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Belangrijk om vooraf te weten  
Aan de totstandkoming van dit speelplan is de grootst mogelijke zorg besteed. Er kunnen geen 
rechten aan worden ontleend. In de praktijk is het mogelijk dat de uitvoering om praktische redenen 
van het speelplan afwijkt van het voorstel. Wij zien er op toe dat dit zo beperkt mogelijk blijft.  
 
Wanneer het budget voor een speelplan lager is dan € 15.000,- wordt een beperkter speelplan 
opgesteld waarbij de nadruk meer ligt op de toestellen die aan vervanging toe zijn. Dit omdat de 
tijdsinvestering van de ambtelijke organisatie anders niet in verhouding staat tot de daadwerkelijke 
investering in speeltoestellen. 
 
 
Inspraak procedure  
Het speelplan ter inzage  
Tot en met 26 oktober 2017 ligt in het informatiecentrum in het stadskantoor het speelplan, met 
daarin uitleg en afbeeldingen van de speellocaties ter inzage. Het college van burgemeester en 
wethouders neemt dit speelplan graag over.  
Het volledige speelplan staat op www.etten-leurdoethetgewoon.nl en op de Facebook pagina van uw 
wijk: www.facebook.com/wijkverenigingcentrum-west. Ook in de Etten-Leurse Bode wordt erover 
gepubliceerd. 
 
 
Niet voor mijn deur! Of juist wel?  
Wilt u reageren op het speelplan, dan kunt u tot en met 26 oktober een brief schrijven aan het 
college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, afdeling Samenleving, Postbus 10.100, 
4870 GA Etten-Leur. Vermeld u hierbij ‘Actualisatie Speelplan Centrum-West’.  
Ontvangen we in de genoemde periode geen reacties die leiden tot heroverweging van het 
speelplan, bestellen we de speeltoestellen en plaatsen we deze nog dit eind 2017/begin 2018.  
 
 
Leeswijzer  
Het rapport bestaat uit vier hoofdstukken, te beginnen met de basisgegevens, waarin uitleg wordt 
gegeven over de demografische gegevens, het attractiebesluit, de uitgangspunten van het beheer,  
de gewenste uitstraling , een samenvatting van de aanpassingen per speellocatie en een 
begrotingsoverzicht.  
De keuzemogelijkheden waren: de speelplek behouden, de speelplek opheffen of het 
aanvullen/verplaatsen van speeltoestellen op/van de speelplek. Dit allemaal rekening houdend met 
het beschikbaar gestelde budget. Er is gekozen om een beeldverslag te maken. Beelden zeggen 
doorgaans meer dan de teksten eromheen. 
 

 

http://www.etten-leurdoethetgewoon.nl/
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2. Basisinformatie 

Algemeen 
De wijk is, zoals de naam al doet vermoeden, centraal gelegen. Alle voorzieningen op het gebied van 
winkels, scholen, moskee, kerk, horecavoorzieningen, openbaar vervoer, bioscoop en huisartsen 
liggen binnen handbereik. Het centrum van Etten-Leur is grotendeels gebouwd vanaf circa eind 19e 
eeuw tot en met jaren 70 van de vorige eeuw. Er zijn over heel de wijk diverse type woningen, 
waarvan veel rijwoningen. De meeste bewoners wonen er graag en kenmerkend is de onderlinge 
betrokkenheid. De afgelopen jaren zijn diverse speellocaties aangepakt. Van de speelvoorzieningen 
wordt veel gebruik gemaakt. 

Demografische gegevens 
In de wijk Centrum West wonen ca. 1728 mensen. Vanuit het speelbeleid zijn binnen deze groep de 
kinderen onder te verdelen in een viertal categorieën: 0-4 jarigen, 5-9 jarigen, 10-14 jarigen en 15-18 
jarigen. Elke groep heeft behoefte aan speelvoorzieningen die passen bij hun leeftijd. De behoefte 
aan grotere uitdagingen en daarmee de actieradius waarbinnen gespeeld wordt, nemen toe met de 
leeftijd.  
In Centrum West wonen in totaal ca. 74 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. In de categorie 5-9 
jarigen wonen er ca. 69 kinderen in de wijk. De grootste groep bestaat uit 10-14 jarigen, namelijk ca. 
92 kinderen. In de categorie 15-18 jarigen wonen er ca.73 kinderen in de wijk. 

Attractiebesluit 
Speelplaatsen zijn een belangrijk onderdeel in de groene buitenwereld. Het is een onderdeel van een 
prettige leefomgeving. Vaak zijn het kleurrijke geheel en de spelende kinderen een lust voor het oog. 
Maar het moet wel veilig zijn. Het besluit veiligheid van attractie en speeltoestellen, het zogenaamde 
'attractiebesluit' voorziet hierin. Het Attractiebesluit richt zich op veiligheid en aansprakelijkheid en 
kent verantwoordelijkheid toe aan zowel de producent van speeltoestellen als aan de beheerder van 
de toestellen. Zo moet de producent in het ontwerp en materiaalgebruik alle mogelijke gevaren 
uitsluiten of beperken. Ook verstrekt hij een gebruiksaanwijzing en is een typegoedkeuring verplicht. 
Alle speeltoestellen in de wijk voldoen hieraan. 

Uitgangspunten beheer 
Vanuit het oogpunt van het beheer van de speeltoestellen is ook een aantal randvoorwaarden 
bepaald. Een nieuw te plaatsen speeltoestel moet onderhoudsvriendelijk en duurzaam zijn. 
Daarnaast is het gewenst om niet meer dan twee verschillende leveranciers op één speellocatie te 
hebben. Het onderhoud wordt hiermee niet alleen vereenvoudigd, maar er blijft ook eenheid in de 
uitstraling van de speeltoestellen op een speelplek. 

Beschikbare budget   
Het beschikbare budget voor het speelplan Centrum West is € 10.000,--. De speeltoestellen worden 
gefinancierd uit het budget dat beschikbaar is gesteld voor speelplannen in bestaande wijken. Het 
budget is inclusief het aanbrengen van ondergronden, het monteren en eventueel verplaatsen van 
speeltoestellen. Het is een vervangingsbudget, waardoor het uitbreiden van het totaal aantal 
speeltoestellen slechts beperkt mogelijk is. 
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3. Inbreng kinderen 
 

De grootste inspiratiebron voor de totstandkoming van het 
speelplan zijn uiteraard de kinderen zelf. Zij zijn immers de 
gebruikers van de speelgelegenheden. Kinderen kunnen als 
geen ander grenzeloos en onbeperkt denken, dat levert 
verrassende wensen op. Zo’n 80 kinderen uit de wijk hebben 
tijdens de nationale buitenspeeldag aangegeven waar hun 
behoeftes liggen.  

 

De voorkeur van deze kinderen gaat uit naar een kabelbaan 
of een combinatiespeeltoestel waarbij glijden en klimmen 
hoog scoorde. Als we dan kijken naar de speelwaarden van 
deze twee toestellen, heeft een combinatiespeeltoestel de 
voorkeur.  

 
  

 
 
 
 

Foto’s gemaakt tijdens de buitenspeeldag wijk Centrum-West; kinderen geven d.m.v. stickers aan 
waar hun voorkeur naar uit gaat: 
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4. Speellocaties en uitwerking speelplan 
 
In dit hoofdstuk worden alle speellocaties omschreven.  
 
 
 

Rochussenlaan  
 
Bestaande speeltoestellen 
 
Hobbeleend (Kompan) 
Schietwand (Boerplay) 
Groot voetbalgoal (Velopa) 
Klimtrechter (Boerplay) 
Glijbaan (Boerplay) 
T-schommel met Sona Octavia (Yalp) 
Duo duikelrek (Boerplay)  
 
 
 
 

  
 
 
Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?  
 
De toestellen blijven ongewijzigd.  
Het grind onder de T-schommel wordt vervangen door honingraat tegels. 
 
 

javascript:__doPostBack('tvBrowse','sRootAllLocations\\Location_f0d1ddf5-618a-49c4-8ade-3139899c074b\\Location_97fec93e-f6df-4588-84fe-b2991a7a940e\\Location_26d6fbcc-161f-4351-b5e4-36b79dfade7e\\Location_4578acbf-9baa-4662-9e22-b9ca5414cc47')
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Bestaande speeltoestellen 
Wip (Yalp) 
Doel (2x)  
Glijbaan (Yalp) 
Wipgiraffe (Yalp) 
Wiebelbalk (Yalp) 
Klimrek (Yalp) 
T-Schommel (Yalp) 

 
 
Ballenvanger trapveld 
Vorig jaar zomer is er als proef een ballenvanger in de vorm van een net geplaatst. Hierdoor 
belanden er veel minder ballen op de auto's, in de voortuinen en tegen de ruiten dan vóór het net 
kwam. In overleg met de direct omwonenden blijft dit net hangen. De bebossing wordt laag 
gehouden, zodat het zicht niet wordt beperkt. 
 
Speelveld 
Het klimtoestel wordt verwijderd. De conditie van het hout hiervan is slecht. Ter vervanging komt er 
een cirkelduikelrek. Daarnaast wordt de ondergrond vervangen door gras.  
 
 Dit klimtoestel met ondergrond grind wordt vervangen    
 

 
        Cirkelduikelrek ter vervanging van klimtoestel 

Grijsoord 
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Schapenweide 
 
Bestaande speeltoestellen  
 
Tourniquet carroussel (Yalp) 
Wipkip 
Duikelrek (Yalp) 
Wipmoter ( Yalp) 
Basket (Yalp) 
 

  
 
 
Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?  
Deze speellocatie blijft ongewijzigd. 
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Halewijnstraat 
 
Bestaande speeltoestellen  
 
Motorwip (Boerplay)     Climbklim (Kompan) 
Duikelrek (Boerplay)     Bloem activitybord (Kompan) 
Glijbaan (Boerplay)     Paardenwip (Boerplay) 
Eendenkuip (Boerplay)     Klik-klak Activitybord (Kompan) 
Klavertje Vier Wip (Boerplay)    Swingschommel (Kompan) 
 

 
 

  
 Naar deze kant van het speelveld wordt     Klavertje vier wordt verplaatst 
 het klavertje vier verplaatst 
 
Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?  
Deze speellocatie wordt aangevuld met een nieuw combinatietoestel van Boerplay. 
Het klavertje vier wordt verplaatst naar de andere kant van deze speellocatie. 
 
Het combinatietoestel van Boerplay: 
 
De wens vanuit de kinderen was 
overduidelijk dat dit speeltoestel aan de 
Halewijnstraat moet komen te staan. 
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Speelveld nabij Tolhuislaan 45 
 
 
 

  
 
 
Door middel van een bewonersinitiatief zijn er in 2015 twee goaltjes geplaatst op deze speellocatie.  
 
Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?  
Deze speellocatie blijft ongewijzigd.  
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5. Samenvatting 
 
 
De volgende speeltoestellen worden verwijderd: 
• Grijsoord 

Klimtoestel (Yalp) 
 
De volgende speeltoestellen worden verplaatst: 
• Halewijnstraat 

Klavertje vier (Kompan) naar de andere kant van deze speellocatie bij de grote boom 
 
De volgende speeltoestellen zijn nieuw: 
• Halewijnstraat 

Combinatietoestel (Boerplay) 
• Grijsoord 

Cirkelduikelrek (Boerplay) 
 
De volgende ondergronden worden vernieuwd: 
• Rochussenlaan (grind T-schommel wordt honingraat tegels) 
• Grijsoord (grind klimtoestel wordt gras) 
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