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1. Inleiding
In 2011 liet gemeente Lochem het speelruimtebeleid “Nieuwe rollen, nieuwe
verantwoordelijkheden” opstellen. Dit plan gaat over de ingerichte speelplekken (formele
speelruimte) maar ook de niet ingerichte plekken waar gespeeld, gesport en ontmoet kan
worden. Dit voor de kinderen van 0 tot en met 5 jaar, de jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar
en de jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Met dit beleid wil de gemeente speelruimten
aantrekkelijker en beter beheersbaar maken via speeltuinverenigingen, zodat er meer en
beter gespeeld kan worden en de onderlinge contacten in de buurt worden versterkt.
Omdat ontwikkelingen binnen de gemeente dynamisch zijn, is in het vastgestelde beleid
destijds geadviseerd om na vijf jaar een evaluatie te houden. Dit om te bekijken of de
uitvoering van het beleid naar wens verloopt óf dat er mogelijk aanpassingen noodzakelijk
zijn. De evaluatie is samen met OBB ingenieurs uitgevoerd, zij hebben het beleid vijf jaar
geleden voor de gemeente opgesteld.
De evaluatie bestaat uit twee delen: de QuickScan door OBB ingenieurs, met daarin o.a. een
geactualiseerde weergave van de huidige kindaantallen en de locaties van speelplekken en
speeltuinverenigingen, en een vertaling naar de subsidiegronden. Het tweede deel van de
evaluatie bestaat uit een enquête waarin de speeltuinverenigingen zijn bevraagd over hun
ervaringen en ideeën over het huidige speelruimtebeleid.
1.1 Ervaringen speeltuinverenigingen
Dit document gaat in op het tweede deel van de evaluatie van het speelruimtebeleid; de
ervaringen van speeltuinverenigingen. Om een helder beeld te kunnen schetsen over het
huidige beleid is het van belang om informatie op te halen bij de speeltuinverenigingen, zij
zijn de uitvoerders van het beleid. Om inzicht te krijgen in mogelijke verbeterpunten en/of
wensen vanuit de speeltuinverenigingen hebben zij eind maart 2016 een enquête
ontvangen. In de enquête kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: inzicht in het
gelopen proces, de succes- en verbeterpunten, het functioneren van de speeltuinvereniging,
de toekomstverwachtingen van de speeltuinvereniging, de behoefte aan ondersteuning,
hoe de speeltuin voorziet in behoefte aan speelruimte, de overige functies van de
speeltuinen, de besteding en reservering van ontvangen subsidie. Op 20 april 2016 zijn de
resultaten gepresenteerd aan de aanwezige speeltuinverenigingen tijdens een bijeenkomst.
Daarnaast is tijdens deze bijeenkomst extra input opgehaald bij de speeltuinverenigingen
voor de analyse.
1.2 Leeswijzer
In paragraaf 2 worden de belangrijkste uitkomsten van de enquête besproken. Op basis van
de uitkomsten worden (deel)conclusies getrokken en indien nodig aanbevelingen gedaan.
Paragraaf 3 bevat een samenvatting van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen die
kunnen worden gedaan naar aanleiding van de resultaten van de enquête.
In bijlage I is de vragenlijst terug te vinden. Bijlage II bevat een tabellenboek met daarin de
beantwoording van de vragen.

4

2. Resultaten enquête
2.1 Algemeen
De enquête is ingevuld door 16 van de 20 speeltuinverenigingen, wat neerkomt op een
respons van 80%. Het speelruimtebeleid is in 2011 vastgesteld, met o.a. de doelstelling het
oprichten van speeltuinverenigingen. De afgelopen jaren is hier dan ook veel in geïnvesteerd
door de gemeente. Sinds de vaststelling van het nieuwe beleid, is er een groot aantal nieuwe
verenigingen opgestart. Tien van de verenigingen die de enquête hebben ingevuld zijn
opgericht ná 2011. Gemiddeld hebben de verenigingen een groep van 5 tot 12 actieve
betrokkenen. Onderstaand de speeltuinverenigingen die de vragenlijst hebben ingevuld:
Graanweg Actief
Buurt- en Speeltuinvereniging NOK
SV De Bolderhoek
Het Trapveldje
Plaatselijk Belang Harfsen - Kring van Dorth
Tuindorp
De Bloemhof
Stichting Speel- en Ontmoetingsruimte
Berkeloord

MolenSpeelGronden
Plein 9
Speeltuinvereniging De Elze
Stichting Speeltuinen Exel
Speeltuinvereniging Barchem
Stichting Speelplezier Laren
Buurtvereniging De Spijkwijk
Buurtspeeltuintjes De Gravenbuurt

De bevindingen uit de enquête zijn geclusterd en worden, vanaf de volgende pagina, per
onderwerp weergegeven. De onderwerpen zijn:
-

Taken speeltuinvereniging en financiën
Positieve en negatieve punten vereniging
Speelplekken en speeltoestellen
Inspecties
Samenwerking
Het functioneren van de speelplekken
Onderhoud
Organiseren activiteiten
Toekomstvisie

Per onderwerp worden de uitkomsten van de enquête gelegd naast de
beleidsuitgangspunten uit het speelruimtebeleid.
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2.2 Taken vereniging en financiën
Taken speeltuinvereniging en financiën
Onderwerp Enquête
Beleid
Taken stv
De verenigingen zien het vooral als hun taak om de
Volgens het beleid zijn speeltuinverenigingen verantwoordelijk
speeltoestellen veilig te houden. Ook voelt een groot deel van
voor het beheer en onderhoud van een speelplek. De subsidie is
de verenigingen zich verantwoordelijk voor de sociale cohesie
bestemd voor het onderhouden én vervangen van de toestellen
in de buurt, en het schoon en mooi houden van de
en ondergronden.
speelplek(ken). Een aantal verenigingen ziet het ook als
De subsidie is niet bedoelt om activiteiten te organiseren.
belangrijke taak om activiteiten te organiseren.
Verenigingen geven verder aan dat zij vooral verantwoordelijk
kunnen en willen zijn voor de veiligheid en netheid van de
toestellen en de speelplek.
Financiën
Op de vraag: “Weten jullie waarop de hoogte van de subsidie
De subsidie is bestemd voor onderhoud en vervanging van de
is gebaseerd?” worden verschillende antwoorden gegeven.
toestellen en ondergronden.
Drie verenigingen denken dat het bedrag is gebaseerd op het
totaal aantal speelplekken. Vier verenigingen denken dat het
De hoogte van de subsidie is gebaseerd op de in het beleid
gebaseerd wordt op het totaal aantal toestellen op de
aangegeven behoefte per leeftijdscategorie op de plek. De
plek(ken). De grootste groep, 6 verenigingen, geeft het
subsidieverstrekking wordt verder gebaseerd op 4 toestellen per
antwoord: de hoogte van het subsidiebedrag is gebaseerd op
leeftijdscategorie. Het is uiteraard mogelijk dat er op een
de in het beleid aangegeven behoefte per leeftijdscategorie
speelplek meer toestellen staan voor een bepaalde categorie. In
op de plek.
dat geval kunnen speeltuinverenigingen door zelfwerkzaamheid
De kasbedragen verschillen erg per vereniging, dit loopt uiteen en externe fondswerving extra financiële middelen verwerven.
van €0,- tot €15.700,-. Het gemiddelde kasbedrag van de
respondenten is €5125,-. Precies de helft geeft aan dat zij
uitkomen met de jaarlijkse subsidie, de andere helft zegt dat dit
voor hen niet lukt. De reden waarom ze niet uitkomen heeft
volgens hen te maken met de hoge kosten van
aanschafprijs/vervanging van toestellen.
Opvallend is dat niet alle respondenten weten waarop de
hoogte van de subsidie is gebaseerd.
Conclusie:
Niet alle verenigingen weten waar de subsidie voor bedoeld is en waar de hoogte van het bedrag op gebaseerd is. Dit kan leiden tot het onjuist
besteden van de subsidie. Daarnaast kan er een tekort aan financiële middelen ontstaan om de speelplek in stand te houden. Bijvoorbeeld
wanneer een vereniging de subsidie gebruikt voor het in stand houden van meer dan 4 toestellen voor een bepaalde leeftijdscategorie zonder
dit aan te vullen met extra financiële middelen door zelfwerkzaamheid en externe fondsenwerving.
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2.3 Positieve en negatieve punten vereniging
Positieve en negatieve punten vereniging
Onderwerp Enquête
Positief
Veel verenigingen zijn trots op het feit dat zij een degelijk
bestuur hebben, en er een fijne samenwerking is. Daarnaast
lukt het volgens de meesten goed om de speelplek(ken) in
goede conditie te houden. Ook vanuit de buurt krijgen
verenigingen fijne reacties terug, en ze zien dat de kinderen
graag spelen op de plek. Verenigingen vinden het fijn om deze
positieve reacties vanuit de buurtbewoners te ontvangen. Er
wordt door de verenigingen met verschillende partijen
samengewerkt, en dit willen de meeste in de toekomst zeker
blijven doen.
Negatief

De knelpunten van verenigingen hebben te maken met het
ontbreken van actieve inzet van buurtbewoners. Daarnaast
geven veel verenigingen aan dat de subsidie ontoereikend is,
en dit als lastig wordt ervaren. Een aantal respondenten geeft
aan dat er veel tijd gaat zitten in het beheren van de
speeltuin(en).

Beleid
Het beleid van de gemeente Lochem is om de oprichting van
speeltuinverenigingen te bevorderen. Door het vormen van
speeltuinverenigingen is het mogelijk om burgers meer te
betrekken bij elkaar, bij kinderen, jeugdigen en jongeren, zodat
de sociale cohesie wordt versterkt.
Deze lokale betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van vrijwilligers
maakt dat een speeltuinvereniging beter in staat een speeltuin
te beheren en te exploiteren dan de gemeente.

De gemeente Lochem bestaat uit verschillende (dorps)kernen,
met veel verschillende typen wijken en buurten. Elke vereniging
en buurt heeft zo haar eigen dynamiek. Daarom is er
waarschijnlijk ook een grote verscheidenheid aan ervaringen bij
de speeltuinverenigingen. Sommige verenigingen houden zich
daarnaast pas een aantal jaar bezig met speelruimte, terwijl
anderen dit al veel langer doen.
De hoogte van de subsidie is op de vorige pagina toegelicht.

Conclusie:
Over het algemeen kan gesteld worden dat er geen grote knelpunten worden ervaren door de speeltuinverenigingen. Het is wel belangrijk dat
de gemeente regelmatig contact onderhoudt met de verschillende verenigingen, waardoor eventuele knelpunten tijdig onder de aandacht
komen.
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2.4 De speelplekken en speeltoestellen
Speelplekken en speeltoestellen
Onderwerp
Enquête
Aantal
De meerderheid van de respondenten beheert als vereniging
speelplekken
één speelplek. Een klein deel beheert er twee of drie. Eén
van de respondenten geef aan dat de bijbehorende
vereniging meer dan drie plekken beheert. De meeste
verenigingen zijn tevreden met het aantal plekken in beheer,
maar twee verenigingen geven aan dat zij er liever meer in
beheer zouden willen hebben.
Aantal
Het hoogste aantal toestellen in een speeltuin bedraagt 34,
speeltoestellen
het laagste aantal 10. Twee derde van de verenigingen heeft
al eens een nieuw toestel geplaatst. Alle verenigingen geven
aan dat zij al eens een toestel hebben gerepareerd. Een
grote meerderheid geeft aan dat zij geld reserveren voor het
kopen van (grote) onderdelen.
Logboek en
Elf van de 16 respondenten geven aan een logboek bij te
vervangingsplan houden van de werkzaamheden en controles.
De ene helft van de verenigingen geeft aan een
vervangingsplan te hebben voor de toestellen, de andere
helft heeft dit niet.

Toestellen voor
kinderen met
een handicap

De helft van de respondenten geeft aan één of meerdere
toestellen te hebben voor samen spelen. Dit kan bijvoorbeeld
een netschommel zijn, in plaats van een schommel met
traditionele zit, óf een glijbaan met een breder glijvlak. De
andere helft van de verenigingen geeft aan geen toestellen
te hebben geschikt voor kinderen met een handicap.

Beleid
De gemeente stimuleert dat speeltuinverenigingen hun
krachten bundelen door samen te gaan met andere
speeltuinverenigingen en scholen.

Het onderhoud van de speeltuin moet leiden tot een niveau
dat als “schoon, heel en veilig” kan worden aangeduid. De
toestellen moeten blijven voldoen aan de veiligheidsnormen
en aan de eisen van algemene welstand.

De Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen schrijft voor
dat een logboek moet worden bijgehouden met onder
andere aantekeningen over inspecties, onderhoud en
reparaties.
Om een goed vervangingsbeleid te kunnen voeren is een
vervangingsschema noodzakelijk. In principe wordt een
toestel vervangen nadat de afschrijvingstermijn is verstreken.
In het speelruimtebeleid wordt specifiek aandacht besteed
aan de doelgroep met een beperking. Meestal kan door
kleine aanpassingen bij het ontwerp al voorkomen worden
dat een speelplek voor hen niet geschikt is. Daarbij kan
gedacht worden aan de toegankelijkheid van de plek, of de
keuze van een bepaald toestel.

Conclusie:
Uit de antwoorden blijkt dat niet alle verenigingen een vervangingsplan hebben opgesteld én dat er niet altijd een logboek van het beheer en
onderhoud wordt bijgehouden. Dit betekent dat sommige verenigingen een verhoogd risico lopen op een tekort, omdat er onvoorziene
uitgaven moeten worden gedaan. Dit is een aanleiding voor de gemeente om meer te sturen op het gebruik van een logboek en het bijhouden
van een vervangingsplan.
Verder geeft de helft van de verenigingen aan dat zij geen toestel voor kinderen met een handicap hebben op de speelplekken in hun beheer.
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2.5 Inspecties
Inspecties
Onderwerp
Inspecties
gemeente / CB

Enquête
Uit de enquête blijkt dat zaken omtrent de planning van
inspecties niet altijd duidelijk zijn voor de verenigingen. Er is
de behoefte om aanwezig te zijn bij de inspectie, of om
vooraf geïnformeerd te worden over het plaatsvinden ervan.

Beleid
Als eigenaar van de grond is de gemeente als eerste
aansprakelijk. De gemeente zorgt daarom dat alle
speelvoorzieningen één keer per jaar door een
gespecialiseerd inspectiebedrijf geïnspecteerd worden. Sinds
2015 is deze taak ondergebracht bij Circulus Berkel.

Inspectierapport

De meeste verenigingen die een inspectierapport hebben
ontvangen, geven aan dat zij hiermee uit de voeten kunnen.
Twee verenigingen geven aan dat zij er nog weinig mee
hebben gedaan. Eén van de respondenten geeft aan dat
voor hen niet alles uit het rapport duidelijk is.

De inspecteur van Circulus Berkel stelt de inspectierapporten
op en stuurt deze door aan de speeltuinverenigingen. De
vragen naar aanleiding van dit rapport worden door hem
beantwoord.

Eigen inspecties

Het merendeel van de verenigingen inspecteert de plekken
één keer per maand ook zelf. Vier verenigingen geven aan
dat zij dit zelf wekelijks doen. Eén respondent geeft aan dat
zij dagelijks de plek(ken) zelf inspecteren.

Naast de uitgebreide jaarlijkse inspectie door de gemeente is
de speeltuinvereniging verantwoordelijk om regelmatig een
functionele en visuele inspectie uit te voeren.

Conclusie:
Uit de resultaten blijkt dat sommige verenigingen meer helderheid willen over de inspecties. Deze werkzaamheden worden pas sinds april 2015
door Circulus-Berkel uitgevoerd, daarom moest er nog een juiste werkwijze worden gevonden.
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2.6 Samenwerking met anderen
Samenwerking
Onderwerp
Enquête
Met anderen De meeste verenigingen werken met verschillende partners
samen: speeltuinverenigingen, scholen, Stichting Welzijn
Lochem, bedrijven of andere partijen. Een klein aantal
verenigingen geeft aan dat zij niet samenwerken met
anderen. Wel geeft bijna iedereen aan dat zij wel graag willen
(blijven) samenwerken met anderen.
Met
gemeente

Vooral wat betreft de subsidieverstrekking zijn zij tevreden. De
helft van de verenigingen vindt dat het delen van kennis en
informatie goed gaat. Ook vindt de helft van de
respondenten het goed dat de gemeente bijeenkomsten in
het kader van speelruimtebeleid organiseert.

Beleid
Samenwerking draagt bij aan de zichtbaarheid van een
vereniging, en kan door verenigingen worden gebruikt om
externe financiële middelen te werven.

De gemeente zorgt voor afstemming met en ondersteuning van
speeltuinverenigingen.

Verbeterpunten in de samenwerking worden vooral genoemd
in het contact met de inspecteur, een derde van de
respondenten zegt dat dit minder goed verloopt. Een aantal
keer wordt ook het delen van kennis en informatie en de
duidelijkheid over verantwoordelijkheden genoemd.
Verenigingen zouden graag meer willen vastleggen over het
beleid van de gemeente, een toelichting ontvangen bij de
inspecties en het schoonhouden van het speelterrein.
Conclusie:
Omdat een aantal verenigingen aangeeft niet samen te werken met anderen, is er misschien een aanleiding voor de gemeente om deze
mogelijkheden extra aandacht te geven. Het is voor verenigingen niet noodzakelijk om samen te werken met partners, maar het is zonde als dit
enkel niet gebeurt doordat verenigingen de voordelen niet kennen.
Het delen van informatie en duidelijkheid over verantwoordelijkheden is voor de komende jaren een aandachtspunt voor de gemeente. Zeker
omdat verenigingen soms wisselen van bestuur, is het wenselijk dat er een basis informatie pakket kan worden overlegd vanuit de gemeente. Dit
kan zorgen voor meer duidelijkheid over het beleid en het beheren van de speeltuinen.
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2.7 Het functioneren van de speelplekken
Het functioneren van de speelplekken
Onderwerp
Enquête
Gebruik
Volgens de helft van de verenigingen wordt op hun best
speelplek functionerende speelplek iedere dag gespeeld. Bij een kwart van de
goed
verenigingen wordt er 4 tot 6 dagen in de week gespeeld. De kinderen
die er het meest spelen zijn voornamelijk kinderen in de
leeftijdscategorie 8-12 jaar. Daarna volgt de groep van 4-8 jaar oud.
De toestellen op de best functionerende plek sluit volgens twee derde
van de verenigingen goed aan op de leeftijd van de spelende
kinderen. Drie respondenten geven aan dat er meer voor de oudere
kinderen bij zou moeten komen.
De kinderen die op de plek spelen komen, volgens bijna alle
verenigingen, ook uit andere buurten om er te spelen. In de meeste
gevallen mogen de kinderen ook alleen naar de speelplek komen. Op
één na, geven verenigingen aan dat de best functionerende speelplek
goed bereikbaar is. In één geval wordt de bereikbaarheid bestempeld
als redelijk.
Volgens de respondenten is de inrichting van de plek goed omdat het
overzicht en de ruimte van de plek goed zijn. Daarnaast wordt de
veiligheid en het passen bij de doelgroep genoemd als positieve
punten.
Gebruik
speelplek slecht

Beleid
Respondenten zien goed welke kinderen voornamelijk
spelen op de plek, en met welke frequentie er door
kinderen wordt gespeeld. Daarnaast hebben de
verenigingen een goed beeld van de redenen
waarom een plek goed functioneert als speelplek. Het
is belangrijk dat een speelplek aansluit bij de behoefte
vanuit de kinderen die in de omgeving wonen.

Twee verenigingen benoemen ook de slechts functionerende plek
binnen hun vereniging. De andere verenigingen geven aan dat deze
er naar hun mening niet is. De reden dat deze twee plekken als minst
goed functionerend worden ervaren zijn: veel gras, de toestellen zijn
verouderd en aan een opknapbeurt toe.

Conclusie:
De meeste speelplekken worden goed gebruikt. Van de speelplekken die minder goed functioneren kan dit betekenen dat het wenselijk is om
andere toestellen te plaatsen of onderhoud te plegen. Dat in sommige gevallen de bestaande toestellen verouderd zijn of niet aansluiten bij de
doelgroep is een belangrijk signaal voor de verenigingen.
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2.8 Onderhoud
Onderhoud
Onderwerp
Toestellen en
ondergronden

Enquête
Bijna alle verenigingen geven aan dat zij onderhoud
verrichten aan de toestellen. Eén vereniging geeft aan dat dit
niet nodig is bij hen. Het onderhoud loopt uiteen van:
repareren zodat ze veilig blijven, voorkomen dat ze kapot
gaan tot aan andere werkzaamheden.
Daarnaast pleegt bijna iedereen onderhoud aan speciale
ondergronden zoals de zandbak of veiligheidsondergrond
onder toestellen.
Het onderhoud aan ondergronden en verhardingen bestaat
voornamelijk uit het verwijderen van onkruid, opruimen van
vuil of het aanvullen/herstellen van de
ondergrond/verharding.

Groen

Twee derde van de verenigingen doet onderhoud aan de
struiken en bosjes bij de speelplek. Voornamelijk betreft dit
snoeien en knippen, maar ook schoffelen en andere
werkzaamheden.
De helft van de verenigingen onderhoud ook het gras, of
delen ervan, op de speelplek(ken). Dit gaat van maaien tot
aan vuilruimen.

Logboek

Meer dan twee derde van de verenigingen houdt een
logboek bij van het beheer en onderhoud. Hierin geven zij
bijvoorbeeld aan of er sprake is geweest van vandalisme.
Helaas is vandalisme bij de meerderheid van de verenigingen
in de afgelopen jaren een enkele keer voorgekomen. Drie
verenigingen geven aan dat dit bij hen, gelukkig, nog nooit is
voorgekomen.

Beleid
De speeltuinvereniging zorgt voor dagelijks en wekelijks toezicht
en het klein en groot onderhoud. De toestellen moeten blijven
voldoen aan de veiligheidsnormen en aan de eisen van
algemene welstand.
De Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen schrijft voor
dat een logboek moet worden bijgehouden met onder andere
aantekeningen over inspecties, onderhoud en reparaties.

Conclusie:
Door de grote verscheidenheid aan speelplekken en ondergronden/omgeving, is het onderhoud voor elke vereniging anders. Er is op basis van
de enquêteresultaten geen aanleiding om het huidige beleid aan te passen.
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2.9 Organiseren van activiteiten
Organiseren van activiteiten
Onderwerp
Enquête
Activiteiten
Er worden op de verschillende speelplekken regelmatig
activiteiten georganiseerd. Er wordt meegedaan aan de
jaarlijkse buitenspeelcampagne en er worden
buurtbarbecues en/of buurtfeesten georganiseerd. Maar er
worden ook spelletjes of verschillende andere activiteiten
gedaan.
Eén van de respondenten geeft aan dat deze vereniging
geen activiteiten organiseert.

Beleid
Activiteiten zorgen ervoor dat kinderen (en volwassenen) meer
betrokken zijn bij elkaar, maar ook bij het beheer van de
openbare ruimte en de speelplekken zelf.

Andere buurtbewoners worden door de meeste verenigingen
gewezen op zaken zoals: parkeren, hondenpoep opruimen,
afval opruimen, toezicht houden op kinderen etc.
Conclusie:
Veel speeltuinverenigingen organiseren activiteiten. De subsidie welke aan de verenigingen wordt verleend, kan niet worden ingezet voor de
organisatie van activiteiten. Speeltuinverenigingen zouden door het gebruik van zelfwerkzaamheid en externe fondswerving hiervoor extra
financiële middelen kunnen werven.
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2.10 Toekomstvisie
Toekomstvisie
Onderwerp
Toekomst

Enquête
De meeste verenigingen voorzien geen problemen in de
toekomst. Zij willen graag zo doorgaan en hebben ideeën
over het laten bewegen van ouderen en het plaatsen van
nieuwe toestellen. Drie verenigingen geven aan dat zij op
lange termijn problemen zien, en één vereniging voorziet
helaas problemen op korte termijn.

Beleid
De gemeente zorgt voor afstemming en ondersteuning van de
speeltuinverenigingen. Wanneer er problemen worden
verwacht is het belangrijk dat de speeltuinvereniging dit tijdig
aangeeft bij de gemeente en hierover in gesprek gaat.

Conclusie:
Het is positief om te zien dat de meeste verenigingen enthousiaste ideeën hebben voor de toekomst van de speelplekken, en geen problemen
voorzien in de toekomst. Kanttekening hierbij is dat de helft van de verenigingen bij een eerdere vraag heeft aangegeven niet uit te komen met
de huidige subsidie. Het verwachtingspatroon zou zijn dat een tekort op de balans, een aanleiding zou zijn voor problemen in de toekomst van
de vereniging. Echter, blijkt uit bovenstaande antwoorden dat de meeste verenigingen geen problemen voorzien. De toekomstvisie van de
verenigingen lijkt niet direct een aandachtspunt te zijn. Omdat er wellicht tegenstrijdige antwoorden zijn gegeven, is het wel goed voor
verenigingen om realistisch te kijken naar hun toekomstvisies.
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3. Conclusies en aanbevelingen
In de vorige paragraaf zijn er per onderwerp conclusies getrokken, op basis van de enquêteresultaten. Daarmee is er een helder beeld
geschetst over hoe de speeltuinverenigingen het Speelruimtebeleid ervaren én uitvoeren. Ook is er per onderwerp een koppeling gemaakt met
de uitgangspunten van het Speelruimtebeleid. In deze paragraaf worden aan de hand van de getrokken conclusies een aantal aanbevelingen
gedaan. Het is wenselijk dat deze aanbevelingen gedurende de resterende looptijd van het beleid worden uitgevoerd.
3.1 Conclusies en aanbevelingen
In onderstaande tabel (Tabel 3.1) zijn de belangrijkste conclusies terug te vinden, en worden er eventuele aanbevelingen gedaan. Het is
wenselijk dat deze aanbevelingen gedurende de resterende looptijd van het beleid worden opgepakt door de gemeente. In de laatste kolom
van het schema wordt door het gebruik van kleuren aangegeven wat de prioriteit van de aanbevelingen is. De kleur oranje staat voor hoge
prioriteit, geel betreft een actie met middelmatige prioriteit, en groen heeft een lage prioriteit.

Onderwerp
Taken
vereniging en
financiën (2.2)

Conclusie(s)
Er is (meer) helderheid nodig voor verenigingen over de
taken die zij op zich nemen. Daarnaast is het wenselijk
dat verenigingen weten waarop het subsidiebedrag is
gebaseerd én waaraan zij het behoren uit te geven.
Tenslotte is het wenselijk om meer informatie te
verschaffen over externe fondsenwerving.

Aanbeveling(en)
Basispakket aan informatie voor
speeltuinverenigingen kunnen overhandigen.

Positieve en
negatieve
punten
vereniging (2.3)

Door wisselingen in het bestuur kan er sprake zijn van
onduidelijkheden over de taken van een vereniging.

Basispakket aan informatie voor
speeltuinverenigingen kunnen overhandigen.

De
speelplekken
en

Niet alle verenigingen maken gebruik van een logboek
en/of vervangingsplan.
Helft van de verenigingen geeft aan een toestel te

Prioriteit
Hoog

Tekst in de beschikkingen aanvullen met het doel
van de toegekende subsidie.

Om knelpunten tijdig te signaleren organiseert de
gemeente jaarlijks een bijeenkomst voor alle
speeltuinverenigingen.
Voorbeeld logboek en vervangingsplan bijsluiten bij
Basispakket, inclusief instructies.

Middel

Hoog
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speeltoestellen
(2.4)

hebben voor kinderen met een beperking.

Onderzoeken in hoeverre er behoefte is aan
toestellen voor deze doelgroep. Op basis daarvan
beoordelen of er verandering noodzakelijk is.

Laaq

Inspecties (2.5)

Verenigingen hebben behoefte aan helderheid over de
inspecties door Circulus-Berkel.

Afstemmen met Circulus-Berkel over
werkzaamheden en contact met verenigingen.

Middel

Samenwerking
met anderen
(2.6)

Niet alle verenigingen werken samen met andere
partijen.
Verenigingen verschillen van mening over de
samenwerking met de gemeente.

In het Basispakket informatie verschaffen over de
mogelijke partners, en de eventuele voordelen van
samenwerking.
Het gebruik van een Basispakket informatie zorgt
ervoor dat álle verenigingen dezelfde informatie
kunnen raadplegen.

Laag

Het
functioneren
van de
speelplekken
(2.7)
Onderhoud
(2.8)

In sommige gevallen sluit het aanbod van de speeltuin
niet aan op de wens van de kinderen die er spelen.

Geen directe aanbeveling. Verdere invulling is aan
de speeltuinverenigingen.

Nvt

Onderhoud verschilt per speelplek.

Geen directe aanbeveling. Verdere invulling is aan
de speeltuinverenigingen.

Nvt

Organiseren
van activiteiten
(2.9)

Bijna alle verenigingen organiseren regelmatig
activiteiten op de speelplek(ken).

Geen directe aanbeveling. Verdere invulling is aan
de speeltuinverenigingen.

Nvt

Toekomstvisie
(2.10)

Toekomstvisie van verenigingen voornamelijk positief,
met als kanttekening dat de helft van de verenigingen
niet uitkomt met de subsidie.

Onderzoeken in hoeverre de genoemde tekorten te
maken hebben met een verkeerde invulling van het
beheer en onderhoud. Indien subsidies terecht als
ontoereikend kunnen worden aangemerkt, is het
noodzakelijk deze aan te passen.

Middel

Tabel 3.1: Aanbevelingen o.b.v. enquêteresultaten
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3.2 Voortgang Speelruimtebeleid
Naar aanleiding van de enquête onder speeltuinverenigingen is er geen reden om de beleidsuitgangspunten aan te passen. Het doel van de
evaluatie is verder (beheer)overleg met verenigingen en passende voortzetting van het speelruimtebeleid.
Een groot gedeelte van de beleidsuitgangspunten wordt in 2016 in grote mate nageleefd. Zo is er in de gemeente Lochem en al haar
(dorps)kernen een gevarieerd aanbod aan speelruimte en speelmogelijkheden voor de jonge inwoners. Schoolpleinen worden hierbij zoveel
mogelijk in het streefbeeld betrokken, in samenwerking met speeltuinverenigingen. Ook zijn er in Lochem (stad) sinds 2011 een groot aantal
nieuwe speeltuinverenigingen gestart, mede dankzij ondersteuning in dit proces van opbouwwerkers van Stichting Welzijn Lochem.
De gemeente Lochem kan als regievoerder nóg meer haar rol nemen, door de gedane aanbevelingen uit de vorige paragraaf uit te gaan
voeren. Uit de enquête blijkt dat veel verenigingen geholpen zijn met een Basispakket aan informatie, waarin bijv. de taken en
verantwoordelijkheden van de verenigingen staan beschreven. In het basispakket kan ook een logboek en vervangingsplan worden
bijgesloten, dit helpt bij het onderhoud van de speelvoorzieningen. Daarnaast is er vanuit de gemeente behoefte aan overeenkomsten met de
speeltuinverenigingen waarin gemaakte afspraken duidelijk zijn vastgelegd. Natuurlijk blijft er de mogelijkheid voor de speeltuinverenigingen om
contact te leggen met de betrokken ambtenaren.
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat niet alle verenigingen even goed op de hoogte zijn van de bedoeling van de subsidie. Zoals al
eerder aangegeven is het van groot belang dat alle speeltuinverenigingen weten waarop de vergoedingen zijn gebaseerd. Daarnaast moeten
verenigingen weten wát zij met het toegekende bedrag behoren te bekostigen. Wanneer de verenigingen niet goed op de hoogte zijn van de
subsidiegronden, bestaat er de kans dat er onvoorziene risico’s optreden. Het is aan de gemeente, als regievoerder, om de verenigingen te
voorzien van heldere informatie omtrent de toekenning en besteding van de vergoedingen voor het beheer en onderhoud van de speeltuinen.
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Bijlage I
Vragenlijst evaluatie Speelruimtebeleid – maart 2016
Vragen

Antwoordmogelijkheden

Hoe heet jullie speeltuinvereniging?
In welk jaar is jullie vereniging opgericht?
Hoeveel personen zijn betrokken bij de
vereniging?
Wat vinden jullie jullie belangrijkste taken als
vereniging?

toestellen veilig houden
contact met elkaar
toestellen mooi houden
toestellen repareren
toestellen vervangen
nieuwe toestellen plaatsen
speelplek schoon en mooi houden
voorkomen dat toestellen verdwijnen
activiteiten organiseren
zoveel mogelijk open zijn
sociale cohesie in de buurt

Hoeveel subsidie krijgt de vereniging jaarlijks voor
beheer en onderhoud?
Weten jullie waarop de hoogte van de subsidie is
gebaseerd?

geen idee we besteden het waar nodig
inschatting van benodigd bedrag bij instellen
subsidie
totaal aantal speelplekken
totaal aantal toestellen op de plek(ken)
in beleid aangewezen toestellen op de plek
in beleid aangegeven behoefte per
leeftijdscategorie op de plek

Weten jullie waar dit bedrag voor bestemd is?

nee
ja voor onderhoud toestellen
ja voor onderhoud toestellen en ondergronden
ja voor onderhoud en vervanging toestellen en
ondergronden
ja voor vervanging toestellen

Wat zit er totaal in de kas van de vereniging?
Komen jullie uit met de subsidie?

ja net
ja ruim
nee net niet
nee helemaal niet
weet niet

Zo nee, hoe komt dat volgens jullie?
Welke knelpunten ervaren jullie als vereniging?

kost veel tijd
bestuur compleet houden
actieve inzet bewoners
onduidelijkheid over rol en verantwoordelijkheden
kost naast subsidie nog meer geld
we hebben de kennis niet om het goed te
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kunnen doen
we missen de informatie om het goed te kunnen
doen
Wat gaat goed als vereniging?
Hoeveel speeltoestellen beheert jullie vereniging?
Hebben jullie al eens een nieuw toestel geplaatst?
Zo nee, reserveren/sparen jullie hiervoor?
Zo ja, welk(e) toestellen en voor welke
leeftijdscategorie?
Hebben jullie al eens een toestel gerepareerd?

nee
ja 1-3 keer kleine reparatie
ja 1-3 keer grotere reparatie
ja 1- 3 keer kleine en grote reparaties
meer dan 3 keer kleine reparaties
meer dan 3x grote reparaties

meer dan 3x kleine en grote reparaties
Hebben jullie al eens onderdelen besteld voor een
toestel?
ja kleine onderdelen
ja grote onderdelen
nee
Reserveren jullie geld voor het kopen van grote
onderdelen?
Hebben jullie al eens een toestel verwijderd?
Kunnen jullie uit de voeten met de
inspectierapporten voor onderhoud?

ja we weten wat we moeten doen
ja maar niet alles duidelijk
nee nog weinig mee gedaan
nee we begrijpen het niet
nee nog nooit ontvangen

Heeft u een plan voor wanneer u welk toestel
moet vervangen?
Werken jullie ook samen met anderen?

nee
ja andere speeltuin verenigingen
ja bedrijven
ja scholen
ja sportvereniging
ja nuso
ja Stichting Welzijn Lochem
ja andere partijen

Zouden jullie willen (blijven) samenwerken met
anderen?

nee
ja zelfde partijen
ja ook nieuwe partijen zoeken

ja meer met andere speeltuinvereniging
Welke verantwoordelijkheden zouden jullie kunnen
en willen dragen als vereniging?
Veiligheid van toestellen
Toestellen zijn heel en functioneren
Toestellen zijn schoon en mooi
Speelplek is schoon
Omgeving van speelplek is schoon en mooi
(groen en verharding)
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Speelplek blijft afgestemd op leeftijdscategorie
buurt
Waarin gaat samenwerking met en ondersteuning
door gemeente goed?

subsidieverstrekking
delen kennis en informatie over ontwikkelingen
duidelijkheid afspraken onderhoud
duidelijkheid over verantwoordelijkheden
contact met andere verenigingen
contact met inspecteur
contact met leveranciers toestellen
organiseren bijeenkomsten ihkv speelruimtebeleid
overig

Waarin gaat samenwerking met en ondersteuning
door gemeente minder goed?

subsidieverstrekking
delen kennis en informatie over ontwikkelingen
duidelijkheid afspraken onderhoud
duidelijkheid over verantwoordelijkheden
contact met andere verenigingen
contact met inspecteur
contact met leveranciers toestellen
organiseren bijeenkomsten ihkv speelruimtebeleid
overig

Wat zouden jullie aan
afspraken/verantwoordelijkheden willen
vastleggen met gemeente?
Zijn jullie tevreden met aantal plekken in beheer?

ja precies goed zo
nee liever minder
nee liever meer

Hoe zien jullie de toekomst van de vereniging?

geen problemen
bestaan is twijfelachtig op dit moment
op korte termijn problemen
op lange termijn problemen

Wat zijn toekomstplannen van de vereniging?
Wat is de best functionerende speelplek van de
vereniging?
Hoe vaak wordt er gespeeld op die plek?

(bijna) niet
1 dag per week
2 -4 dagen per week
4-6 dagen per week
elke dag

Hoe oud zijn de kinderen die er spelen?

0-4 jaar oud
4-8 jaar oud
8-12 jaar oud
12-15 jaar oud
15+ jaar oud

Sluiten de toestellen op deze plek goed aan op
de leeftijd naar jullie idee?

ja
nee er moet meer voor jongere kinderen bij
nee er moet meer voor oudere kinderen bij
nee er moeten meer sportmogelijkheden bij
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nee er wonen geen kinderen (meer)
Spelen er alleen kinderen uit eigen straat/buurt op
deze plek?
Mogen de kinderen in de meeste gevallen alleen
naar de speelplek komen?
Hoe is de bereikbaarheid van deze speelplek?

goed
redelijk
slecht

Wat is er nu zo goed aan de inrichting van deze
plek?
Wat is de slechtst functionerende speelplek van
de vereniging?
Hoe vaak wordt er gespeeld op die plek?

(bijna) niet
1 dag per week
2-4 dagen per week
4-6 dagen per week
elke dag

Hoe oud zijn de kinderen die er spelen?

0-4 jaar oud
4-7 jaar oud
8-12 jaar oud
12-15 jaar oud
15+

Sluiten de toestellen op deze plek goed aan op
de leeftijd naar jullie idee?

ja
nee er moet meer voor jongere kinderen bij
nee er moet meer voor oudere kinderen bij
nee er moet meer sport
nee er wonen geen kinderen (meer)

Spelen er alleen kinderen uit eigen straat/buurt op
deze plek?
Mogen de kinderen in de meeste gevallen alleen
naar de speelplek komen?
Hoe is de bereikbaarheid van deze speelplek?

goed
redelijk
slecht

Wat is er nu zo slecht aan de inrichting van deze
plek?
Hebben de speelplekken toestellen geschikt voor
kinderen met een handicap?

nee
ja 1 voor samen spelen (met en zonder handicap
bijv mandschommel of waar je ook met rolstoel bij
kan komen)
ja meerdere voor samen spelen
ja 1 speciaal (bijvoorbeeld rolstoel)speeltoestel

Doen jullie onderhoud aan toestellen?

nee niet nodig
nee we zien dat niet als onze taak
ja sommige toestellen

Indien ja: Wat doen jullie aan onderhoud van de
toestellen?

ja alle toestellen
visueel opknappen (bijv. verven)
repareren zodat ze blijven functioneren
repareren zodat ze veilig blijven
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voorkomen dat het kapot gaat of onveilig wordt
(smeren lagers of vervangen onderdeel)
nog andere werkzaamheden
Doen jullie onderhoud aan speciale
speelondergronden zoals zandbak of
veiligheidsondergrond onder toestellen?

nee niet nodig
nee geen taak
ja sommige ondergronden
ja alle ondergronden

Indien ja: Wat doen jullie aan onderhoud
ondergronden?

aanharken
onkruid/mos verwijderen
aanvullen materiaal
invegen
vuil ruimen
poep scheppen
nog andere werkzaamheden

Doen jullie onderhoud aan verhardingen?

nee niet nodig
nee geen taak
ja sommige verhardingen
ja alle verhardingen

Indien ja: Wat doen jullie aan onderhoud
verhardingen?

vegen
onkruid verwijderen
herstel
vuil ruimen
poep ruimen
nog andere werkzaamheden

Doen jullie onderhoud aan struiken en bosjes?

nee niet nodig
nee geen taak
ja sommige bosjes
ja alle bosjes

Indien ja: Wat doen jullie aan onderhoud struiken
en bosjes?

Snoeien/knippen
Schoffelen
Zelf bijplanten
Nog andere werkzaamheden

Doen jullie onderhoud aan gras op de
speelplek(ken)?

nee niet nodig
nee geen taak
ja sommige grasveldjes of delen ervan
ja al het gras

Indien ja: Wat doen jullie aan onderhoud gras?

maaien totaal speelveldje
maaien rond obstakels
maaien langs beplanting
poep scheppen
vuilruimen
bij/doorzaaien
nog andere werkzaamheden

Organiseren jullie ook activiteiten op de

Nee
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plek(ken)?
ja buurtbarbecue / buurtfeest
ja eigen speelgoed meenemen
ja spelletjes
ja in het kader van de buitenspeelcampagne
ja andere activiteiten
Wijzen jullie overige inwoners op meewerken?

nee niet nodig
nee geen taak
ja hondenpoep
ja parkeren
ja afval opruimen
ja toezicht houden op kinderen
ja andere zaken

Inspecteren jullie de speelplek zelf ook
regelmatig?

nee niet nodig
nee geen taak
ja 1x per kwartaal
1x maand
1x week
dagelijks

Houden jullie een logboek bij van het beheer en
onderhoud?

Nee niet nodig
Nee geen taak
Nee weet niet wat een logboek is
Ja wij hebben een logboek

Hebben jullie wel eens last van vandalisme?

Nee nooit
Afgelopen jaren enkele keer
Ja best vaak
Te vaak om het nog leuk te vinden

Heeft u nog een opmerkingen voor de
gemeente?
Hoeveel speelplekken beheert jullie vereniging?

1 speelplek
2 speelplekken
3 speelplekken
meer dan 3
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Bijlage II
Resultaten enquête Speeltuinverenigingen gemeente Lochem - Tabellenboek
1. Hoe heet jullie speeltuinvereniging?

2. In welk jaar is jullie
vereniging
opgericht?

3. Hoeveel personen
zijn betrokken bij de
vereniging?

Graanweg Actief

2012

5

Buurt- en speeltuinvereniging NOK Eefde

1962

45

SV De Bolderhoek

1974

141

Het Trapveldje

2011

8

Plaatselijk Belang Harfsen

1944

100

De Bloemhof

1967

12

Stichting Speel- en Ontmoetingsruimte Berkeloord

2011

15

MolenSpeelGronden

2014

6

Plein negen

2005

120

Speeltuinvereniging de Elze

2013

5

Stichting speeltuin Exel

2011

10

Stichting Speelplezier Laren

2011

7

Buurtvereniging de Spijkwijk

1991

6

Buurtspeeltuintjes de Gravenbuurt

2014

8

Tuindorp

2013

10

Speeltuinvereniging Barchem

2012
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4. Wat vinden
jullie jullie
belangrijkste
taken als
vereniging? (3
kiezen)

toestellen
veilig
houden

contact
met
elkaar

toestellen
mooi
houden

toestellen
repareren

toestellen
vervange
n

nieuwe
toestellen
plaatsen

speelplek
schoon en
mooi
houden

voorkome
n dat
toestellen
verdwijne
n

activiteite
n
organisere
n

zoveel
mogelijk
open zijn

sociale
cohesie in
de buurt

13

2

4

2

3

-

9

2

3

-

10
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5. Hoeveel
subsidie krijgt
de
vereniging
jaarlijks voor
beheer en
onderhoud?

6. Weten jullie
waarop de
hoogte van
de subsidie is
gebaseerd?

1000

geen idee
we besteden
het waar
nodig

inschatting
van
benodigd
bedrag bij
instellen
subsidie

totaal aantal
speelplekken

totaal aantal
toestellen op
de plek(ken)

in beleid
aangewezen
toestellen op
de plek

in beleid
aangegeven
behoefte per
leeftijdscateg
orie op de
plek

Geen
antwoord
ingevuld

1

1

3

4

-

6

1

nee

ja voor
onderhoud
toestellen

ja voor
onderhoud
toestellen en
ondergronde
n

ja voor
vervanging
toestellen

Geen
antwoord
ingevuld

-

-

4

ja voor
onderhoud
en
vervanging
toestellen en
ondergronde
n
11

-

1

2200
3400
2200
475.00
2200
2300

7. Weten jullie
waar dit
bedrag voor
bestemd is?

2000
2000
2000
0
5000
1300
2000
1200
2300
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8. Wat zit er
totaal in de
kas van de
vereniging?

9. Komen
jullie uit met
de subsidie?

3000

ja net

ja ruim

nee net niet

nee
helemaal
niet

weet niet

Geen
antwoord
ingevuld

5

2

2

4

1

2

8000
14100
0
1750

10. Zo nee, hoe komt dat volgens jullie?

3300

“Kunstgrasveld is onderhoudsintensief en zal waar nodig gerepareerd of vervangen moeten worden. Daar moet nu al voor

2300
200
1200
9000
-

.

gespaard worden.”
“Dat speeltoestellen duur zijn en de helft aan onderhoud en materiaal gaat, dus blijft er weinig over om te sparen voor
nieuwe toestellen.”
“De subsidie is onvoldoende voor organiseren activiteiten, onderhoud en vervanging toestellen/ondergrond en onderhoud
van het verenigingsgebouw. Wij hebben daarvoor andere inkomsten nodig zoals inzameling oud papier, contributie van

5000

leden en (eenmalige) donaties van stichtingen en dergelijke.”

3700

“Alles was nodig voor vervangende toestellen en we kunnen niet sparen voor reserves.”

3200

“Vervanging van speeltoestellen is kostbaar. Verzekeringen/lidmaatschap Nuso is jaarlijks al een behoorlijke kostenpost 370

15700

aanschafprijs van speeltoestellen is hoog.”

11. Welke
knelpunten
ervaren jullie
als
vereniging?
(2 kiezen)

kost veel tijd

bestuur
compleet
houden

actieve inzet
bewoners

onduidelijkhe
id over rol en
verantwoord
elijkheden

kost naast
subsidie nog
meer geld

we hebben
de kennis
niet om het
goed te
kunnen doen

we missen de
informatie om
het goed te
kunnen doen

Geen
antwoor
d
ingevul
d

3

7

9

1

7

-

1

2
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12. Wat gaat goed als vereniging?
“Een degelijk bestuur.”
“Dat de speeltuin nog steeds in goede condities is en veel gebruikt wordt door kinderen en ouders.”
“Actieve leden en actieve vrijwilligers. De financiën krijgen wij vooralsnog rond.”
“We kunnen goed samen werken en hebben een duidelijke verdeling in taken.”

13. Hoeveel
speeltoestellen
beheert jullie
vereniging?
12
30
19

“Sinds een jaar hebben wij weer een redelijk grote groep binnen de speeltuin vereniging die onder de vlag van Plaatselijk
Belang werkt. Dat maakt de taken wat makkelijker omdat men nu 1x in de maand een taak heeft.”

13

“Het samen (als bestuur en buurt) bezig zijn voor de speeltuin met als doel alles netjes en goed onderhouden te kunnen
gebruiken. Het is fijn te zien dat de kinderen blij zijn....”

10

“Samenwerking met elkaar.”

12

“Beheer speeltuin.”

17
16
15
-

“We hebben een eenmalig bedrag gekregen van de gemeente. Hier kunnen we prima op eigen kracht beslissen hoe en
wanneer we de gelden aanwenden ten behoeve van de speeltuin.”

12

“We bestaan nog ondanks het gebrek aan animo van veel buurtbewoners actief mee te werken. Er wordt door de kinderen
uit de wijk en van buiten de wijk veel gebruik gemaakt van de speeltuin.”

10

“Reacties buurt. Er wordt veel gespeeld.”

4

“Er wordt veel gespeeld, eenmaal per jaar hebben we een buurtschoonmaak/onderhoud dag, het plein ziet er goed uit,
toestellen blijven goed onderhouden.”

15
30

“De vereniging draait goed dankzij een kleine groep vrijwilligers.”
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14. Hebben jullie al eens een nieuw
toestel geplaatst?

16. Zo ja, welk(e) toestellen en voor
welke leeftijdscategorie?

Ja

Nee

11

5

15. Zo nee,
reserveren/sparen
jullie hiervoor?

Ja

Nee

Geen
antwoord
ingevuld

3

2

11

Geen antwoord
ingevuld
16

17. Hebben
jullie al eens
een toestel
gerepareerd?

18. Hebben
jullie al eens
onderdelen
besteld voor
een toestel?

nee

ja 1-3 keer
kleine
reparatie

ja 1-3 keer
grotere
reparatie

ja 1- 3 keer
kleine en
grote
reparaties

meer dan 3
keer kleine
reparaties

meer dan 3x
grote
reparaties

meer dan 3x
kleine en
grote
reparaties

Geen
antwoord
ingevuld

-

4

-

1

5

1

4

1

ja kleine
onderdelen

ja grote
onderdelen

nee

Geen
antwoord
ingevuld

9

1

4

2

19. Reserveren jullie geld voor het kopen van
grote onderdelen?

Ja

Nee

13

3

20. Hebben
jullie al eens
een toestel
verwijderd?

Ja

Nee

7

9
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21. Kunnen jullie uit
de voeten met de
inspectierapporten
voor onderhoud?

ja we weten
wat we
moeten doen

ja maar niet
alles duidelijk

nee nog
weinig mee
gedaan

nee we
begrijpen het
niet

nee nog nooit
ontvangen

Geen
antwoord
ingevuld

7

1

2

-

4

2

22. Heeft u een plan voor wanneer u welk
toestel moet vervangen?

23. Werken jullie
ook samen met
anderen? (Max. 3
invullen)

24. Zouden jullie
willen (blijven)
samenwerken
met anderen?

Ja

Nee

8

8

nee

ja andere
speeltuin
verenigingen

ja bedrijven

ja scholen

ja
sportvereniging

ja nuso

ja Stichting
Welzijn
Lochem

ja andere
partijen

4

4

3

3

-

1

4

5

nee

ja zelfde
partijen

ja ook
nieuwe
partijen
zoeken

ja meer met
andere
speeltuinvereniging

Geen antwoord
ingevuld

2

4

6

2

2
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25. Welke
verantwoordelijkheden
zouden jullie kunnen en
willen dragen als
vereniging? (Mag alles
aankruisen)

26. Waarin
gaat
samenwerkin
g met en
ondersteuning
door
gemeente
goed?

27. Waarin
gaat
samenwerkin
g met en
ondersteuning
door
gemeente
minder goed?

Veiligheid
van
toestellen

Toestellen zijn
heel en
functioneren

Toestellen
zijn schoon
en mooi

Speelplek is
schoon

Omgeving van
speelplek is
schoon en mooi
(groen en
verharding)

Speelplek blijft
afgestemd op
leeftijdscategorie
buurt

Geen
antwoord
ingevuld

10

10

9

11

8

9

2

subsidieverst
rekking

delen kennis
en
informatie
over
ontwikkeling
en

duidelijkheid
afspraken
onderhoud

duidelijkheid
over
verantwoor
delijkheden

contact met
andere
vereniginge
n

contact met
inspecteur

contact met
leveranciers
toestellen

organiseren
bijeenkomst
en ihkv
speelruimte
beleid

overig

Geen
antwoord
ingevuld

12

6

4

3

4

1

5

6

1

2

subsidieverst
rekking

delen kennis
en
informatie
over
ontwikkeling
en

duidelijkheid
afspraken
onderhoud

duidelijkheid
over
verantwoor
delijkheden

contact met
andere
vereniginge
n

contact met
inspecteur

contact met
leveranciers
toestellen

organiseren
bijeenkomst
en ihkv
speelruimte
beleid

overig

Geen
antwoord
ingevuld

-

2

2

3

1

5

-

-

7

2
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28. Wat zouden jullie aan afspraken/verantwoordelijkheden willen vastleggen met gemeente?
“Dat de inspectie van de speel toestellen gebeurt en toelichting.”
“Er is veel onduidelijkheid en onzekerheid over de continuering van het pachtcontract voor het terrein waarop onze speeltuin is gevestigd. Wij hebben
dringend behoefte aan duidelijkheid hierover. Er is veel onduidelijkheid over het maaibeleid van de gemeente.”
“Geen idee.”
“Heb ik nu geen concreet antwoord op.”
“Duidelijkheid in het beleid van de Gemeente. Wat wel en niet kan, vraag baak waar je terecht kunt met problemen etc., direct contact persoon hulp bij
fondsen en subsidies waar aan te vragen voor jouw organisatie zodat niet iedereen elke keer het wiel uit moet vinden.”
“We hebben afspraken staan wat betreft de parkeergelegenheid en toegankelijkheid van de speeltuin. Tevens hebben we een afspraak voor
stroomvoorziening en het uitbreiding schuurtje staan met de gemeente.”
“Huidige contract en subsidie systeem handhaven.”
“Lange termijn subsidiebeleid, Schade door vandalisme, Aansprakelijkheid.”
“Schoonhouden om het speel terrein.”
“N.v.t.”
“Geen aanvullingen op het huidige beleid.”
“Hoe, wat en wanneer er geïnspecteerd gaat worden. Dit jaar kreeg ik alleen een brief dat het gebeurd was. Het was overigens wel een duidelijk rapport en ze
waren tevreden. Of wij nog vast moeten leggen hoe vaak we controleren of alles in orde is, etc. Of hier formats voor zijn. We checken sowieso wel, maar
leggen hier niets over vast.”
“Geen idee.”

29. Zijn jullie
tevreden met
aantal plekken in
beheer?

ja precies
goed zo

nee liever
minder

nee liever
meer

Geen
antwoord
ingevuld

12

-

2

2
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30. Hoe zien jullie
de toekomst van
de vereniging?

geen
problemen

bestaan is
twijfelachtig
op dit moment

op korte
termijn
problemen

op lange
termijn
problemen

Geen
antwoord
ingevuld

10

-

1

3

2

31. Wat zijn toekomstplannen van de vereniging?
“In gesprek gaan over de speeltoestellen bij het nieuwe schoolcomplex de Garve.”
“Verder gaan zo als het nu gaat.”
“Zoals eerder gemeld is er onduidelijkheid over de plannen van de eigenaar van het terrein van onze speeltuin. Het pachtcontract is
afgelopen en in 2014 met een jaar verlengd. In maart is het verlengde contract opnieuw afgelopen. Wij kunnen hierdoor geen
toekomstplannen maken voor onze vereniging: het huisje moet dringend worden gerenoveerd of vervangen en nieuwe leden werven is ook
lastig.”
“Blijven bestaan en zo door gaan.”
“Wij zijn bezig om de speeltuinen ook geschikt te maken voor ouderen die hier lekker kunnen gaan sporten en bewegen Hierdoor hopen wij
ook op een mooi en waardevol contact tussen jong en oud.”
“Volgend jaar hebben wij ons 50 jarig bestaan...we willen graag zo doorgaan zoals we altijd deden. Er zijn voor de kinderen, buurt en leden.
Activiteiten plannen maar vooral zorgen dat alles ook binnen ons bestuur reilt en zeilt. Want een goed fundament is het halve werk. Alles
gebeurt vrijwillig en dit moet zeker met een vrolijk gezicht gebeuren. Sociale contacten maakt onze speeltuin met onze buurt erg speciaal....”
“Handhaven huidige situatie en positie.”
“Het beheren van alle speelplekken op de Molengronden en uitbreiding naar meerdere doelgroepen.”
“Nieuw klimtoestel plaatsen maar we moeten kijken hoe financieren.”
“Beheren van de speeltuinvoorziening.”
“Blijven bestaan om te zorgen voor fijne speelplek in de buurt.”
“Gewoon zo doorgaan.”
“Doorgaan zoals het nu gaat.”
“Behouden wat we hebben en moderniseren wanneer nodig.”
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32. Wat is de best functionerende speelplek van de
vereniging?
“Graanweg”
“Wieken en oranjelaan”
“Wij hebben één terrein”
“We hebben er een”
“Schooldermansweide”
“Alles”
“Speelplek Stiggoor”
“Kopermolenring”
“Voetbalveld”
“Exel”
“Er is er maar één”
“Grote veld”
“De speeltuin zelf”
“Spölvenne”
(2 maal geen antwoord ingevuld.)

33. Hoe vaak wordt er gespeeld
op die plek?

(bijna) niet

1 dag per
week

2 -4 dagen
per week

4-6 dagen
per week

elke dag

Geen
antwoord
ingevuld

-

1

-

4

9

2
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34. Hoe oud zijn de kinderen die er spelen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

35. Sluiten de toestellen op deze plek
goed aan op de leeftijd naar jullie
idee?

36. Spelen er alleen kinderen uit eigen
straat/buurt op deze plek?

37. Mogen de kinderen in de meeste
gevallen alleen naar de speelplek
komen?

38. Hoe is de bereikbaarheid van deze
speelplek?

0-4 jaar
oud

4-8 jaar
oud

8-12 jaar
oud

12-15
jaar oud

15+ jaar
oud

9

13

14

9

2

Geen
antwoor
d
ingevuld
2

ja

nee er moet
meer voor
jongere kinderen
bij

nee er moet
meer voor
oudere kinderen
bij

nee er moeten
meer
sportmogelijkhed
en bij

nee er wonen
geen kinderen
(meer)

Geen antwoord
ingevuld

11

-

3

-

-

2

ja

nee, ze
komen ook
uit andere
buurten

Geen
antwoord
ingevuld

1

13

2

ja

nee, er
komen
ouders mee

Geen
antwoord
ingevuld

13

1

2

goed

redelijk

slecht

Geen
antwoord
ingevuld

13

1

-

2
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40. Wat is er nu zo goed aan de inrichting van deze plek?

“Sluiting na 19:00.”
“Voor alle leeftijden zijn toestellen beschikbaar.”
“Heel veel ruimte. Niet langs een drukke weg. En gelegen aan een stukje bos.”
“Het past in de omgeving.”
“Er is voldoende te spelen voor deze doelgroep, er is ook ruimte om te chillen. Wij willen ook hier ruimte
inrichten voor 15+ en ouderen doormiddel van fitness/sport toestellen.”
“Het oversteken blijft een gevaar voor de kinderen...net als het parkeren (komen steeds meer mensen van
buitenaf) ...hierover hebben we as maandag een gesprek met de gemeente.”
“Locatie, situatie, onderhoud.”
“Meerdere ingangen en het verharde pad middendoor”
“Veiligheid en gezelligheid”
“Overzichtelijk, netjes”
“Er is ruimte om de toestellen en het is overzichtelijk”
“Openheid”
“Het ligt centraal in de wijk”
“Er is rondom een goede omheining, veel ruimte rondom speeltoestellen.”

41. Wat is de slechtst functionerende
speelplek van de vereniging?

geen

plek
benoemd

Geen
antwoord
ingevuld

4

2

8
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42. Hoe vaak wordt er gespeeld
op die plek?

43. Hoe oud zijn de kinderen die
er spelen? (Meerdere
antwoorden mogelijk)

44. Sluiten de toestellen op
deze plek goed aan op de
leeftijd naar jullie idee?

(bijna) niet

1 dag per
week

2 -4 dagen
per week

4-6 dagen
per week

elke dag

Geen
antwoord
ingevuld

-

-

1

1

-

14

0-4 jaar oud

4-7 jaar oud

8-12 jaar
oud

12-15 jaar
oud

15+ jaar
oud

Geen
antwoord
ingevuld

1

2

-

-

-

14

ja

nee er moet
meer voor
jongere
kinderen bij

nee er moet
meer voor
oudere
kinderen bij

nee er
moeten
meer
sportmogelij
kheden bij

nee er
wonen
geen
kinderen
(meer)

Geen
antwoord
ingevuld

2

-

-

-

-

14

45. Spelen er alleen kinderen uit eigen
straat/buurt op deze plek?

ja

nee, ze
komen ook
uit andere
buurten

Geen
antwoord
ingevuld

-

2

14
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46. Mogen de kinderen in de meeste
gevallen alleen naar de speelplek
komen?

47. Hoe is de bereikbaarheid van deze
speelplek?

ja

nee, er
komen
ouders mee

Geen
antwoord
ingevuld

1

1

14

goed

redelijk

slecht

Geen
antwoord
ingevuld

2

-

-

14

48. Wat is er nu zo slecht aan de inrichting van deze plek?
“Veel gras aanwezig bij de speeltuin.”
“De speelplek is verouderd en aan een opknap beurt toe. Het speelhuisje
met glijbaan is verkeerd om geplaats en word zomers loeiheet.”

49. Hebben de speelplekken toestellen
geschikt voor kinderen met een
handicap?

nee

ja 1 voor samen spelen
(met en zonder
handicap bijv
mandschommel of waar
je ook met rolstoel bij kan
komen)

ja meerdere
voor samen
spelen

ja 1 speciaal
(bijvoorbeeld
rolstoel)speelto
estel

Geen antwoord
ingevuld

7

2

5

-

2
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50. Doen jullie onderhoud aan
toestellen?

51. Indien ja: Wat doen jullie aan
onderhoud van de toestellen?

52. Doen jullie onderhoud aan
speciale speelondergronden
zoals zandbak of
veiligheidsondergrond onder
toestellen?

53. Indien ja: Wat doen jullie
aan onderhoud ondergronden?

nee niet nodig

nee we zien dat
niet als onze
taak

ja sommige
toestellen

ja alle toestellen

Geen antwoord
ingevuld

1

-

-

13

2

visueel
opkna
ppen
(bijv.
verven
)

repareren zodat ze
blijven functioneren

repareren zodat
ze veilig blijven

voorkomen dat
het kapot gaat
of onveilig
wordt (smeren
lagers of
vervangen
onderdeel)

nog andere
werkzaamhede
n

Geen antwoord
ingevuld

-

1

4

5

3

3

nee niet nodig

nee geen taak

ja sommige
ondergronden

ja alle
ondergronden

Geen antwoord
ingevuld

1

-

5

8

2

aanharken

onkruid/mos
verwijderen

aanvullen
materiaal

invegen

vuil ruimen

poep
scheppen

nog andere
werkzaamhe
den

Geen
antwoord
ingevuld

-

2

3

-

1

1

6

3
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54. Doen jullie onderhoud aan
verhardingen?

55. Indien ja: Wat doen jullie
aan onderhoud verhardingen?
(Meerdere antwoorden
mogelijk)

56. Doen jullie onderhoud aan
struiken en bosjes?

57. Indien ja: Wat doen jullie
aan onderhoud struiken en
bosjes? (Meerdere antwoorden
mogelijk)

58. Doen jullie onderhoud aan
gras op de speelplek(ken)?

nee niet nodig

nee geen taak

ja sommige
verhardingen

ja alle
verhardingen

Geen antwoord
ingevuld

6

2

4

2

2

vegen

onkruid
verwijderen

herstel

vuil ruimen

poep ruimen

nog andere
werkzaamhe
den

Geen
antwoord
ingevuld

4

4

3

3

1

-

3

nee niet nodig

nee geen taak

Geen antwoord
ingevuld

2

3

2

Snoeien/kni
ppen

Schoffelen

Zelf
bijplanten

nog andere
werkzaamhe
den

Geen
antwoord
ingevuld

7

3

1

3

7

nee niet nodig

nee geen taak

1

5

ja sommige
grasveldjes of
delen ervan
4

ja al het gras

Geen antwoord
ingevuld

4

2
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59. Indien ja: Wat doen
jullie aan onderhoud
gras? (Meerdere
antwoorden mogelijk)

maaien
totaal
speelveldje

maaien rond
obstakels

maaien
langs
beplanting

poep
scheppen

vuilruimen

bij/doorzaaie
n

nog andere
werkzaamhe
den

Geen
antwoord
ingevuld

7

3

3

1

4

-

2

8

60. Organiseren jullie ook
activiteiten op de
plek(ken)? (Meerdere
antwoorden mogelijk)

61. Wijzen jullie overige
inwoners op
meewerken?
(Meerdere antwoorden
mogelijk)

62. Inspecteren jullie de
speelplek zelf ook
regelmatig?

Nee

ja
buurtbarbecu
e / buurtfeest

ja eigen
speelgoed
meenemen

ja spelletjes

ja in het kader
van de
buitenspeelca
mpagne

ja andere
activiteiten

Geen
antwoord
ingevuld

2

5

2

6

8

8

2

nee niet
nodig

nee geen
taak

ja
hondenpoe
p

ja parkeren

ja afval
opruimen

ja toezicht
houden op
kinderen

ja andere
zaken

Geen
antwoord
ingevuld

2

-

4

2

6

4

7

2

nee niet
nodig

nee geen
taak

ja 1x per
kwartaal

1x maand

1x week

dagelijks

Geen
antwoord
ingevuld

-

-

1

7

5

1

2
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63. Houden jullie een logboek
bij van het beheer en
onderhoud?

64. Hebben jullie wel eens last
van vandalisme?

nee niet nodig

nee geen taak

Nee weet niet
wat een logboek
is

Ja wij hebben
een logboek

Geen antwoord
ingevuld

2

1

-

11

2

Nee nooit

Afgelopen jaren
enkele keer

Ja best vaak

Te vaak om het
nog leuk te
vinden

Geen antwoord
ingevuld

3

10

1

-

2

65. Heeft u nog opmerkingen voor de gemeente?
“Nee”
“Ik vind het contact met de gemeente vaak moeizaam verlopen. E-mail wordt niet of heel laat beantwoord
en er wordt geen ontvangstbevestiging gestuurd. Het is de afgelopen jaren onduidelijk geweest wie nou het
aanspreekpunt was.”
“Nee”
“Geweldig dat jullie op deze manier een beleid gaan voeren, ik hoop dat het voor alle speeltuinen straks
duidelijk is en er overal in de gemeente Lochem geweldige plekken zijn voor de jeugd zodat ze weer buiten
spelen.”
“Verder geen opmerkingen. ..De dingen waarvan wij vonden wat anders zou kunnen lopen al bij jullie! ...”
“Huidige beleid voortzetten”
“Nee”
“Het voetbalveld aanpassen wat al een keer is toegezegd, handig 1x per 3 maand een kleine bespreking hoe

41

het gaat en draait.”
“Geen bijzonderheden”
“Ik kon niet alle vragen beantwoorden zoals ik graag wilde. Soms wilde ik meerdere opties en kon er maar 1 of
was geen van de genoemde antwoorden van toepassing en moest er toch (dus een onjuist) antwoord
gekozen worden.”
“Geen”
“Zo doorgaan als het gaat. De enquête vond ik persoonlijk niet erg sterk. Soms stonden mijn antwoorden er
niet bij en moest ik toch wat aanvinken om verder te mogen naar de volgende vraag. Bij diverse vragen kon ik
niet kiezen maar waren er duidelijk meerdere antwoorden maar dan mocht ik er maar 1 aanklikken.”
“Als jullie a.u.b. het gras blijven maaien.”

66. Hoeveel speelplekken
beheert jullie vereniging?

1 speelplek

2 speelplekken

3 speelplekken

meer dan 3

Geen antwoord
ingevuld

8

3

2

1

2
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