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1. Inleiding 
1.1 Belangrijk om vooraf te weten 
Het laatste speelplan van de wijk Etten-Leur Noord is opgesteld in 2014. Etten-Leur Noord heeft een 
gezellig centrum: het van Bergenplein met daaromheen de Korte – en Lange Brugstraat en 
Lichttorenhoofd. Hier staat het trouwkerkje en diverse winkels. Er zijn huur- maar voornamelijk 
koopwoningen en er is een school: De Hasselbraam. De oude poort van het Hooghuys van GGZ 
Breburg typeert het centrum.  
De keuzemogelijkheden voor speellocaties 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 
De speelplannen zijn opgesteld samen met de wijk. Er zijn veel kinderen bevraagd, via scholen zijn de 
wensen van de kinderen geënquêteerd en de wijkverenigingen en scholen zijn betrokken. De 
speelplannen zijn in juli ’21 gepresenteerd aan wethouder van Aert. Door personele wisselingen is er 
nu alle ruimte om de speelplanen aan het college van B&W en aan de wijken aan te bieden.  
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 18 maart 2022. 

 

1.3 Leeswijzer 
Het speelplan heeft drie hoofdstukken: 

• De inleiding. 

• De basisinformatie met demografische gegevens, het attractiebesluit en het budget. 

• Informatie en/of wijzigingen over de speellocaties. 

 



   
 

4 
 

2. Basisinformatie 
2.1 Demografische gegevens 
In de wijk Etten-Leur Noord wonen circa 2655 inwoners. Vanuit het speelbeleid zijn de kinderen 
onder te verdelen in vier leeftijdscategorieën: 

• 0-4 jaar: ca. 129 kinderen 

• 5-9 jaar: ca. 127 kinderen 

• 10-14 jaar: ca. 136 kinderen  

• 15-18 jaar: ca. 103 kinderen  
Iedere groep heeft een andere behoefte die past bij hun leeftijd. Hoe ouder het kind, hoe groter de 
behoefte aan uitdaging en daarmee de afstand waarbinnen gespeeld wordt. 

 

2.2 Huidige formele speellocaties 

In de wijk Etten-Leur Noord zijn 9 speellocaties (zie groen). Na de uitvoering van het speelplan blijft 
dit aantal gelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 

• duurzaam, 

• gecertificeerd, 

• het toestel moet veilig zijn door 
middel van onderhoud, 

• veilig geïnstalleerd, 

• regelmatig geïnspecteerd, 

• goed gemonteerd, 

• de gemeentelijke beheerder houdt 
een logboek per speeltoestel bij. 
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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! 
 

2.4 Beschikbare budget 
Voor het speelplan is 20.000 euro tot beschikking gesteld. Dit is voor de vervanging van 
versleten/defecte speeltoestellen voor nieuwe toestellen, het aanbrengen van ondergronden, het 
monteren en eventueel verplaatsen van speeltoestellen. Het vervangen van grindzand-ondergronden 
en straatmeubilair als bankjes vallen onder een ander budget, maar was niet aan de orde in dit 
speelplan. 
 

2.5 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. 

 

2.6 Inbreng kinderen  
We maakten dit speelplan voor alle kinderen en de gehele wijk Etten-Leur Noord. Daarom wilden wij 
van hen horen wat zij graag wilden in hun woonwijk. Dit hebben we gedaan door met hen in gesprek 
te gaan door middel van enquêtes. Ook hebben we op verschillende momenten en tijdstippen 
spelende kinderen bevraagd. En hebben we enquêtes afgenomen onder schoolgaande kinderen van 
de Hasselbraam. 
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3. Speellocaties 
3.1 Cloosterstaete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huidige speeltoestellen: 

• Doel 2x 

• Combinatietoestel vrijbuiter 

• Trampoline 

• Speelhuisje 

• Babbelduizel 

• Duikelrek 

• Boxspringpalen 

 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Deze speellocatie ziet er nog goed uit, er wordt veel gespeeld en heeft veel variatie aan 
speeltoestellen. Ook vanuit de omgeving zijn er geen suggesties ter verbetering. Het gras wordt 
opnieuw ingezaaid.   
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3.2 Kloosterlaan 78 

Huidige speeltoestellen: 

• Glijbaan 

• Zeilboot hobbel 

• Piratenboot hobbel 
 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Deze speeltoestellen zijn nog helemaal in orde. Hier verandert niets. 

3.3 Kloosterlaan 44 

 
Huidige speeltoestellen: 

• Klimtrechter 

• Wipkip 

• Combinatietoestel Ukkepuk 
 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Deze speeltoestellen zijn gericht op kleine kinderen, 
die er bijna niet meer wonen in dit hofje. Daarom 
vervangen we de klimtrechter met een tipi met 
stabeugel. 
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3.4 Kloosterlaan 42 
Huidige speeltoestellen: 

• Klimboog  

• Duikelrek 

• Schommel 
 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Er wonen jonge kinderen in dit hofje die nog 
niet op deze speeltoestellen spelen. Omdat 
er verderop in de straat nog 2 speellocaties 
zijn met peuterspeeltoestellen, laten we dit 
hofje zo. De schommel wordt opgeknapt en 
recht gezet.  
 

 

3.5 Peppelgaarde 

 
Huidige speeltoestellen: 

• Olifant wipkip 

• Duikeltrio 

• Combinatietoestel huisje met glijbaan 

• Schommel 
 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Dit is een populaire speellocatie. Er staan veel verschillende speeltoestellen. Er zijn geen 
verbeterpunten uit het buurtonderzoek gekomen. Het combinatietoestel is ondanks de leeftijd nog in 
goede staat. Deze wordt opgeknapt.  
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3.6 Laurierhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huidige speeltoestellen: 

• Draai carrousel 

• Nijlpaard wipkip 

• Duikelrek 

• Klimtrechter 

• Panterspoor 

• Volleybalpalen 

• Hond wipkip 

• Schommel  
 
 
 

 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Van dit speeltuintje wordt veel gebruikt gemaakt. Er zijn hier 
volgens de ondervraagde kinderen geen verbeterpunten. 
Kale plekken gras worden ingezaaid. De hond wipkip wordt 
vervangen voor een krijtbord.  
 
3.7 Kerkstraat 

Huidige speeltoestellen: 

• Combinatietoestel met 
glijbaan 

• Klim- en duikelrek 
 
Wat gebeurt er met deze 
speellocatie? 
Er is weinig variatie in het 
speeltuintje. Het terrein is klein en 
uitbreiding is niet mogelijk. Daarbij 
staat het erg dicht bij de woningen. 
De speeltoestellen zien er nog 
goed uit, daarom wordt besloten 
om deze speellocatie zo te laten. 

 



   
 

10 
 

3.8 van ’t Hoffstraat 

Huidige speeltoestellen: 

• Klimtoestel/huisje 

• Schommel 

• Speelhuisje met klimwand 

• Twist draaitoestel 

• Stoplicht 

• Groot doel 2x 

• Verkeersplein 

• Hoge glijbaan 
 
Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Deze speellocatie ligt achter de basisschool de Hasselbraam. De werkgroep heeft 
hier een enquête gehouden. De schoolgaande kinderen spelen graag op deze 
speellocatie. Er kwam een wens naar boven voor een tiktok-muur. Omdat dit een 
groter project is in samenwerking met de leerlingenraad en docenten van het 
Munnikenheide college, wordt dit losgekoppeld van dit speelplan en een 
project voor wijkgericht werken. Daarom benoemen we het alleen kort in 
dit speelplan. 
De buurt rondom deze speellocatie vroeg juist om speeltoestellen voor 
kleinere kinderen. Daarom worden er 3 spinner bowls en een jumper 
bijgeplaatst. Het klimhuisje is afgeschreven en wordt weggehaald. Op deze 
plek komt de tiktok-muur. 
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3.9 Zeilmakerstraat  

Huidige speeltoestellen: 

• Trampoline 

• Combinatietoestel  

• Duikelrek 

• Minigoal 

• Zit-stap parcours 
 
 
 

Wat gebeurt er met deze speellocatie? 
Stichting Sovak, een stichting voor dagbesteding en zorg voor mensen met een beperking, maakt veel 
gebruik van deze speellocatie. Naast Sovak maken veel jonge kinderen gebruik van deze speellocatie. 
Onder andere van kinderdagverblijf Norlandia. Er kwamen geen verbeterpunten uit de buurt. De 
speellocatie blijft dus zoals hij is.  
 

3.10 Van Bergenpark 
Deze nieuwe wijk is in aanbouw. Bij de meer dan 200 woningen hoort een passende 
speelvoorziening. We kunnen in dit speelplan nog niet laten zien hoe deze speellocatie eruit komt te 
zien. Hierover zijn we nog in overleg.  
Wat wel gedeeld kan worden is dat er onder de nieuwe bewoners een enquête is uitgezet wat de 
speelwensen zijn vanuit de kinderen en ouders. Gezien de wensen die hieruit kwamen, het aantal 
kinderen dat hier komt te wonen, hun ontwikkeling die wij willen stimuleren, zijn wij nog in overleg 
met projectleiders over deze locatie. Het voorstel zoals nu is gegeven door bouwontwikkelaar NBU 
past hier nog niet in. Wij gaan hierover verder in gesprek, juist in deze wijk waar extra aandacht 
gewenst is. En waar wij ontmoeting extra willen stimuleren. En waar bovendien groen en 
speelplekken schaars zijn.  
 
Het voorstel is om het restbudget van +-7000 euro in dit stukje van de wijk te investeren.  


