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BEHEREN VAN SPEELPLEKKEN DOOR INWONERS MAAKT HET 
LEUKER IN DE WIJK

E N Q U ÊTE E N D E STR A AT O P

“Alle kinderen moeten buiten kunnen spe-
len. Dat was het belangrijkste doel van ons 
speelbeleid. Daarbij hadden wij het idee 
dat we speelruimte konden behouden als 
we meer ruimte geven aan de inwoners. 
Allereerst zijn we gaan kijken naar de 
vraag onder inwoners. Willen ze bijvoor-
beeld enkele goede, grote speelplekken 
en halen we de kleine plekjes weg? Is dat 
ook wat kinderen willen? We deden een 
online enquête en zijn met een bouwkeetje 
op pad gegaan om mensen op straat naar 
de speelbehoeften te vragen. ‘Ik wil een 
kleine plek vlak bij mij in de buurt zodat ik 
daar zonder mijn ouders naar toe kan en 
met mijn vriendjes kan voetballen,’ zei een 
kind bijvoorbeeld. En dat bleken meer kin-
deren te willen, kleine speelplekjes om de 
hoek.”

I N B R E N G VAN I NWO N E R S

“Per dorp en wijk organiseerden we infor-
matieavonden waar wij het eerste plan 

voorlegden aan kinderen, ouders en scho-
len. Wij kozen voor basisvoorzieningen 
die zijn afgestemd op de opbouw van de 
wijken zodat een evenwichtig netwerk 
aan speelplekken overblijft, inclusief klei-
ne plekjes zoals kinderen dat wilden. Op 
basis van de inbreng van inwoners is nog 
geschoven en hebben wij aangegeven 
dat ze speelplekken die verdwijnen zelf 
kunnen gaan beheren. Om dat mogelijk 
te maken hebben we beleid ontwikkeld. 
De gemeenteraad is bij het hele traject 
betrokken geweest, heeft gestuurd op 
hoofdlijnen en ruimte gelaten voor de in-
vulling door inwoners.” 

C E NTR ALE PLE K I N D E WIJ K

“De overname van speelplekken door in-
woners is een traject op zich. Ze moeten 
zich verenigen in een stichting die vooral 
een goed huisvader voor de speelplek 
moet zijn. Ze zijn verantwoordelijk voor de 
aankoop, het onderhoud en het vervangen 
van de toestellen. Als gemeente blijven 
we eigenaar van de grond en dragen we in 
partnerschap met de bewonersgroep een 

deel van de verantwoordelijkheid. Wat ik 
zo leuk vind aan deze compleet andere 
manier van werken is dat we dichter bij 
de burger komen. Het gaat nu meer over 
de beleving van speelplekken dan over de 
techniek. Je kunt bijna stellen dat er een 
pluspunt zit aan de bezuinigingen. 

Speelplekken worden centrale punten in 
de wijk waar mensen zich samen inzetten 
voor een fijne leefomgeving. Wij zijn ver-
rast dat inwoners zo enthousiast zijn en de 
stap wagen om iets te doen voor kinderen 
in de buurt. Met deze inzet hebben we ze-
ker goede hoop dat het in beheer geven 
van de plekken op de lange termijn een 
succes is!”

De gemeente Beuningen is op dit mo-
ment met acht groepen inwoners in 
gesprek die het beheer van speelplek-
ken over willen nemen. Het betrekken 
van inwoners was door de afdeling Be-
leid en Ontwikkeling opgenomen als 
optie in de Beleidsnotitie Spelen 2016-
2026 omdat er vanwege bezuinigingen 
veel speelplekken moeten verdwijnen. 
Het samenwerken met inwoners blijkt 
een succesvolle zet. Karin Eppink, be-
leidsmedewerker openbare ruimte, 
vertelt hoe de gemeente samen met 
Anja Maas (Overbuur, een externe pro-
cesbegeleider) pioniert bij het invullen 
van het partnerschap met inwoners.

“We horen van inwoners dat het 
er in de wijk leuker op wordt als 
zij een rol spelen in het beheer.”

BUR EN  EN  OUDERS  SPELEN  MEE
Activeer buurtbewoners en ouders om mee aan speelkansen te werken, zo betrek je iedereen 
en brengt buiten spelen de hele buurt samen. 

TI PS:

 Ñ Schakel iemand in die ervaring heeft met participatietrajecten, zoals 
een adviesbureau of een zelfstandige.

 Ñ Begin klein om snelheid in het proces te houden. Wij hebben als ge-
meente gekozen om de hele operatie in een keer te doen, een aanpak per 
dorp of wijk is praktisch beter haalbaar en gaat sneller.

 Ñ Richt een goed proces in om te luisteren naar mensen en bedenk daarbij 
wat daar aan inspanningen voor de organisatie voor nodig zijn. Wees er 
op voorbereid dat elk overleg voor verrassingen zorgt omdat iedereen 
anders naar de zaak kijkt. Als gemeente moet je flexibel zijn en meebe-
wegen.
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