Actualisatie Speelplan Hooghuis
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1. Inleiding
1.1 Belangrijk om vooraf te weten
Het laatste Speelplan van de wijk Hooghuis is opgesteld in 2011. In samenspraak met een nieuwe werkgroep,
bestaande uit enthousiaste buurtbewoners uit de wijk en een vertegenwoordiger uit wijkvereniging, is er
gewerkt aan een actualisatie van het speelplan. Met een kritische blik bekeken zij alle speellocaties en
hebben zij de Gemeente geadviseerd. De keuzemogelijkheden waren: de speelplek behouden, de speelplek
opheffen of het aanvullen/verplaatsen van speeltoestellen op/van de speelplek. Dit alles rekening houdende
met het beschikbare budget, de leeftijdsopbouw en wensen van de kinderen. Het college neemt deze
adviezen graag over.
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.

1.2 Inspraak procedure
Het speelplan ter inzage
Tot en met 24 september 2018 lag in de hal van het stadskantoor en in het wijkgebouw het speelplan, met
daarin uitleg en afbeeldingen van de speellocaties ter inzage. Het concept speelplan stond daarnaast op
www.etten-leur.nl. Ook in de Etten-Leurse Bode, Bn de Stem, op diverse social media kanalen van de
gemeente en wijk werd erover gepubliceerd.
Niet voor mijn deur! Of juist wel?
We riepen inwoners op om te reageren op het speelplan, door tot en met 24 september 2018 een brief
schrijven aan het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, afdeling Samenleving, Postbus
10.100, 4870 GA Etten-Leur. We ontvingen een vijftal reacties, op 16 oktober 2018 wordt het speelplan met
een paar kleine wijzigingen definitief vastgesteld.

1.3 Leeswijzer
Het rapport bestaat uit vier hoofdstukken, te beginnen met de inleiding, vervolgens de basisgegevens,
waarin ondermeer uitleg wordt gegeven over de demografische gegevens, het attractiebesluit en het budget,
daarna volgt een hoofdstuk met de eventuele aanpassingen per speellocatie en er wordt afgesloten met een
samenvatting. Er is gekozen om een beeldverslag te maken. Beelden zeggen doorgaans meer dan de teksten
eromheen.

Fotocredits Jantje Beton
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2. Basisinformatie
2.1. Demografische gegevens
Vanuit het speelbeleid zijn 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 de wijk wonen op ca. 5.158 mensen in 2.292 huishoudens (peildatum april 2018).

2.2. Huidige formele speellocaties
In het Hooghuis zijn 21 speellocaties. Bewoners in deze wijk hechten veel waarde aan hun buurt en spelen
het liefste nabij hun woning. Na de uitvoering van dit speelplan blijft het aantal speellocaties gehandhaafd.
De speellocatie Korhoen komt terug en de speellocatie Havik (2) vervalt. Verderop in speelplan leest u hier
meer over.
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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 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. Alle speeltoestellen in de wijk voldoen hieraan. Ook nieuwe speeltoestellen moeten hieraan
voldoen:







Het toestel is onderhoudsvriendelijk en duurzaam.
Het toestel moet gecertificeerd zijn.
Een speeltoestel moet deugdelijk gemonteerd en veilig geïnstalleerd worden.
Speeltoestellen moeten veilig onderhouden worden.
Speeltoestellen moeten regelmatig geïnspecteerd worden.
De beheerder van speeltoestellen houdt voor elk speeltoestel een logboek bij.

Bewoners kunnen zelf altijd een melding maken van een kapot speeltoestel via de website www.ettenleur.nl, bellen naar 14076 kan uiteraard ook. Samen zien we meer!

2.4. Beschikbare budget
Het beschikbare budget voor het speelplan Hooghuis is € 38.000,--. 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 zeer beperkt
mogelijk is. Bankjes en het vervangen van grindzand ondergronden vallen onder een ander budget.

2.5 Meerwaarde van buitenspelen
Een kindvriendelijke
buitenruimte waar
kinderen leuk kunnen
spelen is belangrijk voor
alle inwoners van de
gemeente. Het draagt op
een positieve manier bij
aan de ontwikkeling van
het kind.
Bron: Jantje Beton
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3.Speellocaties
Beatrixpark / Park Schoonhout
Huidige speeltoestellen
 Hobbelfiguur paard
 Schommel

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt beperkt gewijzigd.
 1 van de 2 schommelzitjes wordt vervangen door een peuterzitje.
 De glijbaan van het Schoonhout wordt op deze locatie herplaatst.
 De grindzand ondergrond van de schommel wordt vervangen door rubbertegels of kunstgras.
 Er wordt een bankje nabij de speeltoestellen geplaatst.
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Elisabethpark / Heggemus
Huidige speeltoestellen
 Glijbaan
 Hobbelfiguur Loko
 Hobbelfiguur Loko
 Wip koekoek
 Brandweerauto

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
 Deze speellocatie wordt niet gewijzigd.

.
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Houtduif
Huidige speeltoestellen
 Trioduikelrek
 Stawip
 Klimbol
 Peuterschommel

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
 Deze speellocatie wordt niet gewijzigd.
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Schoonhout (1)
Huidige speeltoestellen
 Hobbelfiguur Scooter
 Glijbaan
 Evenwichtsbalk

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
De speellocatie wordt gewijzigd.
 De evenwichtsbalk wordt verwijderd.
 De glijbaan wordt verplaatst naar het Beatrixpark.
 De scooter blijft op deze speellocatie.
 Er wordt een nieuw speelhuisje met glijbaan, duikelrek en klimnet (zie afbeelding) geplaatst.
 Het bankje wordt hersteld, de leuning ontbreekt.
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Schoonhout (2)
Huidige speeltoestellen
 Schommel
 Hobbelfiguur Jumbo
 Klimrek

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
De speellocatie wordt gewijzigd.
 De duo schommel blijft op het veld staan.
 Het hobbelfiguurtje wordt verplaatst naar de Kuifeend.
 Het mini klimrek wordt verwijderd en deze wordt niet meer herplaatst.
 Er komt een combinatiespeeltoestel en een draaitoestel (zie onderstaande afbeeldingen)
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Roerdomp
Huidige speeltoestellen
 Minigoals
 Combinatietoestel

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
In het concept speelplan is aangegeven dat er geen wijzigingen zouden komen.
In de straat zijn vervolgens 63 handtekeningen opgehaald met het verzoek om de speellocatie aan te vullen
met een extra speeltoestel voor de allerkleinste kinderen (0-4). Er wordt aangegeven dat de goals niet
worden gebruikt en verwijderd kunnen worden. Ook wordt er aangegeven dat het fijn spelen wordt
belemmerd door hondenpoep.
De speellocatie wordt in dit geval wel gewijzigd:
 Het combinatie speeltoestel blijft staan.
 De goaltjes worden verplaatst naar het Vogelaarpark.
 Er komt een speelhuisje. (zie afbeelding)
 Er komen extra controles door de toezichthouders i.v.m. de hondenpoep.
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Havik (1)
Huidige speeltoestellen
 Duikelrek
 Combinatietoestel Jungleplay

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt gewijzigd.
 Het duikelrek en het combinatiespeeltoestel blijven.
 Er komt een nieuw glijbaan en een draaielement (zie afbeelding)
 Het klavertje vier wipje uit de Havik (2) worden op deze locatie herplaatst.
 Het grindzand onder het combinatie speeltoestel wordt verwijderd en vervangen door rubbertegels /
of kunstgras.
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Havik (2)
Huidige speeltoestellen
 Hobbelfiguur
Motorfiets
 Combinatietoestel
 Wip Klavertje 4
 Kruipbuis

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt opgeheven.
De kinderen geven de voorkeur om te spelen bij het Havik speelveldje 1. Er wordt niet veel gebruik gemaakt
van deze speellocatie.
 De kruipbuis en het combinatiespeeltoestel worden verwijderend en niet herplaats.
 De motorfiets wordt herplaatst bij de Korhoen.
 Het Klavertje vierwipje wordt herplaatst bij de Havik (1)
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Havik (3)
Huidige speeltoestellen
 Klimrek / Tuimelrek
 Basketbalpaal
 Wip
 Ballenvanger

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt beperkt gewijzigd.
 De ballenvanger wordt verwijderend en niet herplaats. Daarvoor is de staat te slecht.
 Het goaltje uit het Vogelaarpark wordt op deze speellocatie herplaatst.
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Koperwiek
Huidige speeltoestellen
 Klimbol
 Glijbaan
 Hobbelfiguur eend
 Minischommel
 Wip

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt niet gewijzigd.
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Zwaluw
Huidige speeltoestellen
 Doelen
 Basketbalpalen
 Glijbaan
 Wip
 Duikelrek
 Klimelement mini
 Wipkip

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt beperkt gewijzigd.
 Het hekwerk zoals dat in 2011 moet te vaak hersteld worden. Deze wordt afgebroken.
 Wat volgt is een spijlenhekwerk enkel bij de speeltoestellen voor de kleinere kinderen.



Er komen geen nieuwe speeltoestellen.
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Kuifeend
Huidige speeltoestellen
 Schommel
 Duikelrek

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt beperkt aangepast.
 1 van de 2 schommelzitjes wordt vervangen door een peuterzitje (zie afbeelding).
 Het duikelrek wordt verwijderd en niet herplaatst.
 Het hobbelfiguur (zie afbeelding) uit het Schoonhout (2) wordt naar de locatie verplaatst.
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Sperwer
Huidige speeltoestellen
 Duikelrek
 Hobbelfiguur
 Mini schommel
 Glijbaan

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt gewijzigd.
Voor deze speellocatie zijn 2 reacties op het concept speelplan gekomen. Deze direct omwonenden vragen
om een bankje, alsmede een glijbaan in plaats van glijstangen.






De glijbaan wordt verwijderd en teruggeplaatst bij de Liesbosweg.
Het duikelrek wordt verwijderd en niet herplaatst.
De mini schommel en hobbelfiguur blijven staan.
Er komt een nieuw combinatiespeeltoestel (zie onderstaande afbeelding). De glijstangen zijn op
verzoek vervangen door een glijbaan. Dit kwam voort uit de inspraak.
Er komt een bankje. Ook dit kwam voort als wens uit de inspraak.
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Bonte Specht
Huidige speeltoestellen
Bruggen (x3)
Duoduikelrek met
klimgedeelte

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt beperkt gewijzigd.
 2 van de 3 bruggen worden verwijderd en niet herplaatst.
 Het hobbelfiguurtje (zie afbeelding) uit de Liesbosweg wordt naar deze speellocatie verplaatst.
 De enkele schommel (zie afbeelding uit de Liesbosweg wordt naar deze speellocatie verplaatst.
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Plevier
Huidige speeltoestellen
 Combinatietoestel
 Klimboog
 Wip Klavertje 4

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt gewijzigd.
 Er wordt een speelpad met daarop een vrolijke afbeelding aangelegd, zodat de kleinere kindjes
rondjes kunnen fietsen en niet uitkomen op het drukke fietspad van de Lage Neerstraat. Daarnaast
wordt de afdraai van het speelpad niet op de parkeerplaats gericht.
 De grindzand ondergrond wordt veel gebruikt als zandbak. De werkgroep geeft aan deze ondergrond
niet te willen vervangen door rubbertegels, omdat er veel ingespeeld wordt. Buurtbewoners zien er
samen op toe dat het netjes blijft. Er wordt daarom een uitzondering gemaakt.
 Er is een zienswijze ingediend voor het plaatsen van het bankje. Het bankje wordt verplaatst, zodat
er meer sociale controle is. Er wordt nog geen verharding onder gelegd.
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Korhoen
Huidige speeltoestellen
 Geen

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt gewijzigd.
In 2011 is deze speellocatie opgeheven. Buurtbewoners geven aan dit te betreuren, juist nu er veel jonge
kinderen zijn komen wonen. De speellocatie wordt daarom nieuw leven ingeblazen.
 De motorfiets (zie afbeelding) uit de Havik (2) wordt op deze speellocatie herplaatst.
 De klimboog (zie afbeelding) uit de Liesbosweg wordt op deze speellocatie herplaatst.
 Er wordt een auto (zie afbeelding) geplaatst.
 Er wordt een bankje geplaatst.

Actualisatie speelplan Hooghuis 2018

Pagina 21

Meerkoet
Huidige speeltoestellen
 Wip klavertje 4
 Combinatietoestel
 Duikelrek

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt niet gewijzigd.
Melding
Er is een melding gedaan over vogelpoep. Er is al een aantal keer overgegaan tot extra reinigen.
Het is geen optie om de bomen of het speeltoestel te verwijderen.
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IJsvogel
Huidige
speeltoestellen
 Glijbaan
 Hobbelfiguur
 Duikelrek
met
klimgedeelte

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt gewijzigd.
In het concept speelplan is er onduidelijkheid ontstaan over het wel, dan niet plaatsen van de schommel.
Aan deze speellocatie wordt het draaielement Spinner bowl én een schommel toegevoegd.
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Zilvermeeuw (1)
Huidige speeltoestellen
 Klimbol
Bokspringpalen
 Wip Hond
 Combinatietoestel
 Klavertje vier wip
 Balanceerbalk

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt gewijzigd.
 Onder de klimbol worden rubbertegels of kunstgras geplaatst.
 De boksringpalen en balanceerbalk worden verwijderd.
 De wipjes en het combinatietoestel blijven staan.
 Er komt een vogelnestschommel met een blauwe mand 120 cm (zie afbeelding) met onder de uitloop
kunstgras.
Overige bijzonderheden:
 De speelplek is donker door de grote bomen en al bij lichte regenval is de grond drassig. De
werkgroep vraagt hier aandacht voor. Helaas zijn er op dit moment geen concrete oplossingen voor.
Dit wordt wel nader onderzocht.
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Zilvermeeuw (2)
Huidige speeltoestellen
 Draaitoestel Spica
 Draaitoestel Spica
 Combinatietoestel

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt niet gewijzigd.
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Vogelaarpark
Huidige speeltoestellen
Contactschommel
Vogelnestschommel
Combinatietoestel mini
Triowip
Draaielement
Verrekijker
Tafeltennistafel

Multicourt
Trioduikelrek
Super Nova
Kabelbaan
Taludglijbanen (2)
Bokspringpalen

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt beperkt gewijzigd.
 Deze speellocatie is in 2012 volledig opnieuw ingericht.
 In het voorjaar van 2018 is de tafeltennistafel van AV Achilles via een Facebook actie verloot en op
deze locatie herplaatst.
 Het kleine recreatieveld wordt voorzien van 2 dezelfde mini doeltjes uit de Roerdomp. In het concept
speelplan waren 2 nieuwe goaltjes opgenomen. Bewoners van de Roerdomp hebben echter
aangegeven dat de goaltjes bij hun op het veld niet gebruikt worden. Daarom kunnen de goaltjes hier
hergebruikt worden.
 Het groene mini doeltje wordt verplaatst naar de speellocatie Havik (3)
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Putter
Huidige speeltoestellen
 Combinatietoestel
Freeplay
 Wip Pierlala
 Duikelrek
 Schommel

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt beperkt gewijzigd.



Onder het duikelrek worden rubbertegels geplaatst.
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Liesbosweg
Huidige speeltoestellen
 Schommel
 Klimboog
 Duoduikelrek met
rolton
 Hobbelfiguur
schilpad
 Hobbelfiguur
neutraal
 Duowip

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt gewijzigd. In 2011 is deze speellocatie vernieuwd. Toch voldoet deze speellocatie
niet. De speeltoestellen in deze combinatie nodigen onvoldoende uit tot spelen. Er zijn in de omgeving
onvoldoende (in)formele speellocaties. Om die reden is dan ook besloten om deze speellocatie aan te
pakken, om zo het buitenspelen te bevorderen.
 De schommel wordt herplaatst bij de Bonte Specht.
 Het hobbelfiguur neutraal wordt herplaatst bij de Bonte Specht.
 De klimboog wordt herplaatst bij de Korhoen.
 De glijbaan (Sperwer) uit de wordt op deze speellocatie herplaatst.
 Er wordt een trampoline (zie afbeelding) geplaatst.
 Er wordt een duo schommel (zie afbeelding) geplaatst.
 Een bankje wordt bij deze speellocatie geplaatst.

is
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5 Samenvatting
De volgende speeltoestellen worden gedurende de looptijd van dit speelplan verwijderd:
 Schoonhout (1) evenwichtsbalk
 Schoonhout (2) miniklimrek
 Havik (1) speelhuis + kruipbuis
 Havik (3) ballenvanger
 Sperwer duikelrek
 Bonte Specht 2 van de 3 bruggen
 Zilvermeeuw evenwichtsbalk en bokspringpalen
 Kuifeend duikelrek
De volgende speeltoestellen zijn nieuw:
 Schoonhout (1) combinatietoestel
 Schoonhout (2) combinatietoestel en draaielement
 Havik (1) glijbaan en draailelement
 Kuifeend peuterzitje voor de bestaande schommel
 Beatrixpark peuterzitje voor de bestaande schommel
 Sperwer combinatietoestel
 Korhoen auto
 IJsvogel draaielement + schommel
 Zilvermeeuw vogelnestschommel
 Liesbosweg trampoline en duoschommel
 Korhoen peuter speelhuisje.
De volgende speeltoestellen worden verplaatst:
 De glijbaan van het Schoonhout (1) wordt verplaatst naar het Beatrixpark.
 Het hobbelfiguur jumbo Schoonhout (2) naar Kuifeend.
 Goaltje uit het Vogelaar park gaat naar Havik (3).
 De glijbaan van de Sperwer gaat naar de Liesbosweg.
 De motorfiets uit de Havik (2) wordt geplaatst bij de Korhoen.
 Het klavertje vier wipje uit de Havik (2) worden op Havik (1) herplaatst.
 De enkele schommel van de Liesbosweg gaat naar de Bonte Specht.
 Het veerelement uit de Liesbosweg wordt bij de Bonte Specht geplaatst.
 Het klimrek uit de Liesbosweg wordt bij de Korhoen geplaatst.
 Goaltjes uit de Roerdomp gaan naar het Vogelaarpark.
Grindzand ondergrond vervangen door rubbertegels/kunstgras:
 Havik (1)
 Zilvermeeuw
 Beatrixpark
 Putter
Overige wijzigingen:
 Hooghuis, herstellen bankje
 Zwaluw, herstellen hekwerk
 Plevier aanleg stoepje met afbeelding duizendpoot + bankje
 Korhoen bankje
 Beatrixpark bankje
 Liesbosweg bankje
 Sperwer bankje
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De volgende speellocaties blijven ongewijzigd:
 Elisabethpark
 Houtduif
 Koperwiek
 Meerkoet
 Zilvermeeuw (2)
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