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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z – 23/072928 

Documentnummer: 334845 

Datum: 31 januari 2023 

Onderwerp: Speelruimteplan 2022 echt wel samen spelen 

Bijlage(n): Bijlage 1: Speelruimteplan 2022 

 

Geachte Raad, 

Graag informeren we u over de evaluatie en het actualiseren van het speelbeleid uit 2009 naar de 

ontwikkelingen en trends. 

Een van de doelen van dit beleid is het bestaande speel- en sportvoorzieningen toekomstbestendig 

en inclusief in te richten in een hoofdstructuur bestaande uit kern-, buurt- en steunplek. 

Het is van belang om nieuwe trends en thema's (zoals duurzaamheid en circulariteit) toe te passen 

met als doel om een toekomstbestendige en inclusieve speelruimte te ontwikkelen. Op welke 

manier kunnen de schoolpleinen onderdeel worden van het speelnetwerk en een multifunctionele 

functie krijgen.  

 

Toekomstbestendige hoofdstructuur 

Het proces is gestart met het beschrijven van een visie en strategie op toekomstbestendige 

hoofdstructuur voor spelen en sport. Daarna worden de plankaarten per wijk met informatie over 

leeftijdsverdeling en beschikbare speel- en sportvoorzieningen beschreven. Als laatste worden de 

staalkaarten waarin de eisen per type speel- en sportvoorziening gekoppeld aan verschillende 

leeftijden beschreven.  

 

Relatie met groenbeleid 

Het heeft een relatie met het bestaande groen- en bomenbeleid, zoals de Groene Waardenkaart. 

Herontwikkelingsprojecten in kader van nieuwbouw zijn van belang, doordat er conform de 

gestelde kaders voor toekomstbestendige speelruimte, ruimte moet worden benut voor de 

inpassing van (informele) speelruimte. 

 

Uitvoering 

Vanaf 2023 wordt het beleid gebruikt om de kaders en doelstellingen in herinrichtingen van speel- 

en sportvoorzieningen toe te passen. 

De vervanging van speeltoestellen op bestaande speelplekken en de aanschaf van speeltoestellen 
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voor nieuwe speelplekken wordt gedekt vanuit de voorziening speeltoestellen. Momenteel bedraagt 

de stand van deze voorziening € 526.000. De jaarlijkse dotatie aan deze voorziening bedraagt € 

134.000. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit voldoende is om bovengenoemde uitgaven te 

kunnen dekken. Het intensiveren van speelplekken vraagt nadere investering. 

 

Er is een structureel beperkt risico, doordat speelvoorzieningen tijdens de uitvoering van het groot 

onderhoud, een te slechte staat blijken te hebben. Dit blijkt uit inspecties van speelvoorzieningen. 

Hierdoor moeten er mogelijk acties worden uitgevoerd voordat de speelplek in geheel wordt 

vervangen, zoals het verwijderen van een speeltoestel om de veiligheid te waarborgen. 

 

Communicatie 

Binnen het projectteam en de beheerders is gecommuniceerd over de verschillende stappen en de 

totstandkoming van het speelruimteplan. Het speelruimteplan zal op de website worden geplaatst 

van gemeente Wassenaar. 

Na vaststelling zal er per speelplek participatie plaatsvinden. Het inpassen van de wensen van 

gebruikers en afstemming op doelgroepen met mogelijkheden tot initiatieven is essentieel voor de 

inrichting van speel- en sportvoorzieningen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

 

 

T.N. Kramer, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


