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Disclaimer gebruik beeldmateriaal 

De foto’s zijn gemaakt door leden van de speeltuinverenigingen Weerestein en 

Kindervreugd en met toestemming van de verenigingen opgenomen in deze evaluatie
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Beleidsvoornemens en aanbevelingen: 

Beleidsvoornemen 1  bladzijde 9 
De gemeente wil de niet meetbare aspecten van speeltuinverenigingen waarderen. 

Beleidsvoornemen 2  bladzijde 9 
Aan speeltuinen die een functie hebben in het gemeentelijke speelvoorzieningenniveau 

worden een eenmalige en structurele bijdrage verstrekt. 

Beleidsvoornemen 3  bladzijde 16 
De gemeente wil de speeltuinverenigingen en –besturen vrijwaren van aansprakelijkheid voor 

speeltoestellen. 

Beleidsvoornemen 4  bladzijde 17 
Speeltuinverenigingen krijgen een vergoeding voor opstellen van meerjarenplanning. 

Beleidsvoornemen 5  bladzijde 13 
De aanwezigheid van enkele bijzondere speelmogelijkheden in speeltuinen wordt 

gestimuleerd. 

Beleidsvoornemen 6  bladzijde 19 
Hillegom stimuleert activiteiten voor kinderen, jeugd en jongeren in de vakanties. 

Beleidsvoornemen 7  bladzijde 18 
Hillegom stimuleert constructieve vaardigheden door ondersteuning van 

huttenbouw/timmeren. 

Beleidsvoornemen 8  bladzijde 18 
Buitenspeelactiviteiten worden gewaardeerd. 

Beleidsvoornemen 9  bladzijde 18 
Binnenspeelactiviteiten worden gewaardeerd. 
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Speeltuinverenigingen worden gestimuleerd om natuurbeleving te bieden. 

Beleidsvoornemen 11 bladzijde 18 
Via speeltuinverenigingen worden straatspeeldagen gestimuleerd. 

Beleidsvoornemen 12 bladzijde 21 
Speeltuinverenigingen kunnen een functie hebben in jeugdzorg. 

Beleidsvoornemen 13 bladzijde 21 
Speeltuinverenigingen worden opgeroepen om sportdeelname te stimuleren. 

Beleidsvoornemen 14 bladzijde 7 
De Nota speeltuinbeleid wordt vastgesteld voor een periode van tien jaar en na vijf jaar 

geëvalueerd. 

Aanbeveling I   bladzijde 21 
Functies die geen betrekking hebben op spelen te waarderen vanuit aanverwante 

beleidsvakken. 

Aanbeveling II  bladzijde 16 
Na te gaan hoe aansprakelijkheid en rechtsbevoegdheden liggen. 

Aanbeveling III  bladzijde 12 
Kinderen en jeugd bij planvorming voor herinrichting te betrekken. 

Aanbeveling IV  bladzijde 22 
Na te gaan of speeltuinverenigingen betrokken kunnen worden bij het programma 

opvoedingsondersteuning. 

Aanbeveling V  bladzijde 14 
Nader onderzoek te doen naar de speeltuingebouwen. 

 

 

 
 



 

 

Inleiding 

Het speeltuinbeleidsplan ‘Samenspel’ is na vijf jaar geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt 

dat de meeste beleidsvoornemens en aanbevelingen zijn opgepakt door 

speeltuinverenigingen en gemeente. Een aantal beleidsvoornemens en aanbevelingen 

zijn ingehaald door veranderende taken en verantwoordelijkheden van de gemeente.  

Tijdens de evaluatieperiode (medio 2013) waren er drie speeltuinen open: Jeugdland, 

Kindervreugd en Weerestein. Voor de evaluatie is gesproken met bestuursleden van 

Kindervreugd (3 juni 2013), Weerestein (5 juni 2013) en Jeugdland (29 juli 2013).  

In 2013 moest het bestuur van speeltuinvereniging Patrimonium van de rechter de 

sleutels overdragen aan woningbouwvereniging STEK. In overleg met STEK zorgen de 

omwonenden ervoor dat de speeltuin in 2013 af en toe open is. STEK en omwonenden 

werken aan een doorstart van de speeltuin en tot die tijd openen vrijwilligers de 

speeltuin. 

De evaluatie is gedaan aan de hand van de beleidsvoornemens en aanbevelingen uit de 

nota ‘Samenspel’. Zijn de beleidsvoornemens en aanbevelingen gerealiseerd en zo nee, 

waarom niet. Tijdens het onderzoek bleek al snel dat een checklist geen recht zou doen 

aan de activiteiten en inzet van de speeltuinverenigingen. De beleidsvoornemens en 

aanbevelingen verschijnen in losse tekstvakken naast de passages waar ze betrekking 

op hebben. Op de vorige bladzijde (4) staat het totale overzicht met de pagina nummers 

waar zij te vinden zijn. 

In de gesprekken met de speeltuinverenigingen is niet alleen naar het verleden en heden 

gekeken, maar ook naar de toekomst. Wat is er sinds 2007 gebeurd? Hoe staat de 

speeltuinvereniging er nu voor? Wat zijn de ideeën en beelden voor de 

speeltuinvereniging in 2018 en verder?  

Deze evaluatie is meer dan een opsomming of de beleidsvoornemens zijn gehaald. De 

gemeente krijgt vanaf 2015 extra taken in het sociale domein, de speeltuinverenigingen 

kunnen daar een rol bij spelen. De speeltuinen en hun accommodatie vervullen een 

buurtfunctie, deze functie kan versterkt worden. Toezichthouders bij speeltuinen 

kunnen een signalerende werking hebben voor de Jeugdwet. Het CJG kan ouders 

bereiken in de speeltuin. De speeltuinen kunnen pedagogische en maatschappelijke 

stageplekken zijn. Op basis van het wederkerigheidsbeginsel voor wmo-voorziening of 

bijstandsuitkering kunnen vrijwilligers gekoppeld worden aan de speeltuinen. De 

speeltuinen in Hillegom bieden veel mogelijkheden voor het lokaal uitvoeren van de 

decentralisaties. Dit wordt nader uitgewerkt in de plannen voor de 3D’s.  



 

 

Leeswijzer 

De evaluatie begint met beschrijving van de achtergrond. Waarom is er een 

speeltuinbeleidsplan geschreven? Wat wordt er bedoeld met een speeltuin?  

In het volgende hoofdstuk worden de cijfers op een rij gezet. Hoeveel subsidie 

ontvangen de speeltuinverenigingen? Hoeveel mensen zijn er lid van de vereniging? 

Wat hebben de speeltuinverenigingen de afgelopen vijf jaar gedaan en geregeld. In de 

speeltuinen zijn nieuwe speeltoestellen geplaatst. De afspraken over aansprakelijkheid 

en onderhoud tussen gemeente 

en speeltuinverenigingen. 

Daarna wordt dieper ingegaan op 

de rol van de speeltuin in de 

buurt. Welke activiteiten 

organiseren de speeltuinen voor 

de kinderen in de buurt? Hoe 

betrekken zij ouders?  

Met het beleidsplan was het de 

bedoeling om de speeltuinen ook 

bij aanverwante beleidsterreinen 

te betrekken. In het vijfde 

hoofdstuk wordt onderzocht in 

hoeverre dit is gelukt en hoe dit 

de komende vijf jaar vorm kan 

gaan krijgen. De 

verantwoordelijkheden die 

gemeenten hebben gekregen zijn 

in de afgelopen jaren veranderd. 

In het slothoofdstuk worden de 

conclusies getrokken. Wat is er 

goed gegaan? Waar gaan we de 

komende periode aan werken?  

 

  



 

 

Achtergrond 

Het college heeft in het collegeprogramma 2006-2010 bepaald dat er een 

speeltuinbeleidsplan moest komen. De aanleiding hiervoor was de uitvoering van het 

‘Besluit Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen’ (BVAS). Onder alle toestellen moest 

een valbrekende ondergrond komen. Uit een veiligheidsonderzoek in 2006 bleek dat 

veel toestellen aangepast moesten worden om te voldoen aan het BVAS. De 

speeltuinverenigingen beschikten niet over voldoende middelen om deze aanpassingen 

te realiseren.  

In 2007 werd het speeltuinbeleidsplan ‘Samenspel’ vastgesteld, daarmee werd de plaats 

en functie van speeltuinverenigingen in Hillegom vastgelegd. Met het 

speeltuinbeleidsplan werd duidelijk: 

- waar de gemeente naartoe wil met speeltuinverenigingen; 

- hoe het ervoor staat bij de speeltuinverenigingen; 

- wat de speeltuinverenigingen (meer) kunnen betekenen; 

- wat de kosten zijn, zowel eenmalig als structureel. 

Op 8 maart 2007 heeft de raad de nota vastgesteld voor een periode van tien jaar en na 

vijf jaar wordt de nota geëvalueerd. Deze evaluatie ligt nu voor u.  

Wat is een speeltuinvereniging?  

In de nota ‘Samenspel’ is de volgende definitie 

opgenomen van een speeltuinvereniging. Een 

vereniging met een niet-commercieel karakter, 

bestaande uit leden en een bestuur (minimaal 

voorzitter, penningmeester en algemeen adjunct) 

die tot doel heeft het aanbieden van diverse 

speelmogelijkheden aan de doelgroep kinderen van 

0 tot en met 18 jaar, met een buitenspeelterrein. 

Volgens de speeltuinverenigingen zijn de speeltoestellen geschikt voor kinderen tot 12 

jaar. Speeltuinvereniging Kindervreugd heeft het naast gelegen grasveld geschikt 

gemaakt voor sportieve activiteiten. Dagelijks zijn hier jongeren tussen de 14 en 17 jaar 

aan het voetballen. 

De speeltuin vormt een ontmoetingsplek in een buurt. Zij draagt bij aan de sociale 

cohesie in een wijk. Doordat de vereniging uitsluitend op vrijwilligers draait, stimuleert 

het vrijwilligerswerk onder mensen. In een speeltuin kunnen kinderen buitenspelen, 

meer bewegen zorgt voor een betere gezondheid. Deze bijdragen van de speeltuin 

kunnen niet gevat worden in prestatiecijfers. Hoe meet men of de speeltuin voldoende 

Beleidsvoornemen 14: 

De Nota Speeltuinbeleid 

wordt vastgesteld voor een 

periode van tien jaar en na 

vijf jaar geëvalueerd. 



 

 

heeft bijgedragen aan de sociale cohesie in een wijk? Om speeltuinverenigingen niet op 

te zadelen met lastig te meten prestaties is besloten om drie speeltuinen tot 

basisvoorzieningen te benomen. De andere twee speeltuinverenigingen (Patrimonium en 

Elsbroek) ontvingen waarderingssubsidie. 

Van vijf, naar vier, naar drie? 

In ‘Samenspel’ worden vijf speeltuinverenigingen 

beschreven: 

1. Elsbroek 

2. Jeugdland 

3. Kindervreugd 

4. Patrimonium 

5. Weerestein 

Het bestuur van speeltuinvereniging Elsbroek zei tijdens 

het opstellen van de beleidsnota dat zij te maken had met 

teruglopende ledenaantallen. In de wijk woonden minder jonge kinderen. Kinderen 

kunnen vanaf 8 jaar buiten de wijk en verder in het dorp spelen. In de buurt staan 

andere speelplekken, waar de speeltuin mee moest concurreren. De speeltuinvereniging 

heeft zichzelf op 1 juli 2008 opgeheven.  

Het bestuur van speeltuinvereniging Patrimonium kwam in 2012 in conflict met 

woningbouwcorporatie STEK over de aanleg van een brandgang. Dit conflict is voor de 

rechter gebracht. De rechter heeft besloten dat de sleutels van de speeltuinvereniging 

overgedragen moesten worden aan de woningbouwcorporatie. STEK heeft met 

omwonenden geregeld dat de speeltuin geopend kon worden door vrijwilligers. Op dit 

moment wordt gewerkt aan een doorstart.  

  



 

 

Cijfers  

Bij het vaststellen van ‘Samenspel’ is besloten om eenmalig € 129.500,- ter beschikking 

te stellen aan de speeltuinverenigingen om nieuwe toestellen te plaatsen of bestaande 

toestellen aan te passen. Daarnaast werd jaarlijks € 30.620,- gereserveerd als 

structurele bijdrage.  

Eenmalige bijdrage 

De drie speeltuinverenigingen die als 

basisvoorziening waren aangemerkt 

(Jeugdland, Kindervreugd en Weerestein) 

kregen een eenmalige bijdrage van                   

€ 35.100,-.  Dit bedrag konden de 

verenigingen vrij besteden voor de aanschaf 

van nieuwe speeltoestellen. Of voor het 

maken van een herinrichtingsplan of 

meerjarenonderhoudersplan.  

Structurele bijdrage 

De jaarlijkse bijdrage aan een speeltuin wordt niet gebaseerd op de aantallen leden, 

vrijwilligers of kinderen dat speelt in de speeltuin, noch op de activiteiten die de 

vereniging organiseert.  

Het enige dat de speeltuinen moeten doen is 

minimaal 375 uur open zijn. Uitgaande van een 

periode van 23 weken (1 april tot 15 september), 

moet de speeltuin dan 16 uur per week open zijn, 

bijna 3 uur per dag (niet open in het weekend).  

De jaarstukken van de speeltuinverenigingen laten 

zien dat ondanks teruglopende aantallen 

vrijwilligers, natte zomers en koude lentes deze uren worden gehaald.  

De subsidie aan Patrimonium valt hier buiten, want deze is gebaseerd op het aantal 

gezinslidmaatschappen. Speeltuin Patrimonium is namelijk niet aangemerkt als 

basisvoorziening. 

De jaarlijkse subsidie aan de speeltuinverenigingen worden in het Jaarprogramma 

Subsidies Welzijn, Cultuur en Sport vastgesteld. Op 1 maart 2011 is besloten om de 

Beleidsvoornemen 2: 

Aan speeltuinen die een 

functie hebben in het 

gemeentelijk 

speelvoorzieningennivea

u worden een eenmalige 

en een structurele 

bijdrage verstrekt. 

Beleidsvoornemen 1: 

De gemeente wil de niet 

meetbare aspecten van 

speeltuinverenigingen 

waarderden. 



 

 

subsidiebedragen over een periode van drie jaar gelijk te trekken. Daarom zijn de 

subsidiebedragen van Jeugdland en Weerestein hoger en die van Kindervreugd lager. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Jeugdland € 5.012 € 5.150 € 5.202 € 5.202 € 5.619 € 6.003 

Kindervreugd € 9.200 € 8.605 € 8.692 € 8.692 € 7.924 € 7.156 

Patrimonium € 2.372 € 2.438 € 2.464 € 2.464 € 1.700 € 1.700 

Weerestein € 5.075 € 5.215 € 5.268 € 5.268 € 5.619 € 6.003 

Het jaarlijkse bedrag van € 30.620 bestond uit de jaarlijkse subsidie (€24.370) en een 

bijdrage voor de uitvoering van de beleidsnota (€ 6.250). Dit laatste bedrag is nooit 

besteed door de speeltuinverenigingen.  

Waarom dit niet is gebeurd, is bij de evaluatie niet duidelijk geworden. Wellicht dat 

gemeente en speeltuinverenigingen vergeten waren dat dit bedrag beschikbaar was. In 

de nota ‘Samenspel’ staat niet duidelijk genoemd dat er een jaarlijks bedrag beschikbaar 

is voor nieuwe initiatieven. In 2011 is besloten het bedrag van € 6.250 te gebruiken om 

de vrijwilligersverzekering te dekken. Hiervan maken de speeltuinverenigingen ook 

gebruik. 

Lidmaatschap 

Het lidmaatschap voor de leden van Jeugdland en Weerestein is in de afgelopen vijf jaar 

verhoogd van € 17,- naar € 25,-. Speeltuin Kindervreugd heeft het lidmaatschap 

verhoogd van € 17,- naar € 20,-. Het  eenmalige entree bedrag van € 1,00 voor niet-

leden is niet verhoogd.  

In de jaarstukken nemen de speeltuinverenigingen op hoeveel gezinslidmaatschappen 

zij hebben. Dit zijn dus niet de aantallen kinderen. 

Gezinslidmaatschap Jeugdland Kindervreugd Weerestein 

2010 124 177 157 

2011 122 223 189 

2012 100 237 182 

2013 73 215 196 

Bron: jaarstukken van de speeltuinverenigingen. 



 

 

 

Voor de fluctuaties in het aantal lidmaatschappen zijn verschillende verklaringen. In de 

wijk wonen minder jonge kinderen, mensen worden lid om het clubhuis te kunnen huren 

voor een activiteit en zeggen na afloop hun lidmaatschap op of door de financiële crisis 

moeten mensen bezuinigen op activiteiten zoals een speeltuin.  

Hillegom Totaal 

huishoudens 

met kinderen 

Huishoudens 

met jongste kind 

0 tot 5 jaar 

Huishoudens 

met jongste kind 

6 tot 11 jaar 

Totaal huishoudens 

met jongste kind tot 

11 jaar 

2010 3.211 961 724 1.685 

2011 3.241 967 740 1.707 

2012 3.256 988 724 1.712 

Bron: CBS. Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari (8 maart 2013) 

In 2012 waren er 1.712 gezinnen met kinderen in de leeftijd tot 11 jaar. In datzelfde 

jaar hadden er 511 gezinnen een lidmaatschap bij de speeltuinvereniging. Dat betekent 

dat bijna 30% van de gezinnen in Hillegom met een kind tot 11 jaar lid is van de 

speeltuinvereniging.  

Daarnaast zijn er veel kinderen die geen gezinslidmaatschap hebben, maar die wel 

komen spelen in de speeltuin. Ze gaan mee met een vriendje of vriendinnetje met een 

lidmaatschap of ze zitten op een buitenschoolse opvang die gaat spelen in de speeltuin. 

We kunnen dus gerust schrijven dat meer dan de helft van de kinderen in Hillegom in de 

speeltuinen speelt.   
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Wat is er de afgelopen vijf jaar gedaan? 

Speeltoestellen 

Alle speeltuinen hebben van de eenmalige bijdrage nieuwe speeltoestellen aangeschaft. 

De speeltuinen hebben speelmogelijkheden voor alle leeftijden. Ook voor oudere 

kinderen (tussen 9 en 12 jaar) zijn 

toestellen aangeschaft, zoals een 

trampoline, pingpongtafel en een 

voetbaldoel. Dit zorgt ervoor dat 

oudere kinderen nog steeds met hun 

jongere broertjes of zusjes mee willen 

naar de speeltuin, zonder dat ze zich 

gaan vervelen. 

Speeltuinvereniging Weerestein had 

extra fondsen geworven om de 

speeltuin op te knappen. Voor een van 

de fondsen was het een vereiste om 

kinderen mee te laten denken bij de 

invulling van de speeltuin. De kinderen 

hebben op een middag hun ideale 

speeltuin getekend. Hun ideeën zijn 

meegenomen door het bestuur. 

Speeltuinvereniging Jeugdland heeft 

een voorselectie gemaakt van zes 

speeltoestellen en deze voorgelegd 

aan de kinderen. Zij mochten kiezen welk 

toestellen er kwamen.  

Speeltuinvereniging Kindervreugd heeft de opties 

voor de speeltoestellen besproken met kinderen 

in de directe omgeving. Hiervoor was geen 

speciale bijeenkomst georganiseerd. 

 

Aanbeveling III: 

Kinderen en jeugd bij 

planvorming voor 

herinrichting te betrekken. 



 

 

Alle speeltuinen hebben toestellen die geschikt zijn voor kinderen met een lichamelijke 

beperking. Zowel bij speeltuinen Kindervreugd als Weerestein spelen op regelmatige 

basis kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Hun speeltuinen, 

accommodaties, en speeltoestellen zijn bruikbaar 

voor alle kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beleidsvoornemen 5: 

De aanwezigheid van 

enkele bijzondere 

speelmogelijkheden 

in speeltuinen wordt 

gestimuleerd. 



 

 

Speeltuingebouwen 

Elke speeltuin heeft een gebouw op het terrein staan. In ‘Samenspel’ zijn deze 

gebouwen niet uitgebreid besproken. De gebouwen werden gebruikt “voor activiteiten 

die meer passen bij de functie als buurtcentrum of horecagelegenheid”. De volgende 

functies werden daarmee bedoeld: 

- het verhuren van het speeltuingebouw voor buurtactiviteiten, kaartverenigingen, 

kienen, feesten voor volwassenen en inspraakavonden; 

- het verzorgen van buitenschoolse opvang, 

peuter- of kinderopvang; 

- culturele activiteiten zoals film, 

voorstellingen, dans, beweging, carnaval; 

- activiteiten voor ouderen of doelgroepen; 

- het (laten) verzorgen van cursussen, 

verkeerslessen en workshops; 

- acties voor fondswerving zoals rommelmarkten en dergelijke.  

Speeltuinvereniging Weerestein heeft in 2011 het gebouw gerenoveerd. Bij de renovatie 

is een tekort ontstaan van € 76.425,-. De vereniging had begroot dat er meer door 

vrijwilligers gedaan zou worden, maar moest uiteindelijk professionele aannemers 

inhuren. De vereniging gaat het tekort de komende jaren aflossen, de consequentie is 

dat de vervanging van afgeschreven speeltoestellen langer op zich laat wachten.  

Verhuur van de locatie 

Speeltuinverenigingen kunnen hun gebouw beschikbaar stellen aan derden om via 

verhuur extra inkomsten te genereren. Maatschappelijke en culturele organisaties en 

(kleine) verenigingen kunnen de accommodatie gebruiken, zoals kaartclub, 

toneelvereniging, filmclub of knutselclub.   

Alle speeltuingebouwen werden verhuurd voor feesten en partijen. Omwonenden van 

een aantal speeltuinen hebben geklaagd over geluidsoverlast na 20:00 uur. De horeca 

trok aan de bel, omdat mensen hun feestjes gingen geven in het speeltuingebouw in 

plaats van in een café. Om die redenen is de gemeente in 2011 begonnen met 

handhaven op de verhuur van het speeltuingebouw voor, paracommercieel gebruik, 

feesten en activiteiten. 

De speeltuinverenigingen zijn geïnformeerd over de verhuurregels van de accommodatie 

aan derden. De locatie mag alleen verhuurd worden voor kinderverjaardagen waar de 

meerderheid van de gasten uit kinderen jonger dan 12 jaar bestaat. Tijdens het feest 

mag er geen alcohol geschonken worden, de uitzondering hierop is speeltuinvereniging 

Aanbeveling V: 

Nader onderzoek te doen 

naar de speeltuingebouwen. 



 

 

Weerestein die een drank- en horecavergunning heeft. De gemeente gaat afspraken 

maken met speeltuinvereniging Weerestein over het schenken van alcohol tijdens de 

openingstijden van de speeltuin.   

Daarnaast hebben de speeltuinverenigingen afspraken gemaakt met de omwonenden 

over de verhuur. De politie en de drank- en horeca controleur van de gemeente zijn 

regelmatig langs gegaan om te controleren of de speeltuinen zich hielden aan de 

afspraken met omwonenden en de regels zoals gesteld door de gemeente. Na 2012 zijn 

er geen overtredingen meer geconstateerd. 

Verhuur regels 

De volgende activiteiten in de speeltuin en het speeltuingebouw zijn geoorloofd: 

- kinderpartijtjes en kinderdisco’s voor kinderen tot 12 jaar (bij kinderpartijtjes 

moet u denken aan het jarige kind, vriendjes en vriendinnetjes en één of beide 

ouders of andere volwassen begeleiding) 

-  sociaal culturele activiteiten zoals: 

o knutselmiddagen e.d. 

o repetities van de toneelvereniging e.d. 

o bridgen en/of andere kaartactiviteiten 

o activiteiten voor gehandicapten 

o etc. 

Wat mag absoluut niet: 

- géén verhuur aan derden voor het houden van feesten en partijen (waaronder 

bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes, geboortefeestjes, jubilea, etc.) 

- geen reclame maken voor dergelijke activiteiten 

- géén alcohol (met uitzondering van het speeltuingebouw Weerestein.  Zij heeft 

een drank- en horecavergunning en aparte afspraken met de gemeente). 

  



 

 

Beheer en onderhoud 

De speeltuingrond is eigendom van de gemeente, 

in het geval van Jeugdland en Weerestein. Hiertoe 

horen ook de duurzaam met de grond verankerde 

speeltoestellen. De gemeente is, als eigenaar van 

de grond en de geplaatste speeltoestellen, 

aansprakelijk voor ongevallen.  

De gemeente regelt de jaarlijkse 

veiligheidsinspecties en stuurt de rapporten door 

naar de verenigingen. De speeltuinverenigingen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren 

van de onderhoudsmaatregelen die uit de rapporten naar voren komen, de gemeente 

controleert niet of het gedaan is.  

Repcon, een onafhankelijk servicebedrijf voor 

speeltoestellen, voerde tot 2011 de 

veiligheidsinspecties uit van de speeltuinen in 

Hillegom. De rapportages van Repcon, met de 

te nemen maatregelen, waren niet geschikt 

voor de speeltuinen. De speeltuinen worden 

door vrijwilligers opgeknapt en regelmatig was 

het voorstel van Repcon om het toestel bijna 

of geheel te vervangen. De gemeente heeft 

gevraagd of de rapportages aangepast konden 

worden. Toen dat niet mogelijk bleek is in 2012 ABOS bv., Algemeen Belang Onderhoud 

van Speelgelegenheden, ingehuurd. De aanbevelingen van ABOS zijn gemakkelijker door 

de vrijwilligers uit te voeren. In het rapport worden mogelijke oplossingen genoemd en 

laten detailfoto’s zien waar de schade zit. 

In ‘Samenspel’ is voorgesteld om een beheersovereenkomst op te stellen. Hierin staan 

de afspraken tussen gemeente en besturen van de speeltuinverenigingen over het 

onderhoud van de speeltoestellen. Deze beheersovereenkomst is niet gemaakt. De 

gemeente en de speeltuinverenigingen hadden alleen mondelinge afspraken.  

De evaluatie is aangegrepen om onderhoudsafspraken alsnog op schrift vast te leggen. 

De gemeente betaalt de inspecties van de speeltuinen. De speeltuinverenigingen zijn 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud. Zij zorgen ervoor dat de 

reparaties aan de toestellen worden uitgevoerd. De speeltuinverenigingen sturen de 

Aanbeveling II: 

Na te gaan hoe de 

aansprakelijkheid en 

rechtsbevoegdheden 

liggen. 

Beleidsvoornemen 3: 

De gemeente wil de 

speeltuinverenigingen 

en –besturen vrijwaren 

van aansprakelijkheid 

voor speeltoestellen. 



 

 

gemeente hier een bericht over. Op die manier is de gemeente geïnformeerd over de 

onderhoudswerkzaamheden die uit de inspectie naar voren komen.  

Twee speeltuinverenigingen hebben een 

meerjarenonderhoudsplan geschreven. Hierin 

staat het toekomstige onderhoud en vervanging 

van speeltoestellen en gebouwen.  De 

onderhoudsplannen worden ter kennisname 

naar de gemeente gestuurd. Het is de 

verantwoordelijkheid van het bestuur van de 

speeltuinvereniging om de 

meerjarenonderhoudsplannen uit te voeren. 

 

 

  

Beleidsvoornemen 4: 

De speeltuinverenigingen 

krijgen een vergoeding 

voor het opstellen van een 

meerjarenplanning. 



 

 

Activiteiten bij de speeltuin, de buurtfunctie, sociale functie 

Speeltuinen hebben een sociale functie in de 

buurt waar ze zijn gelegen. Ouders hebben 

een ontmoetingsplek op loopafstand. 

Kinderen leren samenspelen, hun grenzen 

kennen en nieuwe talenten ontdekken. 

Activiteiten 

In ‘Samenspel’ staan verschillende ideeën 

over activiteiten die georganiseerd kunnen worden vanuit de speeltuinen. Een aantal 

daarvan is niet overgenomen, zoals het organiseren van de Straatspeeldag. De 

speeltuinen hebben er belang bij dat kinderen in de 

speeltuin spelen, niet dat zij op straat spelen. De 

speeltuinen organiseren de Speeltuindag.  

De speeltuinen hebben geen natuurlijke 

speelgelegenheden voor natuurbeleving of om 

hutten te kunnen bouwen. De locaties lenen zich 

daar niet goed voor, de speeltuinen staan vol met 

toestellen. Als er bomen geplant zouden worden, zou dit ten koste gaan van het aantal 

speeltoestellen. De speeltuinverenigingen 

hebben hier niet voor gekozen en de 

gemeente vindt dit ook geen wenselijke 

keuze.  

De speeltuinen organiseren verschillende 

activiteiten in de speeltuin, de eerder 

genoemde Speeltuindag (Weerstein 

organiseert dit samen met Zorg & Zekerheid), 

paaseieren zoeken, filmmiddag, barbecue en 

kampeernacht. Speeltuin Weerestein heeft een 

activiteitenteam. Zij organiseren sinds deze 

zomer (2013) elke woensdagmiddag een 

speciale activiteit.  Daarnaast zijn de speeltuinen 

in de lente en zomer elke werkdag open, zodat 

kinderen een paar uur per dag buiten kunnen 

spelen. In de tabel op bladzijde 22 zijn de 

openingstijden en de openingsperiode per 

Beleidsvoornemen 11: 

Via speeltuinverenigingen 

worden straatspeeldagen 

gestimuleerd. 

Beleidsvoornemens 8 en 9: 

Buitenspeel- en 

binnenspeelactiviteiten 

worden gewaardeerd. 

Beleidsvoornemen 10: 

Speeltuinverenigingen 

worden gestimuleerd om 

natuurbeleving te bieden. 

Beleidsvoornemen 7: 

Hillegom stimuleert 

constructieve 

vaardigheden door 

ondersteuning van 

hutten bouwen/ 

timmeren. 



 

 

speeltuin te vinden. 

De speeltuinen worden in de vakantieperiode 

gebruikt door Hill-Billies en Stichting 

Vakantiewerk Hillegom om met kinderen te 

spelen in de speeltuin of in de accommodatie.   

In de speeltuingebouwen van Jeugdland, 

Weerestein en Kindervreugd worden in het najaar 

binnenactiviteiten georganiseerd, knutselmiddagen, kinderdisco’s voor groep 4 tot en 

met 8 en mini-disco tot groep 4, filmmiddagen, Halloween en activiteiten rond 

Sinterklaas en Kerst. 

In ‘Samenspel’ wordt geschreven over 

een budgetovereenkomst waarin 

afspraken gemaakt konden worden over 

een vergoeding voor 

buitenspelactiviteiten en 

binnenspeelactiviteiten. Er kon een 

vergoeding komen voor het organiseren 

van excursies en doemiddagen die 

natuurbeleving stimuleren. Deze 

budgetovereenkomst is niet opgesteld. De 

speeltuinen krijgen een jaarlijkse subsidie 

voor het aantal uur dat zij open zijn. Hoe 

de verenigingen hun uren invullen en hoe 

zij meer kinderen aantrekken, is de vrijheid 

van de verenigingen.  

 

Beleidsvoornemen 6: 

Hillegom stimuleert 

activiteiten voor 

kinderen, jeugd en 

jongeren in de vakanties. 



 

 

Samenwerking 

De speeltuinen in Hillegom werken veel samen met andere jeugd- en 

vrijwilligersorganisaties. De gemeente heeft hier verder geen rol in. De 

speeltuinverenigingen en de vrijwilligersorganisaties weten elkaar te vinden en maken 

gebruik van elkaars netwerken.  

In Hillegom zijn acht buitenschoolse opvanglocaties die de weg naar de speeltuinen 

weten te vinden. BSO Wonderland komt wekelijks spelen bij speeltuin Kindervreugd. 

Speeltuinvereniging Weerestein heeft met alle buitenschoolse opvang in Hillegom 

afspraken gemaakt. De BSO’s hebben een eigen sleutel, zodat zij in de zomer en winter 

in de speeltuin of het gebouw kunnen. Samen met de Hill-Billies en Vakantiewerk 

worden activiteiten georganiseerd in de speeltuinen. 

Speeltuin Weerestein heeft een overeenkomst met de Hartekamp Groep. Een groep 

jongeren met een licht verstandelijke beperking en agressieproblematiek komt elke 

week ‘hun’ speeltuin schoonmaken en de toestellen onderhouden. NUSO, de landelijke 

organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie, heeft dit contact tot stand gebracht.  

  



 

 

Relatie met andere beleidsterreinen 

Het speeltuinbeleid heeft verbindingen met andere 

beleidsterreinen van de gemeente. Deze verbanden 

zijn ook gelegd in ‘Samenspel’ en daar kwamen een 

aantal beleidsvoornemens uit.  

 

Sport 

Speeltuinverenigingen konden een rol spelen bij 

het stimuleren van kinderen om te gaan 

sporten. Dit voornemen is niet tot uiting 

gekomen, de sportverenigingen en de 

speeltuinverenigingen weten elkaar niet te 

vinden. Dit is geen probleem, want kinderen 

komen via school in aanraking met sporten en 

de sportverenigingen in Hillegom. De kracht van de speeltuin is dat het kinderen de 

mogelijkheid geeft om dagelijks een paar uur buiten te rennen, springen en spelen.  

In 2013 is het nieuwe beleidsplan voor gezondheid en sportstimulering ‘Gezonder in 

Hillegom’ vastgesteld. In dit beleidsplan wordt de nadruk gelegd op sporten en bewegen 

om gezond te blijven. Kinderen die regelmatig in de speeltuin spelen voldoen aan de 

beweegnorm, dit zorgt weer voor gezondere kinderen. 

Jeugdzorg & Opvoedingsondersteuning 

Ten tijde van het schrijven van ‘Samenspel’ had 

de gemeente een beperkte rol in de jeugdzorg. 

Het beleidsvoornemen richtte zich op het 

voorkomen en signaleren van kindermisbruik en 

kindermishandeling. De taken van de gemeente 

zijn toegenomen en nemen de komende jaren 

verder toe, met de decentralisatie van de 

jeugdzorg en de invoering van de Jeugdwet. 

Bij de uitvoering van de Jeugdwet zal gekeken worden welke rol de speeltuinen kunnen 

en willen spelen.  

Beleidsvoornemen 13: 

Speeltuinverenigingen 

worden opgeroepen 

om sportdeelname te 

stimuleren. 

Beleidsvoornemen 12: 

Speeltuinverenigingen 

kunnen een functie 

hebben in jeugdzorg. 

Aanbeveling I: 

Functies die geen 

betrekking hebben op 

spelen te waarderen 

vanuit aanverwante 

beleidsvlakken. 



 

 

De speeltuinen zijn op het gebied van 

opvoedingsondersteuning niet door de gemeente 

ingeschakeld. Speeltuinvereniging Weerestein heeft 

voor haar vrijwilligers een training georganiseerd 

voor het omgaan met negatief gedrag van 

kinderen. Zij zouden graag meer geld krijgen voor 

het trainen en ondersteunen van vrijwilligers, zodat 

zij beter om kunnen gaan en reageren op gedrag 

dat kinderen in de speeltuin vertonen.  

 

Decentralisaties 

Vanaf 2015 krijgt de gemeente meer taken 

en verantwoordelijkheden in het sociale 

domein, door invoering van de Jeugdwet, de 

Participatiewet en de overdracht van AWBZ-

taken naar de Wet maatschappelijke 

ondersteuning. In september 2013 starten 

de voorbereidingen voor deze 

decentralisaties in de projectorganisatie 3D 

in de Duin- en Bollenstreek. Hillegom kan 

bij het maken en de uitvoering van de taken 

de speeltuinverenigingen in het achterhoofd 

houden.  

De gemeente heeft een aantal ideeën over 

mogelijke functies van de speeltuinen. Voor 

de Jeugdwet kunnen de speeltuinen een signaleringsfunctie krijgen, ouders kunnen op 

een laagdrempelige manier bereikt worden door het CJG. De speeltuin vervult een 

buurtfunctie die met de uitbreiding van de Wmo-taken belangrijker kan worden. De 

speeltuingebouwen fungeren als ontmoetingspunt. Speeltuinvereniging Weerestein heeft 

het initiatief genomen voor wekelijkse inloopochtenden voor buurtbewoners. Hillegom 

start met een buurtopbouwwerker, de speeltuin zou uitvalsbasis of verzamelpunt 

kunnen zijn. De accommodatie van de speeltuin zou gebruikt kunnen worden voor 

dagbesteding. Zowel via de Wmo (wederkerigheid) als via de Participatiewet 

(tegenprestatie) wordt vrijwilligerswerk meer onder de aandacht gebracht bij mensen. 

De speeltuinverenigingen kunnen hier gebruik van maken bij het invullen van hun 

Aanbeveling IV: 

Na te gaan of 

speeltuinverenigingen 

betrokken kunnen worden 

bij het programma 

opvoedingsondersteuning

. 



 

 

vrijwilligersvacatures. Het belangrijkste van de ideeën is dat deze aansluiten bij de 

initiatieven die de speeltuinverenigingen zelf ondernemen of van plan zijn te 

ondernemen. 

 

 

 

 

   



 

 

Conclusie 

‘Samenspel’ maakte duidelijk 

- waar de gemeente naartoe wil met speeltuinverenigingen: vitale speeltuinen in de 

buurten van Hillegom, financieel gezonde verenigingen die niet aansprakelijk 

gesteld konden worden voor ongelukken op een speeltoestel.  

- hoe het ervoor staat bij de speeltuinverenigingen: in 2013 zijn drie 

speeltuinverenigingen actief met voldoende financiële middelen, vrijwilligers en 

leden. 

- wat de speeltuinverenigingen (meer) kunnen betekenen: de 

speeltuinverenigingen hebben zelf contact gezocht met andere partijen 

(kinderopvang, gehandicapteninstellingen). De gemeente heeft de 

speeltuinverenigingen nog niet ingezet, maar wil graag aansluiten bij de 

initiatieven van de speeltuinen.   

- wat de kosten zijn, zowel eenmalig als structureel: de eenmalige investering is in 

2007 en 2008 gedaan. De structurele kosten (subsidie) worden jaarlijks via het 

Welzijn Jaarprogramma bepaald. 

De beleidsnota ‘Samenspel’ loopt door tot 2017. De evaluatie geeft geen aanleiding om 

het geldende beleid voortijdig te vervangen.   

Ondanks dat nu al duidelijk is dat niet alle beleidsvoornemens in de komende jaren 

worden uitgevoerd, is een nieuw beleidsplan met andere voornemens overbodig. In 

2016 is het stof geland van de decentralisaties en is meer duidelijk over de 

samenwerking binnen de Bollenstreek, dan is een nieuwe visie op de speeltuinen in 

Hillegom beter bruikbaar.  



 

 

Speeltuin Eigenaar ondergrond Openingstijden Periode opening Aantal 

gezinsleden 

Lidmaatschap Niet-

leden 

entree 

Bestuur 

Jeugdland Gemeente Maandag t/m 

vrijdag 15.30 – 

17.00 

Woensdag en 

vakanties 14.00 

– 16.30 

April tot en met 

eind september 

+/- 100 € 20,00 € 1,00 4 bestuursleden 

Kindervreugd Particulier (kerk) Maandag t/m 

vrijdag 15.00 – 

17.00 

Woensdag en 

vakanties 14.00 

– 17.00 

April tot en met 

oktober 

(herfstvakantie) 

215 € 20,00 € 1,00 6 bestuursleden 

Weerestein Gemeente Maandag t/m 

vrijdag van 

15.30 – 17.30 

Woensdag 14.00 

– 17.00 

Weekend 9.00 – 

14.00 

April tot en met 

september 

200 € 25,00 € 1,00 6 bestuursleden 

Patrimonium Woningbouwvereniging  In afwachting 

van afspraken 

met Stek 

     

 


