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1.1 Belangrijk om vooraf te weten
Het laatste Speelplan van de wijk Hoge Neerstraat is opgesteld in 2012. In samenspraak met een
groep kinderen, 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 1 maart 2019 heeft in de hal van het stadskantoor het speelplan ter inzage gelegen. Het
concept speelplan stond daarnaast op www.etten-leur.nl. Ook in de Etten-Leurse Bode en op diverse
social media kanalen van de gemeente en wijk werd erover gepubliceerd.
Niet voor mijn deur! Of juist wel?
Er is hierop 1 formele reactie gekomen. Naar aanleiding van deze brief is het concept speelplan met
een kleine locatie wijziging van de nieuwe speeltoestellen op 19 maart 2019 vastgesteld.

1.3 Leeswijzer
Het rapport bestaat uit drie hoofdstukken, te beginnen met de inleiding, vervolgens de
basisgegevens, waarin o.a. uitleg wordt gegeven over de demografische gegevens, het
attractiebesluit en het budget en er wordt afgesloten met een hoofdstuk over speellocaties. Er is
gekozen om een beeldverslag te maken. Beelden zeggen doorgaans meer dan de teksten eromheen.
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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 Hoge Neerstraat wonen in totaal ca. 62 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. In de categorie 5-9
jarigen wonen er ca. 68 kinderen in de wijk. In de categorie 10-14 jarigen spreken we van ca. 128
kinderen. Bij de groep 15-18 jarigen zijn dit er minder, namelijk ca. 104 jarigen. Het totaal aantal
kinderen is dalend.

2.2. Huidige formele speellocaties
In het Hoge Neerstraat zijn 4 speellocaties, waaronder een bijzondere bovenwijkse voorziening:
Speeltuin Hoge Neer. Na de uitvoering van dit speelplan blijft het aantal speellocaties gehandhaafd.
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2.3 Speeltuin Hoge Neer
De Speeltuin Hoge Neer staat ook in de wijk Hoge Neerstraat. Daar profiteren de kinderen in de wijk
uiteraard ook van. De Speeltuin is een bovenwijkse voorziening en valt daarom niet onder dit
speelplan. Het bestuur is doorlopend op zoek naar sponsoren en vrijwilligers. Hieronder leest u
informatie over de sponsormogelijkheden:

2.4. 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.etten-leur.nl, bellen naar 14076 kan uiteraard ook. Samen zien we meer!
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2.5. Beschikbare budget
Het beschikbare budget voor het speelplan Hoge Neerstraat is € 13.000,-- 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. De bankjes en het vervangen van grindzand
ondergronden vallen onder een ander budget.
Wanneer het budget voor het speelplan lager is dan 15.000 euro 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. (bron: uitvoeringsnotitie 2015)

2.6. 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

-6-

2.7 Inbreng kinderen
De kinderen en pedagogisch medewerkers van BSO Boeffies en Bengeltjes hebben actief meegedacht
over de speellocaties in deze wijk. Ze volgden hiervoor een workshop en gingen actief de wijk in. Elke
groepje had een captain en heeft samen hebben ze alle speellocaties gekeurd aangegeven wat ze
stom òf juist leuk vonden. Daarnaast hingen ze wensen op in de wensboom die vervolgens
overhandigd aan Wethouder Kees van Aert. Wij willen Boeffies en Bengeltjes nogmaals hartelijke
danken voor hun actieve medewerking. Artikel uit de Etten-Leurse Bode:

-7-

-8-

Speellocaties
1 Toernooiveld (Noord)

Huidige speeltoestellen:
• Hobbelfiguur Sidi
• Speelpaneel giraffe
• Speelauto
• T-schommel
• Peuter schip
Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
• Op deze speellocatie wordt dit duikelrekje herplaatst. Dit duikelrekje staat momenteel bij het
Toernooiveld (midden).
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2 Toernooiveld (midden)
Huidige speeltoestellen die blijven staan:
• Basketbalpaal
• Vierkant klimrek
• Klimboog
• Wip
• Duikelrek
• Klimtoestel lichtboog
• Tafeltennistafel

De grindzand ondergrond wordt vervangen door rubbertegels.
Huidige speeltoestellen die verwijderd worden:
• Paddestoelenset
• Klimtoestel Spaghetti 1
• Klimtoestel Spaghetti 2
• Lichtboog

Huidige speeltoestel dat verplaatst wordt naar Toernooiveld (Noord)
• Duikelrek
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Nieuwe speeltoestellen!
Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Een aantal speeltoestellen in deze speelzone wordt nauwelijks mee gespeeld. De speeltoestellen
waar te weinig gebruik van worden gemaakt worden verwijderd. Daarnaast zijn de speelpaddenstoelen afgeschreven, waardoor het verwijderen daarvan de enige optie is. Dit biedt
mogelijkheden om over te gaan tot vervanging. De kinderen gaven de voorkeur aan voor een
parcours langs het pad waardoor je kan kiezen om gewoon te wandelen of te klauteren over het
parcours. Het parcours zorgt voor de verbinding tussen de speelzones op het Toernooiveld. Naar
aanleiding van de inspraakreactie worden de speeltoestellen volgens de onderstaande indeling
geplaatst.

Deze evenwichtsbalk beweegt
mee, wanneer je erover heen
loopt.
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3 Speelveld
Bestaande speeltoestellen
• Schommel
• Duikelrek Carrousel tuimelknop
• Carrousel draaiknop
• Hobbelfiguur taurus

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

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
• Deze speellocatie wordt niet gewijzigd.
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4. Karnhuis
Bestaande speeltoestellen
Combinatietoestel FSC speelhuis

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