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Inleiding

In oktober 2020 is onze Speelruimtevisie vastgesteld en het Speelruimteplan 2021-2024 
gepresenteerd. In de speelruimtevisie wordt aangegeven dat meerdere georganiseerde 
speeltuinen moeite hebben het hoofd boven water te houden. 

De afgelopen jaren heeft de gemeente geïnvesteerd in het opbouwen van een duurzame 
relatie met de bestuurders van de georganiseerde speeltuinen en wordt er geïnvesteerd in 
kennis en kunde van de vrijwilligers om te kunnen voorzien in de zelfredzaamheid. Daarnaast 
is onderzocht wat de gemeente hiertoe kan bijdragen in de wensen en behoefte van de 
verenigingen.

In deze visie op de georganiseerde speeltuinen zetten we de speerpunten op een rijtje 
vanuit een gezamenlijke behoefte de maatschappelijke meerwaarde van de georganiseerde 
speeltuinen te benadrukken en er voor te zorgen dat ieder kind en ouder/verzorger zich 
er welkom voelt. In onze Speelruimtevisie 2020 is al het belang van samenspeelplekken 
onderstreept. Buitenspelen, sporten en bewegen is niet alleen goed voor de fysieke of 
cognitieve ontwikkeling van gebruikers. Voldoende en aantrekkelijke speelruimte is ook goed 
voor de positieve beleving en leefbaarheid van een wijk. Een georganiseerde speeltuin heeft 
daarnaast een nog grotere maatschappelijke meerwaarde dan de openbare speeltuin. In 
veel gevallen is er bijvoorbeeld ook sprake van een buurthuis waarin activiteiten voor jong 
en oud worden ontplooid.

Het bestuur van Speeltuin Kindervreugd, bij de oprichting in 1945.

Belangrijk - Vanuit de geïnterviewde gebiedsadviseurs wordt aangegeven dat 
meerdere georganiseerde speeltuinen moeite hebben om het hoofd boven water te 
houden. Het is wenselijk om te kijken hoe een samenwerking tussen gemeente en de 
speeltuin(en) kan bijdragen aan het voortbestaan van deze voorzieningen.  

MKBA Onderzoek naar speeltuinen (30 november 2020).
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Visie op georganiseerde speeltuinen

• Openingstijden gelijk
• Voor kinderen van 0-12 jaar
• Activiteiten en maatschappelijke 

waarde
• Inclusiviteit = samen spelen

• De niet-openbare speeltuin 
• De semi-openbare speeltuin
• Zelfredzaamheid

• Veilig spelen
• Kennis en kunde (workshop)
• Sociale veiligheid

• Vrijwilligersnetwerk
• Leren van elkaar
• Eigenaarschap creëren

• Financieel gezond
• Speeltoestellen
• Duurzaamheid

• Verbinding
• Maatschappelijke partners
• Duurzaam netwerk
• Ondersteuning

De georganiseerde speeltuin
Waar je altijd welkom bent

Waar je je veilig voelt
Waar we elkaar helpen

Waar we vooruit denken
Is een samenspel.

2. Welkom

3. Veiligheid 4. Elkaar helpen

5. Toekomstbestendig

6. Samenspel1. De georganiseerde 
speeltuin

Dit overzicht geeft de visie van de gemeente weer voor 
de komende vier jaar. De zes speerpunten van een goed 
georganiseerde speeltuin worden in het volgende hoofdstuk 
toegelicht.



1. De georganiseerde speeltuin

Op dit moment zijn er zes georganiseerde speeltuinen in onze gemeente. Daarbij 
onderscheiden zich twee vormen.  

1. De niet-openbare speeltuin. Een vereniging van vrijwilligers uit de buurt die gezamenlijk 
het beheer en onderhoud van de hele speeltuin verzorgt. De speeltuin met hekwerk 
wordt ’s ochtends en ’s avonds geopend en gesloten. De toegang is voorbehouden aan 
leden van de vereniging en er wordt entree gevraagd voor kinderen die geen lid zijn. 
De speeltuinverenigingen krijgen gemeentelijke grond om niet in gebruik met als doel: 
Spelen. Gemeente en vereniging maken afspraken over o.a. het gebruik van de grond en 
het beheer en onderhoud van de speeltuin.

2. De semi-openbare speeltuin. De speeltuin met hekwerk is openbaar toegankelijk 
en vrijwilligers uit de buurt hebben sleutelbeheer van de speeltuin en deze wordt ’s 
ochtends geopend en ’s avonds gesloten.  De speeltuin is openbaar toegankelijk en het 
beheer en onderhoud wordt door de gemeente uitgevoerd. 

Wij streven er naar dat een niet-openbare speeltuin lid is van het landelijke speeltuinplatform 
LOS (tot januari 2022 ook beter bekend als NUSO). Als de zelfredzaamheid van een niet-
openbare speeltuin in het geding is waardoor de veiligheid van de kinderen niet meer kan 
worden gegarandeerd, zal het beheer en onderhoud van de speeltuin, al dan niet tijdelijk, 
worden ondergebracht bij de gemeente. In overleg met het bestuur verandert de niet-
openbare speeltuin in een semi-openbare speeltuin en wordt gekeken naar de lokale context 
om eventueel maatwerk te bepalen en streven we naar een basisniveau zoals dat ook bij 
openbare speeltuinen gebeurt (Speelruimteplan). 

2. Welkom

Alle georganiseerde speeltuinen richten zich op kinderen van 0-12 jaar. Samen streven wij 
daar waar mogelijk naar natuurlijk toezicht door ouders/verzorgers met jonge kinderen en 
zijn er gelijke openingstijden, zeven dagen per week. Het hek van de speeltuin staat open 
voor iedereen uit deze leeftijdscategorie en hun ouders/verzorgers. We waken er daarbij 
voor dat de speeltuin geen opvangplek is. De grootte van de speeltuin en de speeltoestellen 
zijn mede bepalend voor de aantrekkingskracht van kinderen uit andere buurten.

Op de grond van de speeltuin staat al dan niet een buurthuis waar kinderen terecht kunnen 
voor activiteiten die door buurtvrijwilligers worden georganiseerd. Het is een plek waar jong 
en oud elkaar kunnen ontmoeten. Het buurthuis kan op verschillende manieren worden 
ingezet om activiteiten voor leden te organiseren, maar ook om inkomsten te genereren. 

Speerpunten

De georganiseerde speeltuin van de toekomst zien we graag groeien naar een plek die voor 
meerdere maatschappelijke doeleinden inzetbaar is, met een meerwaarde voor de buurt.

Welkom zijn ook kinderen met een handicap. Speeltuinen zijn bij uitstek de plek voor samen 
spelen, ontmoeten en van elkaar leren. Voor kinderen, maar ook ouders kan een handicap 
een drempel zijn om samen te spelen. De gemeente adviseert daarom graag hoe speeltuinen 
toegankelijker en inclusiever kunnen worden ingericht. 

3. Veiligheid

Alle georganiseerde speeltuinen in de gemeente hebben een hek om de speeltuin dat door 
de vrijwilligers uit de buurt open en dicht wordt gedaan. Dit biedt kinderen een gevoel van 
veiligheid en voorkomt vernielingen op momenten dat er geen kinderen in de speeltuin zijn. 

Ook kan bij een veilige speelplek gedacht worden aan zichtbaarheid vanaf woningen, 
straatverlichting, hekken, een veilige ondergrond, bereikbaarheid, vluchtwegen en 
aanwezigheid van mensen.

Georganiseerde speeltuinen verdeeld over de wijken en kernen (beeld 2022).
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Alle speeltoestellen in de gemeente, ook die van de georganiseerde speeltuinen, worden 
vanuit de gemeente regulier geïnspecteerd. Het beheer en (klein) onderhoud van de 
speeltoestellen wordt, afhankelijk van de vorm van de georganiseerde speeltuin, vaak door 
de vrijwilligers gedaan. De gemeente zet zich in voor workshops voor de vrijwilligers om 
kleine reparaties zelf uit te kunnen voeren.

Waar we misschien als eerste denken aan de fysieke veiligheid van kinderen in een speeltuin, 
is de sociale veiligheid minstens zo belangrijk. Een leven met liefde en aandacht – zonder 
geweld – is belangrijk voor een kind om zich te ontwikkelen. Sociale veiligheid gaat over 
gedragsregels en het tegengaan van grensoverschrijdend en ongewenst gedrag zoals 
bijvoorbeeld pesten, discriminatie, racisme of andere vormen hiervan. Graag zien wij dat 
georganiseerde speeltuinen hier aandacht voor hebben. Ontmoeten, spelen en bewegen in 
een veilig speelklimaat.

4. Elkaar helpen

Een georganiseerde speeltuin bestaat uit vrijwilligers die allemaal hetzelfde doel nastreven. 
Een vitale en toekomstbestendige georganiseerde speeltuin die activiteiten ontplooit voor 
de kinderen uit de buurt. Vrijwilligers gaan, al dan niet in samenwerking met de gemeente, 
de speeltuin in voor het beheer en onderhoud van de speeltuin. Het afgelopen jaar is door 
de gemeente geïnvesteerd in een duurzame relatie met de georganiseerde speeltuinen en 
zijn de wensen en behoefte van de georganiseerde speeltuinen in kaart gebracht.

De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor een vitale, goed georganiseerde speeltuin. 
Wij gaan graag nog een stap verder. Het is onze ambitie eigenaarschap te creëren bij de 
bestuurders/vrijwilligers voor de maatschappelijke vraagstukken waar we als gemeente voor 
staan. We zetten in op stimulering van het vrijwilligersnetwerk zodat over en weer van elkaar 
kan worden geleerd. 

5. Toekomstbestendig

Een vitale en toekomstbestendige georganiseerde speeltuin in de gemeente Alphen aan den 
Rijn is een organisatie van vrijwilligers die voldoet aan de volgende criteria:

• Visie - Een organisatie die zich gereed maakt voor toekomstige maatschappelijke 

ontwikkelingen en aansluit op onze speeltuinvisie, sportvisie en preventieagenda.
• Aanbod  – ruime openstelling, bekendheid en aanbod dat aansluit bij de behoefte van 

de bezoekers (0-12 jaar muv buurthuis).
• Organisatie en vrijwilligers – gemotiveerd en (financieel) kundig bestuur dat gemaakte 

afspraken nakomt
• Financiën – financieel gezonde organisatie met een deugdelijke boekhouding
• Accommodaties – houdt het terrein en het buurthuis schoon, heel en veilig en 

toegankelijk voor iedereen gedurende de openingstijden.
• Veilig en positief klimaat – gastvrij voor alle bezoekers en zorgt voor een gezond, veilig 

en positief klimaat.

Voor de georganiseerde speeltuinen is door de gemeente een meerjarenonderhoudsplanning 
(MJOP) van de speeltoestellen in kaart gebracht. Zo weet de speeltuin welke kosten er in de 
toekomst aan zitten te komen en kan hierop worden geanticipeerd. 

Toekomstbestendig houdt ook in dat goed na wordt gedacht over duurzaamheid. Wij 
vragen de speeltuinen aandacht te hebben voor klimaatverandering (extreme hitte en 
neerslag), biodiversiteit en eetbaar groen; maak bewust gebruik van materialen; beperk de 
energievraag en voorzie in informatie en educatie over deze onderwerpen. Wij denken hier 
als gemeente graag in mee.

6. Samenspel

Gemeente Alphen aan den Rijn is zichtbaar en dichtbij en bouwt graag samen aan duurzame 
en vitale georganiseerde speeltuinen. We bieden verbinders die tussen de vrijwilligers van de 
speeltuinen staan en luisteren naar behoeften. Het draait om maatschappelijke meerwaarde 
en sluit aan op de netwerksamenleving. 

We werken samen aan vertrouwen en openheid en spelen dit spel samen. Een goed 
georganiseerde speeltuin vraagt aandacht.

Om vrijwilligers van de georganiseerde speeltuinen te ondersteunen, wordt door de gemeente 
o.a. via maatschappelijke partners ingezet op het organiseren van een duurzaam netwerk 
van vrijwilligers en het uitbreiden van hun kennis en kunde door middel van cursussen en/
of workshops voor het beheer en onderhoud van de speeltuinen of de financiering ervan. 
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Kosten

Het beheren en onderhouden van een georganiseerde speeltuin brengt diverse kosten met 
zich mee. Met name speeltoestellen, maar ook verenigingskosten (personeel, verzekeringen, 
belasting etc.) zijn grote kostenposten.

Gezien de maatschappelijke meerwaarde van deze speeltuinen en het belang van bewegen 
voor kinderen, kan het voorkomen dat de gemeente financieel moet bijspringen. Gelijke 
behandeling vergt soms ongelijke investering.

In het kader van klimaatbestendige (en dus toekomstbestendige) speeltuinen hanteren wij 
de richtlijnen voor een gemeentelijke bijdrage ten aanzien van klimaatadaptatie en circulair 
die wij ook in de openbare ruimte toepassen om toekomstbestendig te worden en te blijven.

Inkomsten

Er zijn verschillende manieren om de kosten van de georganiseerde speeltuin te dekken. 
Naast contributies, consumptieverkoop, entreegeld en donaties kan ook gezocht worden 
naar externe financiëring. Denk hierbij aan lokale sponsoren.

Verhuur buurthuis
De verhuur van het buurthuis kan ook inkomsten genereren. Leden en niet leden 
kunnen bijvoorbeeld voor een (kinder)feestje het gebouw met de faciliteiten huren. Ook 
kinderdagverblijven en scholen kunnen interesse hebben om de speeltuin en het gebouw te 
gebruiken tegen een vergoeding. 

Subsidie
Wij streven er naar dat georganiseerde speeltuinen voldoende middelen hebben om 
zelfredzaam te zijn. Dit vergt een vorm van subsidiëren waarbij de speeltuinen in hun kracht 
worden gezet hun belangrijke rol op te kunnen pakken. 

 
Het onderhoud van het speeltuingebouw is ook een kostenpost (Speeltuin Groenendijk). Vragen voor 
een bijdrage aan activiteiten is een manier om voor inkomsten te zorgen (Speeltuin Bloemhof).

Financiële aspecten georganiseerde speeltuinen



‘Spelen is de hoogste vorm van 
onderzoek.’ (Albert Einstein)


