderhoud: 
Toestellen 

• specialistisch of groot reparatiewerk 
• funderings- en stabiliteitsproblemen oplossen 
• vervangen grote onderdelen toestel (staander, dak, plateau, glijgoot e.d.) 
• oplossen grote schade (ikv vandalisme/veiligheid), bij wijziging constructie AKI benaderen voor 

eventuele herkeuring 
• verwijderen/vervangen toestel 

Ondergronden 

• bezanden ondergronden en opborstelen (speciale machine vaak door derden uitgevoerd) 
• vervangen delen ondergronden (rubber tegels, kunstgras e.d.) 
• reparaties gietrubber/kunstgras beschadigingen (let op garantie) 

schoonmaken reinigen kunststof ondergronden (jaarlijks klein deel) 

• vervangen zandondergronden/zandbakzand 1x per 5 jaar 
• zaaien doelmonden speelDoorzaaien speelplekken grasondergrond 

Omgevingsonderhoud (geen speelonderhoud maar wel nodig): 

• zwerfvuil ruimen 
• maaien + obstakels maaien 
• snoeien beplanting (indien aanwezig) 
• onkruidbeheersing 
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BIJLAGE 6 BENODIGD BUDGET ONDERHOUD (KLEIN EN GROOT) 

 

obb obb x1,05 iasset iasset

type toestel eenh.

 onder-

houd 

(min) 

 materiaal 

(euro/st) 

aantal 

toestellen 

2019

aantal m2 

ondergrond

materiaalkst 

toestellen

materiaalkst 

ondergrond

basketbalpaal 15 17,85€          14 250

bokspringpaal stuk 5 1,05€            21 22

combinatie groot jong stuk 240 253,05€        0 0

combinatie groot oud stuk 240 253,05€        5 1.265

combinatie klein stuk 90 96,60€          0 0

combinatie klein jong stuk 90 96,60€          0 0

combinatie klein oud stuk 90 96,60€          4 386

combinatie middel stuk 120 132,30€        0 0

combinatie middel jong stuk 120 132,30€        0 0

combinatie middel oud stuk 120 132,30€        14 1.852

draaitoestel groot stuk 60 55,65€          3 167

draaitoestel klein stuk 30 32,55€          7 228

enkel duikelrek stuk 15 4,10€            4 16

evenwichtsbalk stuk 15 3,15€            22 69

fitnesstoestel stuk 240 34,65€          1 35

glijbaan hoog stuk 30 39,90€          20 798

glijbaan laag stuk 30 25,20€          22 554

ruimtenet stuk 120 47,25€          0 0

jeu de boulesbaan stuk 120 5,25€            0 0

JOP/overkapping stuk 480 369,60€        2 739

kabelbaan stuk 120 102,90€        5 515

klimelement stuk 60 32,55€          48 1.562

meerdelig duikelrek stuk 30 12,60€          55 693

meerpersoons wipveer stuk 60 68,25€          3 205

minidoel stuk 5 14,18€          0 0

pannaveld/voetbalkooi stuk 60 85,31€          1 85

pont stuk 480 93,45€          2 187

combinatie groot stuk 240 107,10€        0 0

uitgebreide combinatietoestel stuk 480 84,00€          0 0

uitgebreide klimtorens stuk 480 115,50€        0 0

schommel stuk 60 79,80€          67 5.347

skateboard klein stuk 120 5,25€            4 21

skateboard middel stuk 180 14,70€          0 0

brug stuk 120 58,80€          0 0

speelhuisje stuk 60 25,20€          35 882

tafeltennistafel stuk 5 14,18€          17 241

korfbalpaal stuk 15 15,75€          0 0

voetbal-basketbaldoel stuk 60 34,13€          0 0

taludglijbaan stuk 20 16,80€          0 0

voetbaldoel stuk 15 16,80€          83 1.394

volleybalset stuk 5 5,91€            0 0

skateboard groot stuk 240 29,40€          7 206

wip stuk 60 38,85€          75 2.914

wipveer stuk 45 46,20€          14 647

zand/waterspeeltoestel stuk 15 18,90€          49 926

zandbak stuk 240 57,75€          3 173

knikkertegel stuk 0 -€              0 0

hinkelbaan stuk 0 -€              0 0

poef stuk 0 -€              0 0

dam/schaaktafel stuk 5 4,20€            0 0

speeltafel stuk 8 11,55€          0 0

kruipbuis stuk 45 12,60€          1 13

educatie stuk 25 15,75€          0 0

basisgegevens onderhoudskosten

materiaalkosten onderhoud
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obb obb x1,05 iasset iasset

type toestel eenh.

 onder-

houd 

(min) 

 materiaal 

(euro/st) 

aantal 

toestellen 

2019

aantal m2 

ondergrond

materiaalkst 

toestellen

materiaalkst 

ondergrond

veiligheidsondergrond 0

valdempend zand m2 7,0 5,72€            377,71 2.161

houtsnipper: gekleurde vezel m2 -€              0 0

houtsnipper: gekleurd verkleind/gezeefd m2 -€              0 0

franse schors m2 -€              0 0

grond / gras m2 -€              0 0

rubbertegels gelijmd m2 3,6 2,24€            574,41 1.286

rubbertegels op zand m2 -€              0 0

rubber-betontegels 30 x 30 m2 -€              0 0

rubbertegels 100 x 100 m2 -€              0 0

in-situ /gegoten rubber m2 -€              0 0

kunstgras m2 2,5 1,21€            5212,28 6.294

grindvloer m2 0 0

grind (cyber) 2,4 0,75€            294,79 221

gravel (cyber) 2,4 1,00€            801,36 801

boomschors (cyber) 2,4 1,50€            400,64 601

speelprikkels divers 1.000

onderhoud speeltoestellen en ondergronden 608 7661,19

inspectie gemeentetoestellen 34 608

inspectie overige toestellen  (L0, L19, L16, L18, NO6, N17, N28a, O02b, N14)34          100

tractie 17          608

totaal 23.393 11.365

34.757

basisgegevens onderhoudskosten

materiaalkosten onderhoud
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BIJLAGE 7 (DEELS) TE VERVANGEN SPEELPLEKKEN ZONDER OMVORMING 
 
 Speelplek vervanging  Locatie Formeel/informeel 

 2019 2020 2021 2022 2023     

D15  €                    -   €        10.661   €                    -   €                    -   €                    -   Stickerstraat 2 (plein77)   formeel  

D27  €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €           1.295   Engbertserf 24   formeel  

D35  €                    -   €                    -   €                    -   €        18.797   €                    -   Bierbrouwerweg   formeel  

D42  €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €           3.068   Kuipersweg   formeel  

D45  €                    -   €                    -   €                    -   €           4.015   €                    -   Stationsweg Dalfsen   formeel  

D48  €                    -   €                    -   €                    -   €              930   €                    -   Wevermarke 52   formeel  

H01  €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €           2.630   Dammans Es 14   formeel  

H02  €           8.629   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   Koele 11   formeel  

H04  €                    -   €              900   €                    -   €                    -   €                    -   Tempelhof   informeel  

L06  €                    -   €           2.995   €                    -   €           6.280   €                    -   Haven   formeel  

L09  €                    -   €              300   €                    -   €                    -   €                    -   Ankerstraat 4   formeel  

L12  €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €           1.765   Tjalkstraat 27   formeel  

L14  €                    -   €              775   €                    -   €                    -   €           2.885   Hooilanden   formeel  

L17  €                    -   €           1.350   €                    -   €                    -   €                    -   Vilstersestraat 37   formeel  

N02  €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €           1.600   Raiffeisenstraat 63   formeel  

N03  €                    -   €           4.319   €                    -   €                    -   €                    -   Hoefblad 16   formeel  

N04a  €                    -   €           3.190   €                    -   €                    -   €           5.999   Prins Clauslaan   formeel  

N05  €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €              983   Dominee van Diemenstraat   formeel  

N07  €           7.090   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   Berkenlaan 39   formeel  

N08  €                    -   €           2.495   €                    -   €                    -   €           4.594   Plevierplein 11   formeel  

N12  €                    -   €                    -   €                    -   €           2.800   €           1.200   Wethouder van den Berglaan   formeel  

N13  €                    -   €           1.500   €                    -   €                    -   €                    -   Gerstewiek 1   formeel  
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 Speelplek vervanging  Locatie Formeel/informeel 

N16  €        13.784   €           2.943   €                    -   €                    -   €                    -   Sprengenland (Boerman)   formeel  

N22b  €                    -   €                    -   €           1.859   €                    -   €                    -   De Marke van Leusen b   formeel  

N25  €                    -   €        10.036   €                    -   €                    -   €                    -   Kolkland 7   formeel  

N26  €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €           4.177   Paltheweg (bos)   formeel  

N27  €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €           2.135   Vennenland   formeel  

N30  €                    -   €           1.430   €                    -   €                    -   €                    -   Westerveen 33 2xgoal   formeel  

N31  €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €        11.105   Wiedenland   formeel  

O02a  €                    -   €                    -   €        11.530   €                    -   €                    -   Schepersstraat 9   formeel  

O05  €                    -   €                    -   €        16.775   €                    -   €                    -   Roggeland 6   formeel  

N-nieuw1  €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €        12.350   Spil   formeel  

          

   €        29.503   €        42.894   €        30.164   €        32.822   €        55.786      
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BIJLAGE 8 OMVORMINGSPLAN 
 Speelplek totaal vervanging rekening houdend met renovaties   Locatie Informeel/formeel 

 2019 2020 2021 2022 2023     

D01  €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €          12.500   Elskamp 13   formeel  

D06  €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €            4.000   Boterbloem 21   formeel  

D07  €                     -   €                     -   €                     -   €            4.000   €                     -   Teunisbloem 57   formeel  

D08  €                     -   €            5.000   €                     -   €                     -   €                     -   Kievitsbloem 22   informeel  

D11  €                     -   €            5.000   €                     -   €                     -   €                     -   Heideanjer 25   informeel  

D15  €                     -   €          10.661   €                     -   €                     -   €                     -   Stickerstraat 2 (plein77)   formeel  

D20  €                     -   €                     -   €                     -   €            4.000   €                     -   Ter Culenstraat 7   informeel  

D21  €                     -   €                     -   €                     -   €            4.000   €                     -   Badinckstraat   formeel  

D22  €                     -   €                     -   €            5.000   €                     -   €                     -   Eschstraat 9   informeel  

D23  €                     -   €                     -   €                     -   €            4.000   €                     -   Rynoldingstraat 23   formeel  

D24  €                     -   €                     -   €            1.500   €                     -   €                     -   Fransepad (Aldi)   informeel  

D27  €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €            1.295   Engbertserf 24   formeel  

D31  €                     -   €            8.000   €                     -   €                     -   €                     -   Kloosterhof   formeel  

D32  €                     -   €            6.500   €                     -   €                     -   €                     -   Ankummer Es 20   formeel  

D34  €                     -   €                     -   €                     -   €            5.000   €                     -   Vriesenhof 6   informeel  

D35  €                     -   €                     -   €                     -   €          18.797   €                     -   Bierbrouwerweg   formeel  

D37  €                     -   €                     -   €                     -   €            4.000   €                     -   Campferbeekstraat nr 1   formeel  

D41  €                     -   €                     -   €                     -   €            7.493   €                     -   Koezenkamp 9   formeel  

D42  €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €            3.068   Kuipersweg   formeel  

D43  €                     -   €                     -   €            5.000   €                     -   €                     -   Oosterstraat10   informeel  

D45  €                     -   €                     -   €            8.200   €                     -   €                     -   Stationsweg Dalfsen   formeel  

D46  €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €            4.000   Van Ankumspad nr 38   formeel  

D48  €                     -   €                     -   €                     -   €                930   €                     -   Wevermarke 52   formeel  

H01  €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €            2.630   Dammans Es 14   formeel  
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 Speelplek totaal vervanging rekening houdend met renovaties   Locatie Informeel/formeel 

H02  €            8.629   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   Koele 11   formeel  

H04  €                     -   €                     -   €            5.000   €                     -   €                     -   Tempelhof   informeel  

L01  €          20.000   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   Kloosterstraat 4   formeel  

L06  €                     -   €          15.000   €                     -   €                     -   €                     -   Haven   formeel  

L08  €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €            4.000   Klipperstraat 31   informeel  

L09  €                     -   €                300   €                     -   €                     -   €                     -   Ankerstraat 4   formeel  

L11  €                     -   €                     -   €            5.000   €                     -   €                     -   Praamstraat 86   informeel  

L12  €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €            1.765   Tjalkstraat 27   formeel  

L14  €                     -   €                775   €                     -   €                     -   €            2.885   Hooilanden   formeel  

L17  €                     -   €            1.350   €                     -   €                     -   €                     -   Vilstersestraat 37   formeel  

L19  €                     -   €                     -   €            5.000   €                     -   €                     -   Zwembadlaantje (naast voetbal-

veld)  

 formeel  

N02  €          20.000   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   Raiffeisenstraat 63   formeel  

N03  €                     -   €            4.319   €                     -   €                     -   €                     -   Hoefblad 16   formeel  

N04a  €                     -   €            3.190   €                     -   €                     -   €            5.999   Prins Clauslaan   formeel  

N05  €                     -   €                     -   €            5.000   €                     -   €                     -   Dominee van Diemenstraat   formeel  

N07  €            7.090   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   Berkenlaan 39   formeel  

N08  €                     -   €            2.495   €                     -   €                     -   €            4.594   Plevierplein 11   formeel  

N10a  €                     -   €                500   €                     -   €                     -   €                     -   Burgemeester Backxlaan 339 1xwip   informeel  

N11  €                     -   €                500   €                     -   €                     -   €                     -   Westerveen 2xwip   informeel  

N12  €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €          10.000   Wethouder van den Berglaan   formeel  

N13  €                     -   €            1.500   €                     -   €                     -   €                     -   Gerstewiek 1   formeel  

N14  €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €          10.000   Westeinde 126A   formeel  

N16  €                     -   €                     -   €                     -   €          20.000   €                     -   Sprengenland (Boerman)   formeel  

N22b  €                     -   €                     -   €            1.859   €                     -   €                     -   De Marke van Leusen b   formeel  

N25  €                     -   €                     -   €                     -   €          17.000   €                     -   Kolkland 7   formeel  
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 Speelplek totaal vervanging rekening houdend met renovaties   Locatie Informeel/formeel 

N26  €                     -   €            6.000   €                     -   €                     -   €                     -   Paltheweg (bos)   formeel  

N27  €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €            2.135   Vennenland   formeel  

N30  €                     -   €            1.430   €                     -   €                     -   €                     -   Westerveen 33 2xgoal   formeel  

N31  €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €          11.105   Wiedenland   formeel  

O01  €                     -   €                     -   €            5.000   €                     -   €                     -   Honingland 6   informeel  

O02a  €                     -   €                     -   €          18.000   €                     -   €                     -   Schepersstraat 9   formeel  

O05  €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €          12.500   Roggeland 6   formeel  

Z001  €                     -   €          15.000   €                     -   €                     -   €                     -   Koningin Julianalaan 74   formeel  

Z002  €                     -   €                     -   €          15.000   €                     -   €                     -   Ankummer Es   formeel  

Z005  €                     -   €                     -   €                     -   €            2.500   €                     -   Kerkstraat   formeel  

Z006  €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €            3.000   De Bonte Stegge   formeel  

Z007  €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €            3.000   De Nieuwe Uitleg   formeel  

Z009  €                     -   €                     -   €                     -   €            3.000   €                     -   Heideparkschool   formeel  

          

   €          55.719   €          87.520   €          79.559   €          94.720   €          98.476      



 0 
 

 


