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Van de bestuurstafel
Het winterseizoen is al weer aangebroken. Vaak een rustige tijd in de speeltuin. Voor vrijwilligers de tijd om de
plannen voor het volgende seizoen voor te bereiden!
Tijdens de ledenvergadering hadden we u al geïnformeerd over de wijzigingen in de overeenkomsten tussen
speeltuinorganisatie en de gemeente. Na opmerkingen van de aanwezige leden heeft de gemeente de opzet van
de financiële vergoeding aangepast. Dit betekent dat naast de basisvergoeding voor de speeltuinorganisatie, er
nu een vergoeding van € 10,00 per speeltoestel geldt.
Recent hebben we ons jaarlijkse overleg met de gemeente gehad. Het laatste concept van de overeenkomst
hebben we besproken. Door ons zijn nog een paar kleine aanpassingen ingebracht. De gemeente heeft
toegezegd deze over te nemen, waarna de gemeente de definitieve overeenkomsten zal versturen aan de
vrijwilligers.
Dit najaar wordt er nog hard gewerkt in zowel Westerbork als Smilde om leuke, uitdagende speelplekken voor de
oudere kinderen te realiseren. In de volgende Nieuwsbrief meer over deze mooie projecten.
Het bestuur kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. We wensen u alvast een goede en veilige jaarwisseling en
een speels 2013!

Speeltuinen in actie
Wie zich afvraagt waarom er in de Zwaluwlaan in Beilen opeens zoveel drukte is? Dit komt door de vernieuwde
speeltuin naast buurthuis De Raat. Deze buurt heeft met geld van het Rabo Projectenfonds, toestellen van de
school die gesloten is en met de hulp van de gemeente, de speeltuin nieuw leven ingeblazen.
In Bovensmilde is aan de Schoolstraat deze zomer een water- en zandspeelplek gemaakt, die goed gebruikt
wordt door de kinderen. Defensie heeft hier werkzaamheden verricht en de materialen zijn betaald door de
gemeente en de provincie. Behalve de water- en zandspeelplek zijn hier ook een jeu de boules baan, een podium
en een tafeltennistafel geplaatst.
Ook in Witteveen is een nieuwe speeltuin verrezen. Deze speelplek aan de Ir. E. Bieuwingaweg ligt nu direct aan
de nieuwbouw en is helemaal opnieuw ingericht. Er is gebruik gemaakt van de ideeën van kinderen uit het dorp.
Aan de Gagelmaat in Westerbork wordt gewerkt aan het vernieuwen en uitbreiden van de speelplek. Aan de
Homaat is in de zomer een nieuwe plek gemaakt, waarbij de kinderen de speeltoestellen hebben uitgezocht.
Ook voor het speelveld tussen de Prins Clausstraat en de Prins Hendrikstraat in Smilde hebben kinderen door
middel van kinderinspraak bepaald wat er op het speelveld moet komen. Momenteel wordt hier hard gewerkt aan
de realisatie. Een leuke plek om eens een kijkje te nemen met uw kinderen. Met financiering van gemeente en
provincie is dit mogelijk gemaakt.
Bij de bibliotheek in Smilde wordt binnenkort een speelplek gemaakt met het thema Muziek. Hiervoor hebben
bewoners geld gekregen van Actium via ‘Bouwen aan de Buurt’. Ook provincie en gemeente dragen hier bij.

Financiële mogelijkheden
In verband met de bezuinigingen is het budget voor ‘spelen’ in de gemeente iets verlaagd. Om toch de plannen
van de buurt te kunnen realiseren kan er een beroep worden gedaan op diverse fondsen en
leefbaarheidsprojecten. Dit zorgt voor financiële mogelijkheden, maar versterkt ook de binding tussen bewoners
in de buurt.
Tot november konden projecten die het leefplezier in de buurt verbeteren worden ingediend bij het initiatief van
Actium ‘Bouwen aan de Buurt’. Twee speeltuinen hebben een aanvraag ingediend; de Drostenstraat in
Hoogersmilde en de Koningsspil in Smilde. We houden u van de vorderingen op de hoogte.
Ten slotte willen we informeren over NL Doet van het Oranjefonds. Op 15 en 16 maart 2013 organiseren zij
wederom de grote vrijwilligersactie. Opgeven kan nog tot 1 februari 2013. Tevens kunt u in aanmerking komen
voor een financiële bijdrage van maximaal € 450.
Wilt u meer weten over fondsen, kijk dan op onze website, www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl vervolgens
NIEUWS / FONDSEN.

Nieuws van de gemeente
Begin december ontvangen alle contactpersonen van de buurtpeeltuinen een nieuwe overeenkomst die per 1
januari 2013 ingaat. Hierover is ook gesproken tijdens de ledenvergadering van Speeltuinoverleg.
De grote inspecties van 2012 zijn in september afgerond. Er waren 135 punten over de gehele gemeente,
waarvan al 60 punten zijn opgelost.
Wist u dat Gert Slomp tijdelijk buiten het Team Spelen werkzaam is, maar dat Henk Suurd graag al uw vragen en
wensen in behandeling neemt?
Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de gemeente, kijk dan op onze website,
www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl vervolgens GEMEENTE / WERKZAAMHEDEN.

