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Wij stellen voor: 

 
1. De inspraakmogelijkheden, zoals die blijken uit het "Speelruimteonderzoek 

gemeente Hillegom – Participatie 2019", vast te stellen als de inspraakprocedure 

als bedoeld in artikel 4 lid 2 Inspraakverordening. 

2. Het "Speelruimteonderzoek gemeente Hillegom – Participatie 2019" in combinatie 

met hoofdstuk 5 en 6 van het "Uitvoeringsprogramma spelen en sporten 

buitenruimte 2020" als eindverslag als bedoeld in artikel 7 Inspraakverordening 

vast te stellen. 

3. Het "Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020" vast te stellen. 

4. Voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud en het verwijderen van 22 

speelplekken een budget beschikbaar te stellen in 2021van € 161.000,- en bedrag 

dekken door dit ten laste te brengen van de algemene reserve. 

5. De begrotingswijziging nr. R2012 vast te stellen, waarmee het investeringskrediet 

en de exploitatiebudgetten uit het voorliggende plan voor 2020 beschikbaar wordt 

gesteld. 

6. Het investeringsschema en de exploitatiebudgetten voor 2021 en volgende jaren 

aan te passen aan het voorliggende plan. 

 

 

Inleiding 

Het huidige plan voor spelen van de gemeente Hillegom dateert uit 2003. Nieuwe trends, 

ontwikkelingen en opvattingen op het gebied van de openbare speel- en 

sportvoorzieningen geven aanleiding om het plan aan te scherpen en te actualiseren. De 

actualisatie van dit plan is ook opgenomen in het coalitieakkoord. Dit nieuwe plan spelen 

en sporten buitenruimte vindt zijn beleidsmatige basis in de Omgevingsvisie en is daarom 

een uitvoeringsprogramma. Het vervangt het speeltuinen- en speelruimtebeleid. In het 

uitvoeringsprogramma staan de ambities en aanbevelingen opgenomen ten aanzien van 

spelen in de buitenruimte. Dit betreft zowel de visie op spelen, op basis van het 

uitgevoerde onderzoek in 2019, als ook de kaders voor uitvoering komende jaren.  

 



Het Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020 gaat meer dan eerst 

over thema’s als sport (voorheen vooral over spelen), duurzame speelruimte 

(klimaatadaptatie, vergroening en duurzaam beheer), ontmoeting en inclusieve 

speelruimte. Om deze reden is ook de koppeling gelegd met relevante 

beleidsdocumenten, waar veel raakvlakken met zijn. Zo zijn er veel raakvlakken met  

de Sport- en beweegnota 2017-2020. Wat betreft sporten en bewegen worden de 

ambities voor de buitenruimte uit het Leefstijlakkoord Healthy Hillegom en de Sportnota 

Hillegom Samen Sportief in Beweging overgenomen. Ontmoeten is een belangrijk thema 

uit het WMO-beleid. Hiermee functioneert dit uitvoeringsplan als een aanvulling cq. 

uitwerking op deze documenten (niet als vervanging). 

 

Bestaand kader en context 

- Omgevingsvisie ‘Heerlijke Hillegom. Duurzame (proef)tuin van Holland’ 

- Sport- en beweegnota ‘Hillegom Samen Sportief in Beweging’ 

- Transformatieagenda WMO en haar omgeving 

 

Beoogd effect 

Het uitvoeringsprogramma geeft invulling aan speerpunten uit het coalitieprogramma, 

zoals de beweegvriendelijke openbare ruimte en een verbetering van de speel- en 

sportruimte. We streven met het uitvoeringsprogramma het volgende effect na:  

 

 Meer buitenspel en beweging door in te zetten op goede openbare speel- en 

sportplekken voor een brede doelgroep (kinderen én volwassenen).  

 Meer ontmoeting door in te zetten op goede verblijfsplekken 

 Een verbetering van de klimaatbestendigheid (hittestress, hemelwaterafvoer) van 

de openbare ruimte door speelplekken te vergroenen. 

 Een inclusievere openbare speelruimte door in te zetten op samenspeelplekken.  

 

Argumenten 

1.1 Door vaststelling van het uitvoeringsprogramma worden de uitgangspunten 

bekrachtigd die nodig zijn om in de toekomst te voorzien in goede, uitdagende en 

aantrekkelijke speel- en sportplekken voor iedereen. Dat moet niet alleen resulteren 

in meer en langduriger buitenspel en beweging, maar ook meer ontmoeting (sociale 

cohesie) en een klimaatbestendigere buitenruimte.  

1.2 Door vaststelling van het uitvoeringsprogramma wordt de koppeling gemaakt met 

relevante programma’s als het Leefstijlakkoord, de Sport- en beweegnota maar ook 

ambities op het gebied van inclusiviteit en klimaatbestendigheid. Dit maakt het ook 

eenvoudiger speelplekken integraal op te pakken.  

 

2.1 Een begrotingswijziging is nodig want in het Uitvoeringsprogramma wordt voorgesteld 

om meer te investeren in centrale, grotere en hoogwaardige speelplekken. Hier wordt 

ingezet op aantrekkingskracht (uitdaging, speelwaarde, brede doelgroep), 

verblijfswaarde (stimuleren ontmoeting), inclusiviteit (spelen voor iedereen) en 

klimaatadaptie (vergroening). Voorgesteld wordt om op 22 kleinere speelplekken de 

toestellen niet langer te vervangen.  

 

3.1 Een eenmalige investering is nodig om te zorgen dat het onderhoud en de inrichting 

van een aantal speelplekken, die nog niet toe zijn aan volledige vervanging of 

herinrichting, weer up-to-date wordt. Hierdoor wordt de levensduur verlengd en is 

minder snel een volledige herinrichting nodig.  

3.2 Een eenmalige investering is nodig om 22 speelplekken te verwijderen (ca. € 3.000,-) 

per speelplek. Dit betreft plekken die niet nodig zijn voor een goede dekking van 

formele speelvoorzieningen en die veelal een lage speelwaarde hebben en in een 

slechte staat zijn. Door de verwijdering van deze plekken kan het speelruimtebudget 



optimaal ingezet worden om de andere plekken beter in te richten.   

 

Kanttekeningen 

1.1 Met de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma wordt de openbare speel- en 

sportruimte in Hillegom verbeterd. Dit gaat gepaard met de verwijdering van 

speelplekken over een periode van 15 jaar. Dit kan leiden tot teleurgestelde reacties 

van direct omwonenden.  

 

2.1 Wanneer geen eenmalig budget voor levensverlengend onderhoud en verwijdering 

van speelplekken toegekend wordt zullen deze kosten uit het reguliere 

speelruimtebudget gehaald worden waardoor er minder financiële ruimte is voor 

herinrichting of volledige vervanging van speelplekken en het voorgestelde 

vervangingsschema niet gerealiseerd kan worden.  

 
Financiële consequenties 

Het plan zelf is budgetneutraal. Het is niet nodig om het speelruimtebudget van  

€ 80.000,-/jaar structureel te verhogen (anders dan een jaarlijkse indexatie). Wel wordt 

voorgesteld om eenmalig een bedrag van € 95.000,- voor groot onderhoud en een bedrag 

van € 66.000,- voor het verwijderen van speelplekken beschikbaar te stellen. 

 

Investering 
Het overzicht van de kosten van inrichting en herinrichting van speel- en sportplekken en 

vervanging van speel- en sporttoestellen ziet er als volgt uit: 

 

Jaar Aantal speelplekken Kosten 

2020 4 € 90.000 

2021 4 € 123.000 

2022 3 € 94.556 

2023 3 € 96.920 

2024 3 € 99.343 

2025 3 € 101.827 

2026 3 € 104.372 

2027 3 € 106.982 

2028 3 € 109.656 

2029 3 € 112.398 

2030 3 € 115.208 

2031 3 € 118.088 

2032 2 € 80.693 

2033 2 € 82.711 

2034 3 € 127.168 

 Totaal € 1.562.921 

 

Exploitatie 

 Jaarlijkse hoofdinspectie uitvoeren € 5.500,- (+ 2,5 % indexatie). Deze taak wordt 

voor de gezamenlijke HLT-gemeenten ingekocht.  

 Jaarlijks uitvoeren van groot onderhoud € 20.000,- (+ 2,5 % indexatie). Om de 

levensduur van speelplaatsen te verlengen is het uitvoeren van groot onderhoud 

noodzakelijk. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Bij de voorbereiding van dit voorstel en de totstandkoming van het 

Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte zijn bewoners via een uitgebreid 



onderzoek betrokken (wandelingen met kinderen, een online vragenlijst, een 

jongerenoverleg) en zijn ook de speeltuinverenigingen (4) betrokken. Daarnaast is het 

voorstel voor het uitvoeringsprogramma voorgelegd bij diverse beleidsterreinen (sport, 

groen, onderwijs, ruimtelijke ordening) en is er een koppeling gemaakt met relevante 

beleidstukken zoals de Sportnota en het Leefstijlakkoord. 

 

 Na besluitvorming komt de uitvoering van het programma te liggen bij de afdeling 

Spelen. Vanuit hier worden jaarlijks de herinrichting van speel- en sportplaatsen opgepakt 

op basis van de jaarlijkse inspectierondes. Bij de herinrichting van de speel- en 

sportplaatsen worden bewoners, maar ook andere beleidsterreinen (mits relevant) 

betrokken. Op die manier willen we niet alleen draagvlak verkrijgen voor de ingrepen, 

maar ook gebruik maken van kansen, kennis en ervaring. Dit willen we doen door een 

speelplek aan te leggen die voldoet aan de nieuwe eisen en wensen die we voor ogen 

hebben. Deze dient dan als voorbeeld om inwoners enthousiast te maken over het nieuwe 

speelbeleid. Per locatie kan de communicatie-aanpak iets verschillen, omdat de lokale 

situatie anders is. 

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is een belangrijk thema in het uitvoeringsprogramma. Er wordt ingezet op 

vergroening van de speelruimte om zo een positief effect te hebben op de gevolgen van 

klimaatverandering (hittestress, wateroverlast door piekregens) en tevens de leefbaarheid 

in de buurten te vergroten. Ook wordt ingezet op objecten die tegen een stootje kunnen 

(lange levensduur), maar ook gemaakt zijn van duurzame en circulaire materialen. Deze 

duurzaamheidsambities zijn vertaald naar inrichtingseisen in de Leidraad Inrichting 

Openbare Ruimte (LIOR). 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Voor Lisse is een vergelijkbaar Uitvoeringsprogramma opgesteld. Deze heeft dezelfde 

ambities en uitgangspunten voor de uitvoering. Voor Teylingen is geen nieuw 

Uitvoeringsprogramma opgesteld, omdat hier de huidige situatie nog geen aanleiding toe 

geeft en het speelruimteplan recent is vastgesteld.  

 

Urgentie 

Het vorige plan dateert uit 2003. Vaststelling van dit plan maakt de uitgangspunten voor 

spelen en sporten in de buitenruimte weer actueel. 

 

Evaluatie 

Via de reguliere P&C-cyclus kan de uitvoering gevolgd worden. In 2025 zal worden 

bekeken of de nu geformuleerde uitgangspunten nog actueel zijn. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Toegevoegde bijlagen: 

 

 Het Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020 

 Het veldwerkonderzoek uit 2019 

 Het participatie-onderzoek uit 2019 

 

namens het college van burgemeester en wethouders,  

 

Mevr. drs. C.B. Baauw  Dhr. A. van Erk  
secretaris burgemeester 
 



Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van het college van 25 augustus 2020 met als onderwerp 

Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020 

 

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, 

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,, 

 

 

besluit: 

 

1. De inspraakmogelijkheden, zoals die blijken uit het "Speelruimteonderzoek 

gemeente Hillegom – Participatie 2019", vast te stellen als de inspraakprocedure 

als bedoeld in artikel 4 lid 2 Inspraakverordening. 

2. Het "Speelruimteonderzoek gemeente Hillegom – Participatie 2019" in combinatie 

met hoofdstuk 5 en 6 van het "Uitvoeringsprogramma spelen en sporten 

buitenruimte 2020" als eindverslag als bedoeld in artikel 7 Inspraakverordening 

vast te stellen. 

3. Het "Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte 2020" vast te stellen. 

4. Voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud en het verwijderen van 22 

speelplekken een budget beschikbaar te stellen in 2021van € 161.000,- en bedrag 

dekken door dit ten laste te brengen van de algemene reserve. 

5. De begrotingswijziging nr. R2012 vast te stellen, waarmee het investeringskrediet 

en de exploitatiebudgetten uit het voorliggende plan voor 2020 beschikbaar wordt 

gesteld. 

6. Het investeringsschema en de exploitatiebudgetten voor 2021 en volgende jaren 

aan te passen aan het voorliggende plan. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 17 september 2020, 

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. Drs. M.G.J. Veeger Dhr. A. van Erk 
plv griffier voorzitter 
 


