Voorwoord
Met plezier en gepaste trots presenteert werkgroep ‘speelplan De Grient’ het speelplan voor de wijk
De Grient. De werkgroep ‘speelplan De Grient” is samengesteld uit gemeenteambtenaren en
bewoners, die zich hebben ingespannen om een nieuwe impuls te geven aan het buiten spelen in de
wijk ‘De Grient’. Voor u ligt het resultaat van deze inspanning.
Buiten spelen voor kinderen in deze moderne tijd vol met beeldschermen is nog belangrijker
geworden dan het al was. Buiten spelen verhoogt het gevoel van welzijn en bevordert de
gezondheid. Een mooie, veilige en verzorgde plek om te spelen kan zorgen voor de juiste verleiding
om de voordeur te openen en buiten het avontuur te zoeken samen met andere kinderen in de wijk.
Buiten spelen is een activiteit die voor alle kinderen van diverse leeftijdsgroepen open zou moeten
staan. Kinderen met en zonder een beperking verdienen een plek om te spelen in de eigen woonwijk.
De werkgroep heeft zich gericht op de leeftijdsgroep 1 tot en met 12 jaar, maar in het achterhoofd is
ook de oudere leeftijdsgroep meegenomen omdat zij deel uit maken van de wijk. Als diverse
leeftijdsgroepen een fijne (ontmoetings)plek hebben, dan zal dit een synergie geven die de wijk, haar
bewoners en de leefbaarheid ten goede komt.
De werkgroep is diverse malen samengekomen om te bespreken wat van belang is voor de wijk “De
Grient”. Om dit niet alleen in onderlinge gesprekken te bespreken en vast te stellen, is ook
veldonderzoek gedaan. Alle speeltuinen in de wijk zijn met kinderen uit de wijk en huis-aan-huis
bezoeken zijn gedaan in de Dasseburcht om een compleet beeld te krijgen van de wensen van de
bewoners. Ook is door de gemeente onderzoek gedaan naar de demografische opbouw van de
straten, zodat de juiste keuzes zijn gemaakt voor de diverse speeltuinen in de wijk. Tevens heeft de
gemeente een breed aanbod aan speeltoestellen verzameld, en liet zij de keuzes over aan de
bewoners.
Er is gekozen voor een centrale ontmoetingsplaats in het park. Kleinere en grotere kinderen kunnen
hier spelen onder het eventueel toeziend oog van ouders of begeleiders. Het speelaanbod is hier
vergroot, waardoor het nog aantrekkelijker is om hier te spelen. De andere speeltuintjes richten zich
meer op de jongere kinderen (die niet alleen naar het grote park kunnen gaan om te spelen), krijgen
een nieuwe impuls en/of worden grondig onderhouden. In de speeltuintjes in het park en aan de
Dasseburcht zijn speelvoorzieningen getroffen voor kinderen met een beperking. Ook voor hen is
(meer) ruimte gemaakt om buiten te kunnen spelen in de eigen wijk of eigen dorp.
We hebben in de keuzes die we gemaakt hebben rekening gehouden met een zo’n breed mogelijk
aanbod voor alle kinderen. We hopen dat de bewoners van de wijk blij zijn met de gemaakte keuzes.
We danken in het bijzonder mevrouw M. Boender (beleidsmedewerker Spelen) en mevrouw E.
Marcelis (wijkmanager) voor al hun inspanningen. Zonder hen hadden we niet de mogelijkheden
gehad om op deze wijze te investeren in de mogelijkheden voor onze kinderen om buiten te spelen
in de wijk. Ook bedanken wij de buitendienst voor hun inzet en denken in mogelijkheden. Op deze
manier hebben we nog meer speelruimte kunnen creëren voor de kinderen in de wijk.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep ‘Speelplan De Grient’
Mevrouw M. Boender en mevrouw E. Marcellis (namens de gemeente)
Mevrouw P. van der Sloot - van Kuijk , mevrouw A. Veltman, mevrouw M. Verhaeren-Sterrenberg en
de heer V. Jakubaitis (namens de bewoners van de wijk ‘De Grient’)
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1. Inleiding
1.1 Belangrijk om vooraf te weten
Het laatste speelplan van wijk de Grient is opgesteld in 2012. Met behulp van een groep kinderen en
wijkbewoners actualiseerden we dit speelplan. Samen bekeken we de acht speellocaties in de wijk.
De kinderen gaven aan op wat voor toestellen ze graag spelen, wat ze misten, op welke locaties veel
of juist weinig gespeeld werd en wat ze graag wilden toevoegen aan hun wijk. Tijdens dit rondje in de
wijk spraken we ook een groepje kinderen met begeleiders van kinderdagverblijf Belle Fleur. De
keuzemogelijkheden waren om een speelplek te behouden, op te heffen, een versleten/defect
toestel te vervangen of het verplaatsen van speeltoestellen binnen de wijk. Hierbij is rekening
gehouden met het beschikbare budget, de leeftijdsopbouw en de wensen van de kinderen.
We maakten dit speelplan met de grootst mogelijke zorg. Er kunnen geen rechten aan worden
ontleend. In de praktijk is het mogelijk dat de uitvoering om praktische redenen afwijkt van het
voorstel. Wij zien erop toe dat dit zo beperkt mogelijk blijft.

1.2 Inspraak procedure
Het concept-speelplan deelden we via:
• www.etten-leur.nl
• de Etten-Leurse bode
• social media kanalen van de gemeente
• social media kanaal van de wijkvereniging
Bewoners konden reageren tot 22 december 2021.

1.3 Leeswijzer
Het speelplan heeft drie hoofdstukken:
•
•
•

De inleiding.
De basisgegevens met demografische gegevens, het attractiebesluit en het budget.
Informatie en/of wijzigingen over de speellocaties.

2. Basisinformatie
2.1 Demografische gegevens
De wijk de Grient telt op dit moment ca. 1340 bewoners. Vanuit het speelbeleid zijn de kinderen
onder te verdelen in vier leeftijdscategorieën:
• 0-4 jaar circa 59 kinderen
• 5-9 jaar circa 67 kinderen
• 10-14 jaar circa 61 kinderen
• 15-18 jaar circa 67 kinderen
Elke groep heeft een andere behoefte in spelen die past bij hun leeftijd. Hoe ouder het kind, hoe
groter de behoefte aan uitdaging en daarmee afstand waarbinnen gespeeld wordt.

2.2 Huidige formele speellocaties
In de wijk de Grient zijn 8 speellocaties. Na de uitvoering van dit speelplan worden er 2 speellocaties
opgeheven (zie rood) en blijven er 6 speellocaties over (zie groen).

2.3 Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
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 voor veiligheid van attractie en speeltoestellen, het
zogenaamde 'Attractiebesluit' voorziet hierin. Het Attractiebesluit richt zich op veiligheid en
aansprakelijkheid en legt verantwoordelijkheid bij de producent van speeltoestellen en aan de
beheerder van de toestellen. Alle speeltoestellen in de wijk voldoen hieraan. Ook nieuwe
speeltoestellen moeten hieraan voldoen:
• onderhoudsvriendelijk,
• veilig geïnstalleerd,
• duurzaam,
• regelmatig geïnspecteerd,
• gecertificeerd,
• goed gemonteerd,
• het toestel moet veilig zijn door
• de gemeentelijke beheerder houdt
middel van onderhoud,
een logboek per speeltoestel bij.

Iedere bewoner kan melding maken van een kapot speeltoestel via www.etten-leur.nl, de
BuitenBeterapp of door te bellen naar telefoonnummer 14076. Samen zien we meer!

2.3 Beschikbare budget
Voor het speelplan is 25.000 euro tot beschikking gesteld. Dit bestaat uit het originele budget van
9.000 euro. En eenmalig 16.000 euro vanuit het budget wijkgericht werken.
Dit is voor de vervanging van versleten/defecte speeltoestellen voor nieuwe toestellen, het
aanbrengen van ondergronden, het monteren en eventueel verplaatsen van speeltoestellen. Het is
een vervangingsbudget, waardoor het uitbreiden van het totaal aantal speeltoestellen heel beperkt
kan. Het vervangen van grindzand-ondergronden en straatmeubilair als bankjes vallen onder een
ander budget.

2.4 Meerwaarde buitenspelen

Bron: Jantje Beton

Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn. Een kindvriendelijke buitenruimte
waar kinderen kunnen spelen is belangrijk voor alle bewoners van de gemeente. Dit is de afgelopen
tijd ook gebleken tijdens de coronacrisis. We moe(s)ten zoveel mogelijk thuis en in onze woonplaats
blijven, dus buiten spelen werd ineens nóg belangrijker. Elkaar op veilige afstand ontmoeten. Spelen
draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van het kind.

2.5 Inbreng kinderen
We maken dit speelplan voor alle kinderen en de gehele wijk de Grient. Daarom willen wij van hen
horen wat zij graag willen in hun woonwijk. Dit hebben we gedaan door met hen een ronde te
wandelen in de wijk. We hebben alle speellocaties bekeken. De wat oudere kinderen spelen vaak en
graag buiten, ze doen dit het liefst in park de Grient, centraal in de wijk gelegen. De jongere kinderen
spelen het liefst bij een speeltuintje dichtbij huis.

3. Speellocaties
3.1 Wezelpad
Huidige toestellen:
•

Springpalen

Wat gebeurt er met deze speellocatie?
Hier wordt zelden tot nooit gespeeld. Het speelveld ligt er verlaten bij en nodigt niet uit om te
spelen. In de springpalen is houtrot geconstateerd. Deze worden dus verwijderd en daarmee wordt
deze speellocatie opgeheven.

3.2 Hertesprong
Huidige toestellen:
•
•

Combinatietoestel
Duikelrek 2x

Wat gebeurt er met deze speellocatie?
Dit is een veel gebruikte speellocatie. De duikelrekjes die ook als goaltjes worden gebruikt, zijn
populair. Deze locatie blijft zoals hij is.

3.3 Welpepad
Huidige toestellen:
• Combinatietoestel apenbrug
• Hink-stap-sprong
• Hobbelfiguur olifant
• Hobbelfiguur schildpad

Wat gebeurt er met deze speellocatie?
Op deze speellocatie zijn eerder 2 huppelplaten weggehaald omdat deze kapot waren. Hier mocht
nog een toestel voor terug worden geplaatst. Om het pleintje wat meer kleurrijk te maken is gekozen
voor een twisterbord met pleinplakker en een knikkerpotje. Onze buitendienst legt hier een aantal
m2 stoeptegels, zodat de pleinplakker en het knikkerpotje bevestigd kunnen worden. De huidige
apenbrug en hobbelfiguren worden opgeknapt en geverfd. Omdat hier iets veranderd, ontvangen
omwonenden hier een brief over bij aanvang van de inspraaktijd van 2 weken.

3.4 Wolvenspoor
Huidige toestellen:
•Klimnet
•Glijbaan
•Schommeltje
•Wip

Wat gebeurt er met deze speellocatie?
Deze speellocatie is in 2012 nieuw geplaatst. De speeltoestellen voldoen nog aan de norm en worden
veel gebruikt. Bewoners missen hier een bankje, dus deze is aangevraagd bij collega´s leefomgeving.
En verder blijft de locatie zoals hij is.

3.5 Marterhof

Huidige toestellen:
• Margriet-wip
• Jungleplay
• Glijbaan RVS

Wat gebeurt er met deze speellocatie?
Op deze locatie vervangen we de grindondergrond voor een valdempende ondergrond, namelijk
rubbertegels. Dit komt uit een ander budget dan het speelbudget. Verder blijft de locatie zoals hij is.

3.6 Park de Grient

Huidige toestellen:
•
•
•
•

Vogelnestschommel
Tafeltennistafel
Jungleplay
Maxi goals 2x

•
•
•
•

Speelhek
Minidoeltjes 2x
Hondenwip
Hooiberg

Wat gebeurt er met deze speellocatie?
Vanuit de werkgroep en kinderen komt sterk naar voren dat we meer ontmoeting en samenspelen
willen creëren op een centrale plek in de wijk, namelijk het park. Daarom verplaatsen we twee
strafschopplaten uit de Hazeleger en Dasseburcht hierheen. Een kabelbaan was een grote wens
vanuit het vorige speelplan in 2012. Ook nu is dit het eerste wat de kinderen benoemen. Omdat we
dit jaar eenmalig meer budget hebben voor deze wijk, kan dit nu gerealiseerd worden.
Vanuit eerdere bewonersmails was de wens voor een babyschommel. Dit heeft moeten wachten tot
het volgende speelplan, dus realiseren we deze nu. De andere speeltoestellen worden opgeknapt en
geverfd. En we vervangen de grindondergrond voor een valdempende ondergrond, namelijk
rubbertegels. Dit komt uit een ander budget dan het speelbudget. Direct omwonenden ontvangen
een brief over de veranderingen bij deze speellocatie, bij aanvang van de inspraaktijd van 2 weken.

3.7 Hazeleger
Huidige toestellen:
•

Strafschopplaat

Wat gebeurt er met deze speellocatie?
We hebben hier regelmatig en op verschillende tijdstippen gekeken of er kinderen spelen, maar deze
speellocatie ligt er verlaten bij. Omdat de Hazeleger op 200 meter lopen van het park ligt, heeft de
werkgroep besloten om de strafschopplaat naar het park te verplaatsen. Daarmee wordt deze
speellocatie opgeheven. Direct omwonenden ontvangen hier een brief over bij aanvang van de
inspraaktijd van 2 weken.

3.8 Dasseburcht

Huidige toestellen:
•
•

Combinatietoestel
Tafeltennistafel

•
•

Galoppaard
Strafschopplaat

Op 28 maart 2020 heeft in de Dasseburcht een familiedrama plaatsgevonden. Waarbij 2 jonge
kinderen, moeder en oma om het leven kwamen. Omdat dit zo’n gevoelige kwestie is, wilden we
zorgvuldig te werk gaan. Twee leden van de werkgroep zijn langs de deuren gegaan om te vragen wat
bewoners voor speellocatie in hun straat zien. Zij gaven aan behoefte te hebben aan speeltoestellen

voor jongere kindjes. Ook vroeg de werkgroep hoe ze over een gedenkplek dachten, ter
nagedachtenis aan de gebeurtenis in 2020. De meerderheid had dit zelfs nodig om het verdriet te
verwerken, dus er is gekozen om een gedenkplaatje in een bankje op dit plein te maken.
In de zomer van 2022 worden in de Dasseburcht woningen opgeknapt door Alwel. Ook vindt een
reconstructie plaats van de straat en het pleintje. Groenstroken, bomen en parkeerplaatsen worden
gewijzigd. We laten dan meteen de grindondergrond onder het huidige combinatietoestel
verwijderen. De buurt heeft mee mogen beslissen hoe het eruit komt te zien. De beleidsmedewerker
spelen en wijkmanager houden korte lijntjes met de projectleider van de gemeente van dit project.
Zodat we samen tot een mooie nieuwe Dasseburcht komen.
Bewoners krijgen een brief over de wijziging van de speellocatie (eind 2022 na de renovatie van de
rest van de straat), als de inspraaktijd van 2 weken loopt.
Wat gebeurt er met deze speellocatie?
Omdat uit demografische gegevens van de straat en uit het rondje langs de deuren blijkt dat er
behoefte is aan een toestel voor kleinere kinderen, is voor een nieuw combinatietoestel voor deze
doelgroep gekozen. Deze vervangt het versleten combinatietoestel. De tafeltennistafel en het
galoppaard blijven staan. De strafschopplaat wordt verplaatst naar het park. Daarvoor in de plaats
komt een spellenwand en knikkerpotje. De werkgroep hechtte er grote waarde aan, om ook aan de
mindervaliden onder ons te denken. Daarom is voor de spellenwand gekozen. Hier kunnen ook
kinderen vanuit bijvoorbeeld een rolstoel mee spelen.

