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Inleiding 

De openbare ruimte wordt gebruikt door alle inwoners van Hillegom. Daarom zijn er tijdens het 
onderzoek en het opstellen van het uitvoeringsplan beleid diverse groepen geraadpleegd naar hun 
ervaringen en ideeën over de speel- en sportruimte in Hillegom. 
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Wandelingen met schoolkinderen 

Belangrijk onderdeel om kwalitatief onderzoek te doen naar de speelruimte in Hillegom is de 
ervaring van kinderen. Er zijn vijf wandelingen met kinderen van scholen gedaan. Tijdens een 
wandeling komt naar voren hoe de kinderen de huidige speelruimte ervaren, wat er verbeterd kan 
worden en wat kinderen missen. Per plek staan de bevindingen in de verslagen opgeschreven. Over 
het algemeen geldt in Hillegom: 

• Kinderen spelen regelmatig buiten (in ieder geval meerdere keren per week). 
• Kinderen met een tuin spelen hier vaak. Anderen spelen ook op straat of op een speelplek. 
• Spelen graag in de natuur, maar er zijn niet veel goede plekken om hutten te maken (geen goede 

bosjes). 
• Tot 7 jaar mogen kinderen niet overal zelfstandig heen. 
• Tot 7-9 jaar vermaken de kinderen nog op kleinere toestellen (voor een jongere leeftijd). 
• Er zijn nu veel plekjes voor jonge kinderen (tot 7 jaar). 
• Vanaf 10 jaar is vooral ruimte belangrijk (voor eigen spellen) en uitdagendere toestellen (hoger en 

sneller, klimmen, slingeren, schommelen, draaien, duikelen), sportplekken of natuurlijke 
speelplekken (parcours en hutten). Voor deze leeftijdsgroep is er niet zoveel. 

• Grote plekken moeten goed erop letten zowel uitdaging voor oudere kinderen als jongeren te 
hebben. 

• Buurten waar een tekort heerst aan uitdagende plekken voor de hele buurt: Vosselaankwartier, 
Meer en Dorp, Centrum. 

• Buurten waar het nu prima spelen is: Treslong, Schilderskwartier, Brouwerlaankwartier. 
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DALTONSCHOOL 

School   Daltonschool Hillegom 
Datum   Dinsdag 4 juni 2019 
Deelnemers Speelplan: Milenka Jacobs  
 Daltonschool Hillegom: Niels (7 jaar), Puck, Lynn, Minke en Shayla (8 jaar), 

Thym, Jelte en Ylena (9 jaar), Joshua en Yasmin (10 jaar). Begeleid door juf Liza. 
 
De wandeling vond plaats in de omgeving ten noorden van de school (Vosselaankwartier en Treslong). 
Niet alle speelplekken waren bekend bij de kinderen, omdat zij elders wonen. De kinderen waren 
tevreden over de speelplekken in Hillegom.  
 
Algemene bevindingen 
• Twee kinderen komen uit Beinsdorp. Die spelen het meest bij de speeltuinvereniging daar.  
• Kinderen spelen over het algemeen 50% van de tijd buiten en 50% binnen. Als het slechter weer is 

enkel binnen. 
• Favoriete plek in Hillegom is Speeltuinvereniging Kindervreugd. Dit is een goed gevulde vereniging 

achter de school. Meer drinkwater is hier gewensd. 
• Als ultieme leukste speelplek werd genoemd Speeltuin Linnaeushof (in Heemstede).  
• De kinderen doen niet veel aan hutten bouwen, want er zijn weinig bosjes in de buurt. 
• In de natuur in Hillegom gaan kinderen graag vissen, varen of klimmen in bomen. Bij de oude 

manege staat een hele goede klimboom. 
• Eigen spellen die de kinderen doen: stippentikkertje, skaten op straat. 
 
Bezochte speelplekken met Daltonschool 
 
31. Lijsterbeslaan 
Geen van de kinderen speelt hier (wonen hier niet 
en geen vriendjes hier). Enkele fietsen er wel 
langs. De plek vinden de kinderen ook niet erg 
spannend: het is ̀ `voor babies``. Het draaikuipje is 
wel leuk en zelfs het combinatietoestel vinden 
sommige oudere kinderen (9) nog leuk: lekker 
klimmen en glijden (ondanks dat het niet zo hoog 
is). Ze geven de plek als cijfer een 6,5. Als 
skatepleintje werkt deze plek niet zo fijn door de 
hobbelige tegels.  
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29. Esdoornlaan  
Hier aangekomen balanceren de kinderen over de 
richels. De kinderen kennen de plek niet. Ook deze 
plek is voor kleine kinderen (5-6 jaar) en is eigenlijk nog 
saaier dan de vorige (zèlfs voor kleine kinderen). De 
speelplek krijgt daarom ook lage cijfers (gemiddeld 
een 4). De kinderen hebben niet veel ideeen voor 
eigen spelletje om te doen in de ruimte om de plek 
heen. Als er verschil in de kleur van de vloer zou zijn, 
kun je stippentikkertje spelen. Twee kleine doeltjes 
voor een pannaveldje zouden hier leuk zijn. De 

kinderen vinden het een goed idee om deze plek voor kleine kinderen te laten en de vorige leuker te 
maken voor oudere kinderen.  
 
 
30. Eikenlaan 
Dit is een leuke plek, met name omdat er een 
schommel staat! Wel jammer dat het er maar 
ééntje is. In het groen kan hier ook gespeeld 
worden: er worden beesten uit de bosjes en het 
riet gehaald. Het pannaveldje is eigenlijk niet zo 
handig hier: te laag hekje zo dichtbij de sloot. 
Een groter veld is leuker en daar is hier wel de 
ruimte voor. De cijfers zijn over het algemeen 
hoog (gemiddeld 8), alleen zijn er wel weinig 
spannende elementen om mee te spelen. 

13. Tongelaer  
Deze plek is bij meer kinderen bekend. Ze wonen 
hier zelf of opa en vrienden. Als ze in dit gebied 
spelen gaan ze vaak toch snel naar speelplek 12. 
Iedereen gaat in de auto zitten, zo gaan ze met z’n 
allen op pad. Ook het draaitoestel vinden de 
kinderen leuk. Op het veldje naast de plek staat een 
goede klimboom. De plek krijgt wisselende cijfers: 
tienen, maar ook vijven. De speelplek is een beetje 
saai, voor jonge kinderen (wip is niet leuk). 
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12. Oyen 
Dit is veruit de populairste speelplek die we 
vandaag hebben bezocht. Ongeveer de helft kent 
de plek en speelt er regelmatig. De draaiende kooi, 
het duikelrek, de schommel (helaas maar een 
enkele) zijn allemaal erg geliefd. Ook het parcours 
en de stenen in de modder worden bespeeld. Cijfer 
is unaniem: een 10! “Misschien kunnen jullie hier 
ook eens met de klas komen, bijvoorbeeld als 
beloning” zegt juf Liza. Een raket (hoge paal) zou de 
plek nòg leuker maken. 
 
 

Schoolplein Brede School Hillegom (Daltonschool 
Hillegom) 
Het schoolplein is erg kaal. Juffen en meesters 
worden vaak gevraagd om een spel voor te doen en 
mee te spelen (omdat er niet veel speelaanleidingen 
zijn op het plein zelf). Toch krijgt het plein een 8. Wat 
het plein leuker zou maken: een wip, schommel, 
glijbaan en klimrek! 
 
 

 

DE TOERMALIJN 

School   De Toermalijn 
Datum   Maandag 17 juni 2019 9.00-10.00 uur 
Deelnemers Speelplan: Milenka Jacobs 

De Toermalijn: Mees en Tigo (7), Bram, Elene, Martje, Sanne (11), Steven, Cas, 
Noa, Robin (12). Begeleid door directeur Jacoline. 

 
De wandeling vond plaats in de omgeving van de school (buurten Schilderskwartier en 
Olympiakwartier). Niet iedereen kende de plekken. De kinderen waren tevreden over buiten spelen in 
Hillegom, er kan alleen wel iets meer uitdaging komen voor oudere kinderen! 
  
Algemene bevindingen 
• De meeste kinderen uit Hillegom mogen overal zelfstandig heen. Deze zijn ook al wat ouder.  
• Meeste kinderen spelen buiten in de eigen tuin. Bijvoorbeeld met de hond, om te klimmen op 

eigen klimrek en te spelen op de trampoline. 
• Thuis spelen de kinderen bord spelletjes, buiten: tikkertje, verstoppertje, bosjesspringen, pizza-

tikkertje. 
• Het leuke aan spelen in de openbare ruimte is: de kabelbaan, verstoppertje of in de bosjes spelen, 

slingeren. 
• De leukste plekken vinden de kinderen plek nr. 59, een kabelbaan en een grote glijbaan. Ook op 

de minder spannende plekjes (bv. voor jongere kinderen) vermaken de meeste kinderen zich wel. 
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• Meer uitdaging voor de voor leeftijd 11-12 jaar wordt gemist: slingeren en klimmen, een plek om 
te skaten (kleine skate/step voorzieningen zoals kuilen, heuveltjes en kwartpipes). Ook een 
trampoline buiten zou een leuke toevoeging zijn.  

• Het is beter als er apparte speelplekken voor jongen en oudere kinderen zijn: het is voor jonge 
kinderen vervelend als oudere kinderen de toestellen bezetten waar ze eigenlijk te groot voor zijn. 

• Versprongen tegels is leuk skaten, het is dan net alsof je een trein bent. 
• Voetballen op straat kan je goed aan de 2e Loosderweg of aan de Zwanendreef in Lisse. 
• In de groenstrook aan Singel kun je niet goed spelen. 
 
Bezochte speelplekken met De Toermalijn 
 
59.  Abellalaan 
Hier spelen de kinderen graag, vaak voor of na 
school. De wiebelbalk wiebelt niet echt en 
heeft splinters. De hangmat is wel spannend: er 
zijn wel eens kinderen over de kop gegaan!  
Om het nog leuker te maken kan een kant van 
de klimtoren omgebouwd worden tot een 
klimmuur! Het sportveld mogen de oudere 
kinderen gebruiken in de pauze. Ook de rest 
van de dag wordt dit veld goed gebruikt. 
 
 
 

62. Park Elsbroek  
In het park liggen verspreid een sport- en een 
speelvoorziening. Het zou leuk zijn als hier ook 
nog een kleine skate/step route bijkomt: een 
poeltje (kuil), kwartpijp en heuveltjes. Bij de 
sportplek zijn de fitnesstoestellen leuk om uit te 
proberen. Alles wordt getest. Twee toestellen 
missen onderdelen. Op de ondergrond kun je 
kleurenspelletjes bedenken. Maar verder kan je 
niet zo veel spellen hier spelen. Als ze hier komen, 
spelen de kinderen meer van de ene naar de 

andere plek. In het groen verderop liggen speelaanleidingen. Het is leuk om te slingeren. Maar het zou 
leuker zijn met 2 slingers om samen te slingeren en om over de greppel heen te kunnen slingeren. De 
jongere kinderen (7) springen over de stenen en staan met laarzen in de modder en laten zien hoe 
goed je hier verstoppertje kunt spelen in de bosjes. Zonder water vinden de oudere kinderen het 
parcours maar saai. De ouderen spelen tikkertje en onderzoeken een dode vogel. 
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61. Frans Halslaan 
Sommige kinderen wonen hier in de buurt. Dit 
is een prima speelplek. Het is leuk hier samen 
te schommelen. Ook slingeren is leuk op het 
toestel. De jongeren vinden het leuk om 
samen te wiebelen op de veerwip. Een 
klimmuur zou ook hier een leuke toevoeging 
zijn. 

 

 

 

62. Johannes Vermeerlaan  
Deze plek is duidelijk voor jonge kinderen: de 
schommel en de glijbaan zijn te laag. Wel 
heeft deze plek leuke springbosjes! Maar niet 
op alle plekken veren de bosjes lekker 
mee…Op het lege grasveldje zou je met twee 
doeltjes leuk kunnen voetballen. Of…het 
grasveld wordt een zwembad en daar laat je 
een glijbaan in uitkomen! 
 
 
 
 

 
 
57. Vincent van Goghsingel 
Deze sportplek heeft maar een trieste aanblik 
vinden de kinderen. “Ik hou van voetballen, 
maar hier zou ik niet spelen.” Het is een 
onverzorgd veld: overal takken en geen net.  
Verderop is een braakliggend groengebied 
waar soms het circus komt. Hier is het leuk 
om te rennen of te rollen van de heuvels. 
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55. Himera 
Dit is een plek voor kleine kinderen. Het leukste 
is hier de wip. Het water vinden de kinderen er 
vies uitzien. Dit is de favoriete speelplek van 
één van de oudere kinderen. Alhoewel het er 
uitziet als een plek voor heel jonge kinderen 
kun je toch lekker zitten en kletsen op de 
toestellen of op de brug verderop. Een 
schommel zou daarom hier een leuke 
toevoeging zijn. Ook de doeltjes die hier kort 
geleden op het grasveldje stonden werden goed 
gebruikt. 

 

JOZEFSCHOOL 

School   Jozef 
Datum   Dinsdag 25 juni 2019 9.00-10.00 uur 
Deelnemers Speelplan: Milenka Jacobs 

Jozefschool: Mathijs (6), Mayke (7), Sfen en Marten (8), Jorian (9), Hossein 
(10), Tessa en Elin (11). Begeleid door juf Nora en Suzanne. 

 
De wandeling vond plaats in de omgeving van de school (Brouwerlaankwartier). Niet iedereen kende 
de plekken. De kinderen waren tevreden over buiten spelen in Hillegom, zowel over de plekken als 
buiten spelen buiten de speelplekken (op straat en in het groen). 
 
Algemene bevindingen 
• De kinderen spelen elke dag buiten na school. 
• Bij speelplek 35, De Gele Speeltuin, graag twee schommels i.p.v. één. Hier in de buurt wordt ook 

graag gevoetbald. 
• In zowel Brouwerlaankwartier als Centrum ontbreekt een officiele plek om te voetballen. 
• Jong en oud samenspelen is wel belangrijk vinden de kinderen. 
• Op alle plekken waar bosjes waren, hebben de kinderen (ooit) hutten gebouwd. Ook in het bos 

maken kinderen graag hutten.  
• Favoriete speelplekken: nr 44, ook het Linnaeushof (bij Bennebroek) is populair. Ook Speeltuin 

Weerestein is leuk: veel schommels en een skelterplein met stoplichten. 
• Bij de Rembrandsingel is een grasveld waar je goed kan spelen. Hier kun je in de winter leuke 

sneeuwballengevechten houden. 
• Ruimte is het belangrijkste voor de oudere kinderen om goed te kunnen spelen. 
• Bij De Vosse hebben de kinderen gymles. Veel kinderen gaan hier in de zomer buitenzwemmen. 

Het heeft ook goede sportvelden met kunstgras voor voetbal, basketbal en volleybal. Wel moet je 
ervoor betalen. 
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Bezochte speelplekken met Jozefschool 
 
42. Havenstraat 
Deze speelplek wordt vaak goed bezocht. 
Overdag spellen er jonge kinderen, in de 
avond grotere kinderen. Omdat er ook wel 
wordt gevoetbald overdwars ontstaan er 
soms gevaarlijke situaties met de kinderen 
die de speeltoestellen gebruiken. Voetballen 
en verstoppen is hier ook niet zo fijn omdat 
er omwonenden zijn die hier niet blij mee 
zijn. Een uitbreiding met een apart 
voetbalveldje met hekken zou leuk zijn, dit is 
namelijk een van de weinige plekken in de 
buurt waar ruimte is om een balletje te 
trappen. Het leukste aan de plek vinden de 
kinderen verder de schommels, die heb je niet veel in de buurt. Het merendeel van de oudere 
kinderen vindt “De Gele Speeltuin” aan de Haven (speelplek nr. 35) leuker en gaat daar vaker 
naartoe. 
 

43. Reinier Staatshof  
Veel kinderen kennen deze plek niet. Hij wordt ook 
niet vaak gespeeld zegt een meisje die hier woont: 
er wonen nog maar 3 oudere kinderen hier in de 
buurt (12+). Het is wel een OK speelplek, een 
beetje voor kleine kinderen. Voor de jonge 
kinderen is de trap van de glijbaan wel erg steil 
wordt er opgemerkt! Het leukste vinden de 
ouderen het draaitoestel en het duikelrek. 
 
 
 

Hier in de buurt zijn de straten wel rustig. Op straat spelen kan goed, zoals 
 
44. Avenbeeck 
Deze plek ligt achter de bibliotheek. Alle kinderen 
kennen hem. Dit is de populairste van de 
wandeling. Eindelijk een hoge schommel! Maar 
hij piept wel een beetje vervelend. Het parcours 
is ook leuk. Met een kleine glijbaan aan de stam 
wordt dit ook een leuk toestel voor kleine 
kinderen, wordt er opgemerkt. Iets anders dat de 
kinderen hier uit de buurt leuk lijkt: 
fitnesstoestellen. Ook kinderen spelen hier graag 
mee. In de bosjes zijn verschillende hutten 
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gemaakt, maar de meeste waren de volgende dag verdwenen. Kinderen hebben ook wel eens iets 
gemaakt voor de zwervers die hier komen. Zij laten vaak dingen achter rond de speelplek. Tot kort 
geleden werd er fikkie gestookt door jongeren en vuurwerk afgestoken, waardoor de schommel was 
verbrand. Gelukkig gebeurt dat niet meer nu. 
 

45. Avenbeeck 
De kinderen zijn het er over eens dat dit de saaiste 
speelplek is. Wel is dit leuk om te houden voor hele 
jonge kinderen, de ouderen kunnen naar plek 44. In de 
straatjes kun je hier wel goed politie en boefje spelen. 
 
 
 
 
 
 

 
47. Avenbeeck 
Ook deze plek vinden de kinderen saai. Er staat nog 
iets meer voor jonge kinderen. Net als 45 leuk om te 
houden voor hen. De bestrating met verschillende 
kleuren en patronen vinden sommige raar. Hierachter 
heeft een van de kinderen een hut gebouwd. De 
straten en steegjes zijn goed bespeelbaar. 
 
 
 
 
 
46. Speeltuinvereniging Jeugdland 

In Jeugdland kwamen de kinderen af en toe toen ze 
klein waren en sommigen komen er wel met de 
opvang de Theepot. Het grote klimrek, de 
trampoline en de kabelbaan zijn hier het leukste. 
Maar boven 9 jaar heb je hier niet veel te zoeken, 
dan zijn spellen met veel ruimte leuker. En 
trampoline blijft wel leuk, zeker tot 12 jaar. 
 
 
 
 

We lopen langs een veldje waar je goed kunt voetballen, tikkertje spelen, de hond uitlaten en noten 
zoeken. Om de hoek over de sloot ligt een mooie hut! De bejaarden die eraan wonen vinden het niet 
vervelend als kinderen hier spelen. 
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DE LEERWINKEL 

School   De Leerwinkel 
Datum   Dinsdag 25 juni 2019 10.45-11.45 uur 
Deelnemers Speelplan: Milenka Jacobs 

De Leerwinkel: Bibi en Dani (6), Timo en Puck (8), Puck en Lindsay (9) en Jens 
(11). Begeleid door juf Nora en Suzanne. 

 
De wandeling vond plaats in de omgeving van de school (Meer en Dorp). Niet iedereen kende de 
plekken. De kinderen waren tevreden over buiten spelen in Hillegom, er kan alleen wel iets meer 
uitdaging komen voor oudere kinderen! 
  
Algemene bevindingen 
• De meeste kinderen mogen de Weerlaan en de Meerlaan niet oversteken. Ze dan ook beperkt tot 

het aanbod binnen dit gebied.  
• De kinderen waren best tevreden over spelen in Hillegom. Alleen zijn er wel veel te veel plekken 

voor jonge kinderen. Voor oudere kinderen worden uitdagendere toestellen gemist,  zoals hoge 
schommels, klimstoestellen en duikelrekken. Ook meer meerpersoonswippen. 

• In plaats van op de speelplekken, spelen de oudere kinderen op achterpleintjes, waar veel ruimte 
is en goed eigen spellen gespeeld kunnen worden. 

• Als extra plek kan op kleine parkeerplek langs water een plek met dingen voor oudere kinderen 
gemaakt worden, suggerert een moeder die we onderweg tegenkomen. De kabelbaan bij plek 20 
is voor sommige kinderen nog iets te ver. En ook de niewbouebuurt aan de Ringoevers heeft zo 
een plek om te spelen. 

• Het zwembad De Vosse heeft het beste sportveld in het gebied: voetbalveld van kunstgras, een 
serieus basketbalveld en een volleybalveld. Wel is dit binnen de hekken en moet je best wat geld 
betalen om daar naartoe te gaan (€5,50 of €65 voor het hele seizoen van maart tot september). 
Niet alle kinderen kunnen hier daarom heen. 

 
Bezochte speelplekken met De Leerwinkel 
 
20. Schaepmanslaan 
Het veld met kabelbaan en voetbalveld vinden 
de kinderen een leuke plek. Ze maken hier na 
schooltijd ook wel gebruik van, alhoewel 
omwonenden wel klagen als ze met veel 
kinderen samen lawaai maken. De goals kunnen 
wel een net gebruiken en de kabelbaan mist 
een plank. Op de velden met de bomen en in 
het groen kunnen een hoop spellen gedaan 
worden (turnen). Er staat een goede klimboom 
en er is een poortje in de bosjes vanwaar je heel 
goed in de sloot kan springen. Het water is niet 
heel diep, maar wel lekker fris in de zomer! Ook 
kun je er magneetvissen of varen met een 
opblaasboot. Op het kleine sportveldje mogen de kinderen tijdens de pauze ook spelen. Ze zouden 
dan graag ook een serieus potje voetbal spelen, bv. Op een groter veld met kunstgras en grotere 
doelen. Ook basketballen kan leuker door twee baskets te plaatsen i.p.v. een enkele, nu spelen de 
kinderen enkel wie het hoogste record heeft in scoren (10 en 30!). Sommige kinderen klimmen na 
schooltijd ober het lage hek om op het schoolplein te spelen. 
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De buurtkat Chicka met 3 poten komt even gedag zeggen voor we naar de volgende plek gaan.  
 

21. Kuyperlaan  
Deze plek vinden de kinderen niet spannend: 
alle elementen zijn voor jonge kinderen. In de 
omgeving wonen echter alleen kinderen die al 
wat ouder zijn (9-12 jaar). Wel kan je hier 
lekker zitten, kletsen en zelf spelletjes doen die 
niet zoveel ruimte nodig hebben (doen-durf-de 
waarheid). Er wordt bokje over gesprongen en 
in de struiken heeft een van de kinderen een 
hut gebouwd. Het zou leuk zijn als de plek wat 
aantrekkelijker is voor oudere kinderen, bv. 
Een hoger duikelrek (zelfs de kinderen van 6 
jaar vonden het niks), hogere glijbaan. Ook is 

er geen schaduw op de plek! Erg vervelend met het warme weer. 
 
Tussendoor worden in de steegjes gesprongen over paaltjes en limbo gedanst. Er zijn grote 
achterpleintjes te vinden met schuurtjes. Eigenlijk zijn deze pleintjes leuker om op te spelen dan op 
speelplek 21 of 23-25. Hier en in de straten spelen de oudere kinderen voetbal, ezelen, 
flessenvoetbal. Nog nooit heeft er een van de buren geklaagd.  
 
22. Thorbeckelaan 

Speelplekken 23-25 zijn klein, liggen naast elkaar 
en zien er allemaal hetzelfde uit. Het is  hier fijn 
spelen voor mijn broertje zegt Patrick. Zelf speelt 
hij hier spelletjes op de straat zoals 
(ijffeltoren)tikkertje. Ook de oudere kinderen 
komen wel eens op deze plekken als ze 
verstoppertje spelen in de buurt (in de buis 
verstoppen). Ook de wip vinden de kinderen nog 
leuk, alleen is een rugleuning altijd wel fijner. De 
meeste zouden het niet erg vinden als er geen 
toestellen meer staan op deze plekken: dan is er 
meer ruimte om zelf spelletjes te spelen. Wel 
moet het tafeltje dan blijven staan, daar maakt 
iedereen graag gebruik van. Een overdekt huisje 
zou ook leuk zijn aldus Patrick. 
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26. Willem de Rijkelaan 
Hier komen de kinderen niet (ze mogen niet de 
Weerlaan oversteken). Wel vinden ze dit een 
leuke plek voor jong en ouder. Het parcours is 
populair (alhoewel hij een beetje laag is) en 
het huisje wordt bezocht voor de schaduw en 
om op te klimmen (wel moeilijk!). Ook de wip 
vinden de kinderen leuk, je kan er zelfs met z’n 
zessen op! Ook het hoge duikelrek is leuk en 
het grasveldje, waar je met een paar pionnen 
lekker kan voetballen. Een leuke toevoeging 
zou een schommel zijn, bijvoorbeeld i.p.v. Het 
mini duikelrek. Kinderen uit deze buurt vinden 

de plek minder aantrekkelijk (saai). 

DE FONTEIN 

School   De Fontein 
Datum   Dinsdag 25 juni 2019 14.00-15.00 uur 
Deelnemers Speelplan: Milenka Jacobs 

De Fontein: Mirte (80, Levi (9), Evelien (10), Jesse en Joudi (11), Alicia en 
Salsabila (12). 

 
De wandeling vond plaats in de omgeving van de school (buurten Meer en Dorp en Centrum). Niet 
iedereen kende de plekken. De kinderen waren tevreden over buiten spelen in Hillegom, er kan alleen 
wel iets meer uitdaging komen voor oudere kinderen! 
  
Algemene bevindingen 
• De meeste kinderen uit Hillegom mogen overal zelfstandig heen. Deze zijn ook al wat ouder.  
• De kinderen komen na school elke dag buiten bij goed weer. 
• Als er genoeg ruimte op een plek is vermaken de oudere kinderen zich wel. Er hoeven dan niet 

persé veel toestellen te staan. 
• De kinderen missen vooral uitdaging voor oudere kinderen (11+), zoals klimmen en meer 

schommels, maar ook wippen en natuurlijk trampolines. Van die laatste snappen ze ook wel dat 
die vaak kapot gaan. 

• Bij grotere plekken is het belangrijk voor verschillende leeftijden uitdaging te hebben vinden de 
kinderen. 
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Bezochte speelplekken met De Fontein 
 
27. Juliana van Stolberglaan 
Het voetbalveld ligt naast het schoolplein. Hier 
wordt tijdens de pauze gespeeld. Ook na de pauze 
wordt het veld goed gebruikt. Hele families 
komen er samen en gaan voetballen. De 
schoolpleinen zijn na schooltijd niet bereikbaar. 
 
 
 
 
 
 

28. Mauritslaan  
Deze plek vinden de kinderen niet echt spannend, 
zelfs niet toen ze jong waren. Voor jonge kinderen is 
er alleen het huisje met glijbaan. De ballen snappen 
niet alle kinderen. Anderen laten zien dat ze te hoog 
zijn voor jonge kinderen om over te springen. Er kan 
beter een groter parcours komen op dit grasveld òf 
naast de glijbaan nog een ander toestel voor jonge 
kinderen. Voor ouderen is verder een schommel, wip 
en trampoline leuk. Op sommige plekken worden 
huisjes beschreven met vieze dingen door oudere 
kinderen. Hier valt dat wel mee zegt Alicia. De 
oudere kinderen komen hier ook wel, maar houden 

zich netjes. Er zijn niet veel jonge kinderen die hier komen zegt ze. 
 
 
 

Tussendoor lopen we door het Julianapark. Hier 
stond tot voor kort een school met een leuk 
schoolplein. Nu lijkt het een park in opbouw. Op 
deze plek staat een soort ruïne, het kunstwerk “Het 
Kasteel” in het zand onder een grote boom. De 
kinderen beklimmen het. Overdag hangen hier wel 
mensen die afval achterlaten. Voor jonge kinderen is 
het best gevaarlijk vinden ze: het heeft scherpe 
randen en hoeken en lage balustrades waar je 
makkelijk vanaf kan vallen. Dat terwijl het er juist 
voor jonge kinderen erg aantrekkelijk uitziet. Levi is 
bang dat het kasteel omvalt. Verder kan je op deze 

plek goed een potje voetballen op het gras of de bestrating. Ook tikkertje en verstoppertje worden 
hier vaak gespeeld. 
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33. Ambachtstraat 
Deze plek is wel heel erg klein, wordt er 
opgemerkt. Toch is hij wel leuk voor jonge 
kinderen tot 8 jaar. Zelf kwamen ze hier ook 
vaak toen ze klein waren. Nu proberen alle 
kinderen in de boom te klimmen. Vanaf de 
glijbaan wordt er geslingerd van de ene naar de 
andere tak. Vroeger kwamen hier ook oudere 
kinderen (18 jaar) hangen. Er lagen toen veel 
peuken. 
 
 

34. Julianastraat 
Dit is een geslaagde plek vinden de kinderen. Wel 
wordt de schaduw erg gemist op een hete dag als 
deze! Een aantal dingen zouden de plek nog leuker 
maken: meer klimmen en leuke dingen voor jonge 
kinderen toevoegen (zoals een schommel voor 
kleine kinderen). Ook zou je bv. een brug kunnen 
bouwen tussen de twee grote toestellen! Het huisje 
kwam van een andere plek waar er veel op werd 
gekliederd. Nu ziet hij er weer goed uit. De 
ondergrond is ook wel leuk hier. Samen met de 
toestellen kan je hiermee goed apenkooien! 

Vroeger kon je hier ook voetballen (de hoge hekken staan er nog?) Het is wel jammer dat dat niet 
meer kan, er staan nu auto’s geparkeerd. Wel voetballen de kinderen af en toe overdwars binnen de 
speelplek. 
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Overleg met Jongeren 

Locatie   Jongerencentrum Solution 
Datum   Donderdag 20 juni 2019 20.00-21.00 uur 
Deelnemers Speelplan: Milenka Jacobs & Arie Stobbe 

Welzijn Hillegom: Soufian Oulhadj 
 
Het overleg met jongeren vond plaats in het jongerencentrum Solution. In dit centrum worden diverse 
activiteiten georganiseerd (bv. kickboksen) en zijn mogelijkheden om spellen te spelen (biljart, 
tafelvoetbal, computerspellen), te voetballen of basketballen op een sportveld of buiten te hangen. 
Het centrum wordt goed bezocht door vaste groepen.  
 
De volgende thema’s kwamen aan bod tijdens de gesprekken met de jongeren: sportaanbod, 
hangplekken, overlast en handhaving. 
 
Sportaanbod 
De jongeren van 14+ jaar gaan buiten graag voetballen en chillen. De huidige sportvoorzieningen 
functioneren niet goed: er zijn geen netten en geen of te lage hekken. Wens naar verbetering van 
tenminste de voorzieningen op de plekken waar de groepen nu samenkomen en waar het minste 
overlast veroorzaakt wordt door deze activiteiten. De voorgestelde verbeteringen die nodig zijn om 
goed te voetballen: 
• Netten in de goals 
• Hoge hekken/netten (ballenvangers) 
• Verlichting 
 
Voorheen waren er meerdere locaties waar gevoetbald werd (20, 37, 49, 57 en 59). De jongeren die 
we hebben gesproken maken nu alleen nog gebruik van plek 37 (Solution) en 49 (Beltpark) om 
verschillende redenen.  
• Speelplek 20 heeft geen bankjes meer en er hangen geen netten meer in de doelen  
• Speelplek 57 heeft geen netten in de doelen en de verharding is verslechterd 
• Speelplek 59 heeft te lage hekken aan zijkant en het geluid van de bal weerkaatst tegen de 

bejaardenflats ernaast (overlast) 
De beste plekken om te voetballen zijn de velden van SV Hillegom. Soms wordt er hier de jongeren 
gebruik van gemaakt. Dit mag officieel niet. Ook gaat na 21.00 uur het hek dicht. Voorgesteld wordt in 
ieder geval het sportaanbod bij Solution en Beltpark te verbeteren, zodat de jongeren goed kunnen 
voetballen. 
 
De jongeren tussen de 10 en 14 jaar hebben vergelijkbare wensen, maar zijn toch meer gericht op 
sport (en nog een beetje spelen) en minder op chillen. Hierbij ligt de focus ook op voetbalplekken (deze 
zijn nu vaak net niet goed genoeg), maar er wordt bijvoorbeeld ook gecrosst met fietsen (een goede 
baan ontbreekt nu nog) en zouden ze graag meer plekken zien waar bijvoorbeeld hutten kunnen 
worden gebouwd. Spellen op speelplekken deden ze nog wel toen ze 8 waren, maar deze plekken zijn 
nu niet spannend genoeg.  
 
Andere sportvormen als freerun en calisthenics vinden de jongeren wel cool, maar dit is niet iets wat 
ze zelf heel erg zoeken of waar ze zich zelf voor in zouden willen zetten. Één jongen gaf aan dit wel 
graag te zien, maar hij had eigenlijk geen tijd om hier zelf actief mee aan de slag te gaan vanwege 
werk/school.  
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Hangplekken 
Naast voetballen gaan de jongeren graag chillen. Dit gebeurt naast de voetbalvelden als de jongeren 
niet aan het spelen zijn.  
 
Er zijn twee groepen die buiten chillen. Deze hebben verschillende interesses, waardoor tenminste 
twee plekken moeten zijn in Hillegom. Op dit moment zijn de plekken rond Solution (ca. 30 jongeren, 
van 15-18 jaar) en bij de keet in het Beltpark (15-20 jongeren, 19-20 jaar). Beiden voldoen niet als 
goede ontmoetingsplek. De eisen voor een goede ontmoetingsplek zijn: 
• Zitmogelijkheden (bankjes) 
• Overdekking 
• Verlichting 
• Grote vuilnisbakken of voldoende in de omgeving 
• (Dicht)bij winkels 
• Route niet door donker bos 
 
Beltpark 
Hier wordt graag gezeten aan het water, gevoetbald (ookal kan dat niet goed) en gechilled rond de 
keet. De plek heeft volgens de jongeren de volgende minpunten: 
• JOP ziet er armoedig uit en is vies (er wordt in de keet geplast)  
• Je kan niet zitten 
• Er zijn niet genoeg vuilnisbakken 
• Sportveld wordt omheind door een laag plantsoenhekje. Ballen vliegen alle kanten op. 
 
Solution 
Hier is veel in- en uitloop als het centrum open is. Er zijn veel activiteiten én jongeren kunnen 
tafelvoetballen, tafeltennissen en poolen. Willen de jongeren buiten zitten (ook na sluiting van 
Solution), dan zijn er de volgende beperkingen: 
• Er zijn geen bankjes. Graag overdekt. 
• Graag twee lampen bij het voetbalveld, zodat ook in de avond (’s winters) gespeeld kan worden 
• Hekken zijn te laag. Op z’n minst een net aan de waterkant. 
 
Naast deze voetbal-hangplek combinaties (vroeger ook bij 20, 57 en 59), maken jongeren ook gebruik 
van losse bankjes om te hangen. Op de kaart wisten ze alle plekken aan te wijzen waar bakjes staan en 
waar ze weggehaald zijn.  
 
Handhaving 
Jongeren voelen niet dat de gemeente veel doet om hen tegemoet te komen in de openbare ruimte.  
 
Het grootste bezwaar werd er gemaakt naar politie en handhaving. Veel jongeren hebben de ervaring 
dat zij worden weggestuurd, terwijl ze menen geen grote overlast te veroorzaken: 
• Na  23.00 uur mag je nergens meer buiten zitten. 
• Bij meer dan 3 mensen wordt je aangehouden op grond van de samenscholingswet. 
Openbaar gebruik van drugs (alcohol en cannabis) is niet toegestaan, maar wordt soms gedoogd. 
Mogelijk valt er een uitzondering te maken van de beperkende regels en handhaving in enkele 
gebieden waar de jongeren graag verblijven en waar overlast minimaal is (Solution en Beltpark). 
 
Als ontmoedigingsmaatregelen worden voorzieningen versoberd: 
• Bankjes worden weggehaald.  
• Vuilnisbakken worden weggehaald. Dit werkt averecht volgens de jongeren, want nu zijn voelen 

ze zich genoodzaakt vuilnis op straat of in de natuur te gooien. 
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Daarnaast zijn er meerdere bijeenkomsten geweest van de gemeente met de jongenen, maar nooit 
heeft de gemeente ook daadwerkelijk iets uitgevoerd van de wensen van de jongeren. Het vertrouwen 
in de gemeente is daardoor beperkt. De jongeren geven aan dat ze graag een eerste gebaar zien binnen 
korte tijd (ca. 2 maanden). Dit kan al heel klein in de vorm van het plaatsen van een bankje, een net of 
afspraken met handhaving. Wat betreft fysieke arbeid zijn de jongeren best bereid zelf hun handen uit 
te steken. Veel jongeren zijn technisch geschool en handig in het maken van dingen. 
 
Overlast 
Jongeren zijn bewust dat zij als groep geluid maken. Zij willen bewoners van buurten niet tot last zijn. 
Bij het Beltpark is enkele jaren geleden een barbecue gehouden om de omwonenden kennis te laten 
maken met de jongeren. Het idee was hierbij dat bewoners de jongeren eerder zelf durven aan te 
spreken, i.p.v. direct handhaving te bellen. Volgens de jongeren van het Beltpark hebben ze na deze 
bijeenkomst bijna geen klachten meer gehad van de buurt. Mogelijk is dit een oplossing die gebruikt 
kan worden als er in andere gebieden veel klachten zijn van bewoners. 
 
De jongeren denken zelf graag mee over nieuwe plekken waar de overlast beperkt zal worden ervaren 
(minder omwonenden). Als deze op de kaart worden aangewezen blijken hier toch woningen dichtbij 
te liggen waardoor de geschiktheid van deze plekken toch discutabel lijkt. De jongeren geven aan dat 
er verder weinig andere plekken zijn (anders sta je in de weilanden of akkers van boeren) en geven 
daarom aan dat de beste opties toch gewoon de huidige plekken bij Solution of het Beltpark.  
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Enquête Beter Spelen en Sporten in Hillegom 

Met een online enquête is aan alle andere inwoners de mogelijkheid gegeven hun ervaringen en 
mening te delen over het speel- en sportaanbod in de gemeente. Ook werden thema’s voor de 
toekomstige speel- en sportruimte voorgelegd. De belangrijkste bevindingen: 
 
Respons en gebruik 
• De enquête is 504x ingevuld: 101 kinderen (tot en met 18 jaar) en 403 volwassenen. Het merendeel 

van de volwassenen bestond uit ouders met voornamelijk jonge kinderen (0-4 jaar). Oudere 
kinderen vulden de enquête zelf in (tussen de 5-14 jaar). 

• Het overgrote deel van de kinderen speelt (bijna) dagelijks buiten (ca. 70%). Kinderen spelen 
voornamelijk in de eigen tuin (80%), in de tweede plaats op straat (53%) en daarna in een speeltuin 
of op een speelplek met toestellen (49%). 

• Favoriete spelvormen onder de kinderen (in volgorde van populariteit): klimmen, spelen met 
water, schommelen, balspel, glijden en duikelen. 

 
Verbeteringen 
• De volwassenen vinden de speel- en sprtplekken in hun buurt over het algemeen onaantrekkelijk 

(75%). Kinderen vinden de plekken in hun buurt te weinig (72%), weinig uitdagend (72%) en 
vervuild (65%), 

• Veel inwoners hadden verbeteringen voor spelen en sporten in hun buurt. Tussen de buurten 
kwamen de volgende prioriteiten overeen: meer uitdagende speeltoestellen (45%), meer 
speelplekken (42%), meer groene speelplekken (45%) en meer sportplekken (28%).  

• Per buurt zijn er verschillende aandachtspunten volgens de bewoners: 
o Patrimonium: weinig uitdagende toestellen voor oudere kinderen aanwezig. Ook na 

openingstijden SPV De Kapertjes kunnen spelen: een openbare speelplek. 
o Weerestein: beperkte uitdaging voor oudere kinderen aanwezig. 
o Treslong: voetballen kan niet in de buurt. Speelplek 9: alleen kleine toestellen, groot leeg 

grasveld eromheen kans om te spelen voor hele buurt. Speelplek 12: jammer dat het alleen 
voor oudere kinderen is. Tevens kun je op het grasveld langs de sloot niet voetballen. 

o De Zanderij: door wegen en afstanden is het voor kinderen niet mogelijk samen buiten te 
spelen. Groene speelplekken gewensd en ook veilige speelroutes. Speelplek 41 ongeschikt als 
speelplek voor jonge kinderen (water), nu veel hangjeugd 

o Centrum: beperkt aantal speelplekken en een beperkte uitdaging voor oudere kinderen 
aanwezig. 

o Vosselaankwartier: beperkte uitdaging voor oudere kinderen aanwezig - speelplek 30 kan 
uitdagender gemaakt worden. Een goede voetbalplek ontbreekt. 

o Meer en Dorp: beperkte uitdaging voor oudere kinderen aanwezig - speelplek 20 kan 
uitdagender gemaakt worden (voor jonger en ouder). Voetballen moet verbeterd worden. 
Graag meer schommels. 

o Ringoevers: beperkt aantal speelplekken en een beperkte uitdaging voor verschillende 
leeftijden aanwezig. 

o Brouwerlaankwartier: beperkte uitdaging voor oudere kinderen aanwezig. 
o Olympiakwartier: beperkte uitdaging voor oudere kinderen aanwezig. 
o Wendes: beperkte uitdaging voor oudere kinderen (5-14 jaar) aanwezig. 
o Hemen: bij speelplek 67 graag een afscheiding/net, zodat bal niet over de straat gaat.  
o Schilderskwartier: Speelplek 58, 60, 61 ouderwets. Leuk: pannaveldje. 
o Vossepolder: weinig uitdaging voor oudere kinderen aanwezig. Er zijn ook geen 

sportvoorzieningen aanwezig. Door nieuwbouwproject kan er staks niet meer in het groen 
gespeeld worden. Graag een aangelegd stuk groen voor de hele buurt. 



Speelruimteonderzoek gemeente Hillegom – Participatie 2019 
 
 

Pagina 21 van 31 
 

o Leidsestraat: hier zijn geen speelplekken. Het voetbalveld is slecht onderhouden. Door veilige 
speelroutes zouden kinderen uit dit gebied de speelplekken in Olympiakwartier en 
Schilderskwartiet kunnen bereiken. Kans voor creatie groene speelaanledingen op 
braakliggend terrein. 

• Het aanbieden van goede centrale speelplekken in plaats van meerdere kleine speelplekken werd 
door veel volwassenen niet als positief ervaren (72% oneens). Dit zijn voornamelijk mensen met 
jonge kinderen. 

 
Spelen in het groen en op een speelpleintje 
• Veel volwassenen en kinderen zien graag een groene inrichting (95%). Speelaanleidingen in het 

groen als uitbreiding op bestaande speelplekken met toestellen vormt een goede variatie op het 
in hun ogen beperkte huidige aanbod. Ook hutten bouwen en spelen met water en zand zijn 
activiteiten die de kinderen bij zo’n plek graag doen. Volwassenen vinden de uitstraling van zo’n 
plek fijn en goed passen bij Hillegom. Groen waar volwassenen ook in kunnen recreëren 
(wandelen, zitten, hardlopen, fietsen etc.) maakt dat de speelplek een centrale functie krijgt in de 
buurt en een ontmoetingsplek wordt (een speelplek is ook een ontmoetingsplek volgens 85% van 
de volwassenen).  

• Spelen op een speelpleintje is minder populair (zowel onder de kinderen als volwassenen). 
 
Sporten 
• Sportvoorzieningen in Hillegom beperken zich tot voetbalvelden (al dan niet gecombineerd met 

basketbal), een skatevoorziening en fitnesstoestellen.  
• De animo voor en de bekendheid van de plekken waar volwassenen kunnen sporten is beperkt. 

Actieve volwassenen sporten vaak bij verenigingen en niet zozeer in de openbare ruimte. De 
huidige fitnesstoestellen spreken bovendien niet aan omdat ze vaak kapot zijn of omdat er 
jongeren rond hangen.  

• Bewegingsmogelijkheden naast speelplekken voor kinderen gelegen, vonden veel volwassenen 
wel interessant. Hierbij valt ook te denken aan elementen die door zowel kinderen als volwassenen 
gebruikt kunnen worden, zoals elementen die passen in een parcours bij freerunning en een 
bootcamp. Ouderen kunnen hier (onder begeleiding) ook gebruik van maken bij bv. buitengym.  

• Kinderen beoefenen op dit moment vooral voetbal als sport in de buitenruimte. Door het 
ontbreken van hekken of netten is een goed potje voetballen nu niet overal mogelijk. In sommige 
buurten is de ruimte om te voetballen geheel afwezig. Andere sporten die nu niet mogelijk zijn, 
maar wel gewenst: BMX (crossfietsen) en een goede skatevoorziening (een pumptrack in plaats 
van losse elementen te dicht op elkaar in Beltpark). 

 
Toegankelijkheid 
• De vragenlijst is ook ingevuld door enkele volwassenen en kinderen met een beperking. Deze 

geven aan dat de huidige speel- en sportruimte in Hillegom niet toegankelijk en uitdagend is voor 
lichamelijk beperkten. Ook bewoners met een verstandelijke beperking vinden in de buitenruimte 
in Hillegom nu weinig geschikte plekken om te spelen/bewegen. 

 
Participatie 
• Bewoners denken graag mee als er een nieuwe speel- of sport wordt ingericht in hun omgeving 

(75%). Op dit moment wordt dit al gedaan. Een klein deel van de volwassen ondervraagden is ook 
bereid te helpen met onderhoud (18%) of aanleg van speel- of sportplekken (13%).  
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Gesprekken met Speeltuinverenigingen 

In Hillegom zijn 4 speeltuinverenigingen aanwezig. Door de activiteiten en het (aanvullende) 
speelaanbod dat zij aanbieden, vervullen zij een belangrijke rol in de buurten waar zij liggen. Tijdens 
gesprekken met de speeltuinen zijn verschilende thema’s aan bod gekomen. Voor een nieuw beleid 
zijn er in het algemeen de volgende punten waar ze graag afspraken over maken: 
 
Beheer 
• De speeltuinen zijn tevreden met de inspecties die jaarlijks voor hen worden uitgevoerd door de 

gemeente. Een mondelinge terugkoppeling van de resultaten zorgt ervoor dat de verbeteringen 
goed uitgevoerd kunnen worden.  

• Het gebrek aan expertise omtrend spelen maakt voor speeltuinen het stellen van prioriteiten n.a.v. 
constateringen in het onderhoudsrapport moeilijk. Het toelichten van de resultaten uit dit rapport 
en het stellen van vragen over beheerkwesties is wenselijk. Een gesprek met een kundige 
beheerder kan n.a.v. het inspectierapport ingepland worden.    

• Door wisselende vrijwilligers is het plannen van toekomstige (onderhouds)activiteiten en een visie 
niet altijd haalbaar. Hierdoor kunnen incidentele vervangingen op basis van de inspectie 
noodzakelijk zijn. Om dit mogelijk te maken is het nodig het maximale spaarbedrag dat een 
speeltuinvereniging mag hebben om nog aan de voorwaarden van subsidies te voldoen verhogen 
(naar bedrag van bijvoorbeeld €20.000,-). Zo kan er een incidentele grote uitgave gedaan worden 
zoals een vervanging van een groot toestel. 

• Maaien van het openbare voetbalveld van Kindervreugd kan meegenomen worden met de 
maaironde van de gemeente.  

 
Subsidie 
• Iedere speeltuinvereniging ontvangt eenzelfde basissubsidie van de gemeente, daar zij allen een 

belangrijke functie in hun buurt verrichten. Deze is vrij te besteden aan noodzakelijke activiteiten, 
maar dient wel verantwoord te worden volgens de regels in de Algemene Subsidie Verordening. 
Tegenover deze subsidie staat dat de vereniging laat zien dat zij actief zijn door minstens een vast 
aantal activiteiten te organiseren per jaar en voldoende openingsuren te hanteren. 

 
Diensten 
• Voor speeltuinen met toezicht is een vaste toezichthouder gewensd om openingstijden en 

veiligheid te garanderen. Misschien is het mogelijk via de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst), 
iemand weer in dienstverband te laten treden als (tijdelijke)toezichthouder. 

• Een bredere doelgroep activeren dan alleen kinderen. Ook ouderen of andere groepen hebben 
voordeel van het sociale contact en de ruimte die de speeltuin hiervoor kan bieden. Speeltuinen 
kijken ernaar uit een bredere functie te vervullen in de buurt. Dit kan bijvoorbeeld in 
samenwerking met programma georganiseerd vanuit het Welzijnskwartier, en de mogelijkheid tot 
het organiseren van buurtactiviteiten niet alleen gericht op kinderen. 
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SPEELTUIN WEERESTEIN 

Speeltuinvereniging Weerestein 
Datum   Dinsdag 2 juli 2019 15.00-16.15 uur 
Deelnemers Speelplan: Milenka Jacobs en Rick Arendsen 

SPV Weerestein: Ruud van der Lee 
 
Achtergrond Speeltuin Weerestein 

Speeltuin Weerestein is in 1949 opgericht en bestaat daarmee al 70 jaar. Ruud van der Lee is sinds 
15 jaar betrokken bij de speeltuin als bestuurslid. 

In 2007/2008 zijn ze hier ook langs geweest voor het toenmalige beleidsstuk (OBB, samenspel). Wij 
hadden toen net een renovatietraject achter de rug, de speeltuin heeft toen een grote 
onderhoudsbeurt en vernieuwingsslag ondergaan. Om dit te kunnen realiseren hebben we veel 
subsidies aangevraagd, in totaal rond de €150.000,-. We hebben in dit traject hulp gehad van de NUSO.  
 
Inrichting  

Voor de inrichting van de speeltuin is gewerkt met een zonering voor diverse groepen. Achteraan 
is een stuk voor de oudere kinderen, vooraan de toestellen voor de jongste kinderen.  
Het centrale gedeelte van de speeltuin is specifiek ingericht, zodat het ook goed toegankelijk is voor 
mindervaliden. Ook kunnen mindervaliden via een ondergrond van rubbertegels bij de mandschommel 
terecht. Tijdens de herinrichting werden zij geadviseerd door NSGK. 
 
Rol Speeltuinvereniging 

De omliggende wijk is zeer divers, er zijn sociale huurwoningen aanwezig, een nieuwbouwwijkje en 
villa’s. Vanuit al deze buurtjes zijn er leden. Er zijn zelfs leden (en toezichthouders) die helemaal aan 
de andere kant van Hillegom wonen. Twee andere speeltuinen liggen dichterbij, maar toch komen 
bewoners naar Speeltuin Weerestein. Waarschijnlijk komt dit door de prettige (rustige) ligging en 
overzichtelijke open indeling. Het aanbod onderscheidt zich t.o.v. openbare speelplekken door 
‘fragiele’ toestellen die daar niet mogelijk zijn: de skelters (met parcours), zandbak met waterpomp en 
de trampoline. 

Er zijn ca. 240 leden ingeschreven. Op dit moment zijn er veel jonge kinderen uit de buurt, maar 
leeftijdsgroepen gaan in golven. De speeltuin is gericht op kinderen van de basisschool. De ervaring is 
dat kinderen van 14 jaar toch niet goed samen gaan met de jongere kinderen. De oudere kinderen 
komen hier graag voetballen. Elders in de buurt of op de straten is daar geen mogelijkheid toe. 
 
Vrijwilligers 

De speeltuin wordt volledig gerund door vrijwilligers: toezichthouders, bestuursleden en mensen 
die ondersteunen in onderhoudswerkzaamheden.  

Speeltuin wordt dagelijks geopend en gesloten door de toezichthouders. Momenteel zijn er 12-15 
toezichthouders, zij houden altijd met z’n tweeën toezicht. Dit aantal is eigenlijk te weinig. Het is de 
bedoeling dat elke toezichthouder eens in de 2 weken aanwezig is. Dat streven wordt nu niet gehaald.  
Tijdens het speelseizoen is de speeltuin doordeweeks in principe elke middag een paar uur open. Dit 
is wel afhankelijk van de toezichthouders: als deze niet beschikbaar zijn, blijft de speeltuin dicht. Dat 
komt gelukkig niet zo vaak voor. In het weekend is de speeltuin nooit open. De openingstijden in de 
vakantie zijn afhankelijk van de toezichthouders: als zij al eerder de poort open willen doen, kan dat.  
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Ruud maakt zich zorgen over de toekomst van de speeltuin. Het is door de jaren heen steeds 
moeilijker geworden om vrijwilligers te vinden voor toezicht, bestuur en onderhoud. Toezichthouders 
investeren 2 uur per 2 weken, bestuursleden 8-16 uur per week. Vaak blijven de bestuursleden niet 
langer dan vijf jaar. Het is steeds lastiger om ouders van kinderen te betrekken bij de 
speeltuinvereniging. Het komt zelfs voor dat wordt aangegeven dat zij contributie betalen (€25,-) en 
het aan de vereniging is om probleem van toezichthouders op te lossen. De leden van de vereniging 
komen ook niet helpen tijdens NLdoet of een andere activiteit. Het samen een vereniging zijn, dat is 
er wel een beetje uit. 

Een van de oplossingen zou een vaste toezichthouder zijn. In het verleden is dit wel eens 
geprobeerd via de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst). Statushouders die toezichthouders zijn. In 
de praktijk kon je niet op deze personen rekenen (verschenen bv. niet). Ook senioren uit de wijk 
hebben hier geen zijn of zin voor. Mensen via maatschappelijke stages blijken in de praktijk veel 
begeleiding nodig te hebben, waardoor de vraag naar toezichthouders niet afneemt. Wellicht kunnen 
we dit probleem van toezichthouders samen oppakken met de gemeente, bijvoorbeeld mensen die 
met een uitkering zitten en weer aan het werk moeten. Tevens kan speeltuin Weerestein met een 
vaste toezichthouder veel stabielere openingstijden hanteren. 

Speeltuin Weerdestein is voor andere samenwerkingen met de gemeente nu in overleg met 
WelzijnsKwartier. Samen kunnen zij activiteiten organiseren voor bredere doelgroepen. Zij hebben de 
kennis en het netwerk, SPV Weerestein heeft de faciliteiten. Een kansrijke samenwerking, aldus Ruud.  
 
Onderhoud 

Al het onderhoud wordt zelf gedaan, daar wordt niemand voor ingehuurd. Eén van de vrijwilligers 
is tuinman, die houdt al het groen bij in de speeltuin. Zelf voert Ruud samen met anderen onderhoud 
aan de toestellen uit. Er is een werkplaats in het gebouw voor reparaties en toestellen. Vooral de 
skelters vergen veel onderhoud.  

Soms worden we geholpen tijdens landelijke evenementen, zoals NLdoet. Zij hebben met 10 man 
geholpen met klussen vorig jaar. 

Van gemeente Teylingen heeft de speeltuin wel eens afgeschreven toestellen gegeven. Deze waren 
voor de gemeente niet meer de moeite waard om op te knappen. Voor ons is dat natuurlijk geen 
probleem, dus wij hebben toestellen gekregen en opgeknapt. 

De gemeente laat jaarlijks een uitgebreide inspectie uitvoeren, dit betalen zij. Vervolgens krijgt de 
speeltuin het rapport en lossen de problemen op. Twee jaar geleden is alleen een rapport ontvangen, 
zonder enige toelichting. Hierdoor was veel onduidelijkheid aanwezig. Afgelopen jaar was er tijd 
gereserveerd voor de inspecteur om een toelichting te geven op zijn bevindingen. Hierdoor begrepen 
de bestuursleden een stuk beter waarom sommige opmerkingen zijn gemaakt. Het werd erg 
gewaardeerd dat tijd vrij gemaakt is voor deze toelichting.  

De meeste toestellen zijn rond de 10 jaar oud. Er wordt gemerkt dat de toestellen wat meer 
onderhoud gaan vergen. Over enkele jaren moeten er dan ook weer nagedacht worden over de 
vervangingen van de toestellen. 
 
Financiën 

Contributie: €25,- per jaar per gezin, of €1,- per bezoek of activiteit. Het bedrag wat de contributie 
oplevert, wordt grotendeels besteed aan activiteiten. 
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Daarnaast is er jaarlijks een subsidie van de gemeente, hiermee wordt min of meer het onderhoud 
betaald. 

De verhuur van het clubgebouw is de grootste inkomstenbron van de vereniging.  
Voor de vervangingen van speeltoestellen schrijft de speeltuin fondsen en subsidies aan. Het is veel 

werk om fondsen aan te schrijven. Als eenmaal een goed plan ligt (zoals bij de renovatie 11 jaar 
geleden) dan lukt het wel.  

Een aandachtspunt voor de gemeente is de hoogte van het bedrag wat op de spaarrekening van de 
vereniging mag staan. Dat is nu rond de €12.000,-, anders heb je geen recht op subsidies. Dit bedrag is 
eigenlijk te laag: als je wil sparen voor een groot toestel en ondergronden (of acuut moet vervangen) 
dan heb je al snel meer spaargeld nodig. Bij een van de andere verenigingen lopen ze hier tegen aan. 
Zij gaan het geld maar uitgeven om maar aan de voorwaarden te voldoen. Deze gang van zaken lijkt 
Ruud niet wenselijk. Het zou erg fijn zijn als dit bedrag wordt verhoogd naar bijvoorbeeld €20.000,-. 
 
Clubgebouw 

In 2011 is er een nieuw clubhuis gebouwd. Deze wordt verhuurd voor feestjes en activiteiten. Op 
het dak van het gebouw liggen zonnepanelen en we hebben een warmtewisselaar, waardoor onze 
energierekening praktisch nul is. 

In de winter wordt om de woensdag een knutselmiddag georganiseerd, er is ook een 
peuterochtend, film- en kaartclub en nog veel meer activiteiten. 

Zaterdag hebben ze een vaste verhuurder, zij maken dan gebruik van het gebouw en de 
speeltoestellen (gehandicapten opvang). Het gebouw wordt meer verhuurd, vaak voor 
verjaardagsfeestjes etc. De verhuur van het gebouw is een van de hoofdinkomen van de vereniging. In 
het algemeen is dit zonder drankafname. 
 
Samenwerking andere verenigingen 

Er vindt wel overleg plaats tussen de verschillende speeltuinverenigingen. Al was dit vorig jaar beter 
dan dit jaar vanwege de drukte bij de andere verenigingen. De bestuursleden van de verschillende 
speeltuinen hebben een gezamenlijke WhatsApp groep. 

Daarnaast worden activiteiten op elkaar afgestemd, zodat de verenigingen niet met elkaar aan het 
concurreren zijn. Als Weerestein iets organiseert dan komen ook leden van de andere vereniging hier 
naar toe en andersom.  
 
Conclusie 

Weerestein is eigenlijk tevreden over hoe het nu gaat en geregeld is. “Als er niet veel gaat 
veranderen, dan willen we vooral met rust gelaten worden en ons ding doen”. Het overleg na inspectie 
is een fijne gang van zaken. Ook vinden zij dat er voldoende subsidie komt vanuit de gemeente. Ruud 
is van mening dat alle speeltuinverenigingen hetzelfde subsidiebedrag verdienen ) kosten zijn bij een 
speeltuinvereniging met minder leden namelijk niet minder’. 
 
Punten ter overleg/discussie met de gemeente: 
• Vaste toezichthouder via de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst), kijken of hier 

mogelijkheden/kansen liggen.  
• Maximaal spaarbedrag dat een speeltuinvereniging mag hebben om nog aan de voorwaarden van 

subsidies te voldoen. (verhogen naar bedrag van bijvoorbeeld €20.000,-). 
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• Samenwerking met welzijn, gezamenlijk activiteiten organiseren, die gericht zijn op bv. andere 
doelgroepen dan kinderen, is een interessante ontwikkeling. 

 

SPEELTUIN DE KAPERTJES 

Speeltuinvereniging De Kapertjes (voorheen Patrimonium) 
Datum   Vrijdag 19 juli 2019 17.30-18.45 uur 
Deelnemers Speelplan: Milenka Jacobs 

SPV De Kapertjes: Annemieke van der Linden (Penningmeester), Jean-Paul Beelen 
(Voorzitter), Saskia Kruisman-Beelen (Voorzitter), Alfonds Klaasenbos (?) 

 
Achtergrond Speeltuin De Kapertjes 

Speeltuin de De Kapertjes heette tot november 2015 Speeltuin Patrimonium. De speeltuin (inclusief 
gebouwtje) was in verval geraakt: er waren nog 5 vervallen toestellen over met vervallen hekken. Sinds 
2015 is er een nieuw bestuur die de speeltuin nieuw leven inblaast onder de naam De Kapertjes. Tot 
nu toe hebben zij het aanbod verbeterd en zetten ze kleine stappen om dit een aantrekkelijke plek te 
maken voor de hele buurt. 
 
Inrichting  

Voor de inrichting van de speeltuin is gewerkt met een zonering voor diverse groepen. Achteraan 
is een stuk voor de oudere kinderen, vooraan de toestellen voor de jongste kinderen. Aan de linkerkant 
is er ook een sportveldje waar gevoetbald en gebasketbald kan worden. Het nieuwe bestuur heeft de 
speeltuin toegankelijk gemaakt door verschillende openingen te maken. Een aantal toestellen staan in 
het gras, het speelpaleis en andere toestellen op rubberen tegels. De meeste toestellen zijn hier 
gekomen met het nieuwe bestuur: tweedehands toestellen die vrijwilligers hebben opgeknapt. Er 
stonden vroeger grote bomen, die veel plakkerige beestjes achterlieten. Deze waren te oud en zijn 
gekapt. Dit jaar zijn er nieuwe boompjes geplant. Die zorgen nu nog niet voor veel schaduw. De oude 
wortels van de vorige bomen die onder de grond liggen, zijn aan het verrotten. Dit zorgt voor 
verzakkingen op het betegelde sportveld en het gras.   
 
Rol Speeltuinvereniging 

De Kapertjes ligt in de buurt Patrimonium, die afgesloten ligt van de rest van Hillegom door een 
groot bedrijventerrein en de Weeresteinlaan. Er zijn in de kleine buurt geen openbare 
speelvoorzieningen aanwezig, en ook de open ruimte waar kinderen vrij kunnen spelen is beperkt, 
waardoor het belang van Speeltuin De Kapertjes voor de kinderen groot is. Om deze reden heeft het 
bestuur besloten dat de speeltuin van april-oktober elke dag publiek toegankelijk is van 10.00-20.00 
uur (zonder entreegeld, zonder toezicht).  

Er zijn zo’n 40-60 leden met kinderen en nog zo’n 200 die geen kinderen hebben. Buiten de kinderen 
uit de buurt Patrimonium komen er vrijwel geen andere kinderen naar deze speeltuin. De buurt 
Patrimonium is in de laatste jaren gerenoveerd, waardoor er meer gezinnen met kinderen naar de 
buurt komen. Ook is er op de naastgelegen uitloopvelden de bouw van ca. 100 woningen gepland in 
2020, wat de druk op de speeltuin vergroot. De speeltuin is uitdagend tot de leeftijd van 10 jaar. Voor 
tieners wordt wel eens een filmavond georganiseerd. 
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Vrijwilligers 
De speeltuin wordt gerund door een bestuur van vrijwilligers. Daarnaast wordt er tijdens 

activiteiten  veel gewerkt met (wisselende) lokale vrijwilligers in de gemoedelijke buurt.  
Er heerst een grote sociale controle en betrokkenheid in de buurt. In de speeltuin zie je dat terug 

door sociale controle door de woningen om de speeltuin heen (hierdoor in toezicht niet echt 
noodzakelijk), kinderen die dingen achterlaten en die de volgende dag worden opgehaald en 
buurtbewoners die spontaan met extra pannenkoeken aan komen lopen op de pannenkoekendag. 
 
Onderhoud 

Jaarlijks onderhoud (tot een bedrag van €3000,-) wordt uitgevoerd door Stek, de 
woningbouwvereniging waarvan de grond en het gebouw is. Dit is bijvoorbeeld groenonderhoud en 
onderhoud aan het gebouwtje. Zij draagt niet bij aan vervangingen van toestellen.  

Enkele reparaties voeren de bestuursleden zelf uit, groter onderhoud aan de toestellen 
(poedercoaten) laten ze uitvoeren door externe partijen.  

Veel klussen, toestellen, bomen ed. heeft het bestuur via hun netwerk kunnen krijgen (als donatie). 
Zo zijn er bijvoorbeeld ook enkele oude toestellen van andere gemeentes. 

De jaarlijkse inspectie wordt uitgevoerd door de gemeente. De kwaliteit van de inspectie is 
wisselend: soms worden (niet heel ernstige) dingen opgemerkt die het jaar ervoor ookal aanwezig 
waren of andersom. 
 
Financiën 

Lidmaatschap voor de speeltuin is €25,- per jaar. Om de speeltuin te bezoeken is betalen niet nodig. 
Sinds dit jaar vraagt het bestuur niet-leden een bijdrage van €1,- per activiteit. Uitgangspunt is om in 
ieder geval de kosten van de activiteiten te dekken met dit geld. 

De woningbouwvereniging Stek voert jaarlijks onderhoud uit ter waarde van maximaal €3000,- 
De vereniging krijgt per jaar een gunnings-subsidie van de gemeente van €1.530,- Hiervan worden 

diverse noodzakelijke onderhoudsactiviteiten betaald. 
Daarnaast wordt het gebouw af en toe verhuurd voor verjaardagspartijen tegen een geldbedrag.  
Fondsen kon de speeltuin tot nu toe niet aanschrijven omdat zij: niet geregistreerd waren als 

vereniging en onvoldoende substantiële bijdrage krijgen van de gemeente. 
Voor de opbouw van de speeltuin zijn op korte termijn nog enkele grote investeringen nodig, zoals: 

ophogen van de aarde, nieuw graszoden aanplanten (het liefst inclusief bewateringsysteem), enkele 
toestellen vervangen voor nieuwere, uitdagendere (zoals hoge glijbaan).  
 
Clubgebouw 

In en voor het gebouw worden verschillende activiteiten georganiseerd. Minimaal 6 per jaar. Deze 
activiteiten zijn gratis voor leden of voor €1,- voor niet-leden. Van deze activiteiten heeft alleen de 
buurt-bbq nog een karakter dat een bredere doelgroep aanspreekt, maar graag zou het bestuur andere 
activiteiten aanbieden die dit een plek voor de hele buurt zou maken. Ook de groep ouderen in de 
buurt zouden ze graag iets voor willen organiseren, om de vereenzaming te voorkomen. Op dit 
moment doen zij dit niet omdat de grond officieel de bestemming spelen heeft. Wellicht zijn er 
mogelijkheden dit te bestempelen als een openbare plek (wat het nu in het speelseizoen ook al is).  

Naast eigen activiteiten wordt het gebouw af en toe gebruikt voor kinderfeestjes. Hiervoor vraagt 
de speeltuin een kleine vergoeding. 
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Samenwerking andere verenigingen 
Er vindt wel overleg plaats tussen de verschillende speeltuinverenigingen. Al was dit vorig jaar beter 

dan dit jaar vanwege de drukte bij de verenigingen. De bestuursleden van de verschillende speeltuinen 
hebben een gezamenlijke WhatsApp groep. 

Daarnaast worden activiteiten op elkaar afgestemd, zodat de verenigingen niet met elkaar aan het 
concurreren zijn. Als Speeltuin De Kapertjes iets organiseert dan komen ook leden van de andere 
vereniging hier naar toe en andersom.  
 
Conclusie 
Speeltuin De Kapertjes is in opbouw na een periode van verval. Meer financiële middelen zijn 
noodzakelijk om de speeltuin weer op basis-niveau te krijgen. 
 
Punten ter overleg/discussie met de gemeente:  
• Mogelijheid eenzelfde subsidie te krijgen als de overige speeltuinverengingen, zodat er structuele 

onderhoudszaken kunnen worden opgepakt of vervangingen gedaan kunnen worden. Dit geld 
moet vrij besteedbaar zijn voor de vereniging. 

• Doordat de speeltuin nu een vereniging is, wordt het mogelijk fondsen aan te schrijven. Voor 
fondsen is vaak een criterium dat de vereniging reeds een substatiele bijdrage ontvangt van de 
gemeente. Dit is een andere reden waarom De Kapertjes graag een hogere subsidie ontvangt.  

• Graag vervult De Kapertjes een bredere functie in de buurt. Minder nauwe functionele bepalingen 
van de gronden en subsidies zijn hiervoor noodzakelijk. 

  

SPEELTUIN KINDERVREUGD           

Speeltuinvereniging Kindervreugd 
Datum   Vrijdag 6 september 2019 10.00-11.30 uur 
Deelnemers Speelplan: Milenka Jacobs 

SPV Kindervreugd: Marja, Marijke 
 
Achtergrond Speeltuin Kindervreugd 

Speeltuin Kindervreugd bestaat ruim 60 jaar. Sinds twee jaar is er een compleet nieuw bestuur van 
vier leden aanwezig. Het toenmalige bestuur bestond 10 jaar en werd in z’n geheel vervangen. Er 
missen nog enkele handen (vrijwilligers) en iemand die het onderhoud en de klussen kan aansturen. 
 
Inrichting  

Opvallend is het grote aantal speeltoestellen in deze speeltuin. Voor alle leeftijden is er wat te doen 
en er staan toestellen die je in de rest van Hillegom niet kan vinden (zoals de draaiton, draaischijf en 
waterparcours). Voor de inrichting van de speeltuin is gewerkt met een grove zonering voor diverse 
leeftijdsgroepen. Achteraan is een stuk voor de oudere kinderen, vooraan de toestellen voor de 
jongste kinderen: zandbak, verharding met skelters en gebouwtje. Aan de rechterkant is er ook een 
sportveldje waar gevoetbald en in de winter geschaatst kan worden (veld ligt in een graskuil). Dit veld 
ligt achter een hek, maar dit hek staat wel altijd open zodat iedereen hier gebruik van kan maken, ook 
na sluitingstijd. Alle toestellen staan in het gras, met onder sommige zand (zoals het klimkasteel). De 
speeltuin heeft enkele bomen, maar het meeste groen zit in de omheining: aan alle kanten zijn er hoge 
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struiken of bomen achter de hekken. Aan één kant grenst de speeltuin aan een doodlopende straat 
met woningen.     
 
Rol Speeltuinvereniging 

Kindervreugd heeft een uniek aanbod aan speelfuncties in Hillegom. Door succesvolle promotie in 
locale krantjes is er soms bezoek uit andere plekken uit de regio (Nieuw-Vennep, Noordwijk), die 
Kindervreugd om hun aanbod prijzen. De speeltuin is echter voornamelijk van belang voor het centrum 
gebied van Hillegom, omdat het aantal speelplekken en de uitdaging voor verschillende 
leeftijdsgroepen hier beperkt is. Ook kinderdagverblijven in het gebried maken daarom graag gebruik 
van de speeltuin (De Theepot en Wonderland).  

De speeltuin is doordeweeks open van april-oktober om 15.00-17.00 uur; op woensdag en in de 
vakanties van 14.00-17.00. Op innitiatief van de vrijwilligers is de speeltuin soms ook in het weekend 
open. Tot 7 jaar wordt toezicht van een begeleider gevraagd. Er is wel iemand aanwezig die de deur 
opendoet en consumpties vezorgd. Er zijn zo’n 400 kinderen lid. Veel hiervan zijn passieve leden, er is 
een vaste groep frequente bezoekers. Er komen ook veel kinderen die niet-lid zijn, op een mooie dag 
soms wel 30. Als de kinderen boven de 10 jaar zijn gaan ze voornamelijk zitten (met consumpties), 
zeker de trampolines zijn hiervoor populair, zo ook de draaiton. Er wordt door hen niet fanatiek 
gevoetbalt (misschien omdat ze een bal vergeten mee te nemen). Er worden jaarlijks met feestdagen 
verschillende activiteiten georganiseerd (Sinterklaas, Koningsdag, Pasen). Daarnaast ook bv. een 
kinderrommelmarkt. 
 
Vrijwilligers 

De speeltuin wordt gerund door een bestuur van vrijwilligers. Voor de dagelijkse opening is een 
groep oppas(groot)ouders verantwoordelijk. Een neefje van een van de vrijwilligers maait het gras voor 
een kleine vergoeding (maar daar kun je niet altijd op rekenen). 

Meestal loopt de opening van de speeltuin door vrijwilligers prima, maar soms wordt het nog wel 
eens vergeten. Dan kan een andere vrijwilliger het hek open doen, maar kunnen geen consumpties 
genuttigd worden, of naar het toilet worden gegaan. 

Over de toekomst van het bestuur, en daarmee de speeltuin, zijn de huidige leden enigszins 
bezorgd. Alle bestuursleden hebben aangegeven voor ca. 5 jaar in het bestuur te willen zitten. Tot nu 
toe hebben ze voor enkele open functies nog niemand gevonden: iemand die handig is en reparaties 
of onderhoud kan uitvoeren en aansturen. Veel mensen willen wel een eenmalige investering van tijd 
doen (eenmalige klussen), of een herhaalde kleine (opening verzorgen enkele dagen per maand); elke 
dag bezig zijn met de speeltuin is een tijdsbesteding die mensen niet zien zitten. Daarmee is het 
voortbestaan van de speeltuin op termijn onzeker. 
Naast deze structurele hulp, worden er tijdens evenementen zoals NL Doet vaak wel klussen gedaan. 
Zo zijn recent de schuurtjes vervangen. 
 
Onderhoud 

Het onderhoud is momenteel het grootste knelpunt voor de speeltuin. Buiten maandelijkse visuele 
inspecties door een bestuurslid, is er in het bestuur niemand die structureel aanstuurt op het 
onderhoud van de ondergronden en toestellen. Het groenonderhoud: regelmatig gras maaien door 
een vrijwilliger (tegen vergoeding), bestuursleden vullen zand aan en door hen wordt eenmalig 
gesnoeid. Graag laten ze zowel het groenonderhoud, als het toestelonderhoud (reparaties) één keer 
per jaar uitvoeren door een professional. Hierna zou regelmatig monitoren, repareren en 
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groenonderhoud voldoende moeten zijn. Ook zijn er ideeen om onderhoud te verminderen, zoals het 
plaatsen van kunstgras onder de toestellen i.p.v. gras en zand. 

De jaarlijkse inspectie wordt uitgevoerd door de gemeente. De kwaliteit van de inspectie is 
wisselend: soms worden (niet heel ernstige) dingen opgemerkt die het jaar ervoor ookal aanwezig 
waren of andersom. 

Het bestuur beschouwt zich zeker niet als expert van speelplekken en toestellen. Met name inzicht 
in de urgentie van constateringen uit het inspectierapport en keuzecriteria bij de aanschaf van een 
toestel mist. Mogelijke oplossingen: een gesprek met een ervaren beheerder van de gemeente na 
verschijnen van het inspectierapport, uitwisseling van kennis met andere speeltuinen, aanschaf in bulk 
van degelijke toestellen met gemeente (voor kortingen die de gemeente krijgt).    

Afgelopen jaren is er elk jaar een vervanging geweest, ofwel zelf opgepakt, ofwel door externe 
partijen uitgevoerd onder betaling: kabelbaan, schuurtjes, volgend jaar hekwerk en draaischijf 
vervangen. Op termijn moeten ook de zandbakken en het voetbalveld worden aangepakt. Voor het 
voetbalveld ziet het bestuur graag een nog grotere openbare functie tegemoet, zoals een 
multifunctioneel sportveld. Als de gemeente het maaien van het gras-voetbalveld op dit moment voor 
zijn rekening zou kunnen nemen, zou Kindervreugd al erg geholpen zijn.  
 
Financiën 

Lidmaatschap voor de speeltuin is €20,- per jaar per gezin. Om de speeltuin te bezoeken wordt er 
aan niet-leden een bijdrage van €1,- gevraagd.  

Het clubgebouw heeft een zaaltje, die op dit moment doordeweeks gehuurd wordt door enkele 
leerlingen van speciaal onderwijs. Dit is de grootste bron van inkomsten. De ruimte staat in de avond 
vaak vrij en zou dan verhuurd kunnen worden. Hierdoor kan een reserve opgebouwd worden voor 
grotere uitgaven. 

De vereniging krijgt per jaar een subsidie van de gemeente. Hiervan worden diverse noodzakelijke 
onderhoudsactiviteiten betaald. 

Ook kinderdagverblijven kunnen lid zijn en kunnen dan gedurende het seizoen vrij gebruik maken 
van de speeltuin. Soms is het daardoor wel erg druk in de speeltuin. 

Het gebouw en de speeltuin wordt daarnaast verhuurd voor kinderactiviteiten, zoals kinderfeestjes 
of meester- en juffendag van scholen. 

Daarnaast dragen fondsen vaak bij aan de vernieuwingen die plaatsvinden.   
Voor de komende jaren zijn enkele vervangingen gepland: hekwerk, draaischijf, draak en 

grasvoetbalveld. 
Recentelijk is de grond in eigendom van de vereniging gekomen (i.p.v. erfpacht van de kerk). 

 
Clubgebouw 

In het clubgebouw liggen een zaaltje en toiletten. Het zaaltje word door de speeltuin zelden 
gebruikt (spelletjes- en knutseldagen worden weinig bezocht bij slecht weer). Tijdens schooltijd 
gebruikt speciaal onderwijs de ruimte. Het gebouw zou voor meerdere activiteiten gebruikt kunnen 
worden. Door verhuur kan de vereniging meer geld sparen. Er zijn met name veel aanvragen om 
verjaardagsfeesten te vieren. Op het moment mag het gebouw alleen gebruikt worden voor 
activiteiten met kinderen. Zo kunnen verjaardagsfeesten met familie soms niet plaatvinden, omdat er 
teveel volwassenen aanwezig zijn (1 op 6 kinderen is toegestaan). Particuliere activiteiten (zoals 
kleinschalige yogalessen), en evenementen voor de hele buurt zouden hier plaats kunnen vinden. 
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Daarnaast zijn er nog twee schuurtjes met een waterkraantje en opslag die de speeltuin dagelijks 
gebruiken. 
 
Samenwerking andere verenigingen 

Speeltuin Kindervreugd houdt de samenwerking met de andere speeltuinen bewust op een laag 
pitje. Het organiseren van vergaderingen, bijeenkomsten en gezamenlijke activiteiten is naast het 
dagelijks runnen van de speeltuin een extra activiteit waarvoor niet altijd vrijwilligers te vinden zijn. 

Kindervreugd promoot wel speciale activiteiten die bij ander speeltuinen plaatsvinden. 
 
Conclusie 
Speeltuin Kindervreugd is tevreden over de samenwerking met de gemeente. 
 
Punten ter overleg/discussie met de gemeente:  
• Graag vervult Kindervreugd een bredere functie in de buurt, met name voor het gebruik van het 

clubgebouw. Minder nauwe functionele bepalingen van de gronden en subsidies zijn hiervoor 
noodzakelijk. Om overlast voor de buurt te beperken snapt de speeltuin dat gebruik van het 
gebouw aan regels moet voldoen.  

• Het bestuur mist kennis over veiligheid en onderhoud. Een jaarlijks gesprek na het ontvangen van 
het inspectierapport met een kundige beheerder zou fijn zijn om de prioriteiten op te kunnen 
stellen voor het jaar (onderhoud, beheer, toestelaanschaf).  

• Het voetbalveld: nu al openbaar (open hek), graag een openbaar multifunctioneel sportveld van 
maken voor de hele buurt. Om dit te realiseren kunnen de speeltuin en de gemeente 
samenwerken.  

• Het maaien van het voetbalveld kan meegenomen worden bij het maaien van de gemeente.  
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