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Van de bestuurstafel 
 

Vooraankondiging Jaarvergadering 
De ledenvergadering is gepland op 14 april in Hijken. Begin april ontvangt u alle 
officiële stukken van ons. Maar zet deze datum alvast in uw agenda. 

 
Bloembollenactie 
Eind vorig jaar heeft de gemeente bij alle speeltuinorganisaties een zak met 
bloembollen afgeleverd. Vele kinderen en ook volwassenen zijn hiermee aan de 
slag gegaan. Hoe staan ze er inmiddels bij? 
 

 

Gemeentelijke Buitenspeeldag 8 juni 
 
Net als vorig jaar willen we op woensdagmiddag 8 juni weer 
meedoen aan de Nationale Buitenspeeldag. Buiten spelen is nodig 
voor de lichamelijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Naast het 
samen spelen kan de speeltuin ook een belangrijke functie in de 
buurt hebben, waar jong en oud elkaar ontmoet. 
In 2015 deden 5 organisaties mee en hebben een prachtige dag 
gehad. Daarom nodigen we alle speeltuinorganisaties uit om dit jaar 
ook aan te sluiten. 
 
Aantrekkelijke subsidie 
U kunt meedoen in uw eigen buurt, maar u kunt ook de samenwerking zoeken met anderen in de 
buurt, wijk of dorp. Om deelname aantrekkelijk te maken, bieden we ook dit jaar elke 
speeltuinorganisatie een subsidie aan. Met dit geld kan de speeltuin feestelijke worden aangekleed, 
een gezond hapje en/of drankje wordt ingekocht, aanvullend spelmateriaal worden gehuurd of een 
extra activiteit worden opgezet. Tijdens de jaarvergadering op 14 april zullen we u uitgebreid 
informeren.  
 
U staat er niet alleen voor 
Dit project wordt georganiseerd door Welzijnswerk Midden-Drenthe, de Buurtsportcoach, het JOGG 
en het bestuur van het Speeltuinoverleg. De gemeente Midden-Drenthe maakt het project voor een 
belangrijk deel financieel mogelijk.  
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met het Speeltuinoverleg. 
 
 

Nieuws van de gemeente 
 

Groenbeleidsplan 
Op 23 maart is het nieuwe Groenbeleidsplan vastgesteld. Hierin 
staat in hoofdlijnen het beleid voor het openbaar groen in de 
bebouwde kommen omschreven.  
Enkele belangrijke veranderingen zijn dat er meer natuurlijk 
groenbeheer komt, en dat er verschillende plekken komen waar 
het gras wordt omgevormd naar bloemrijk gras. Op die plekken 
wordt 2 maal per jaar gemaaid.  
Verder komen er veranderen in het bomenbeleid, en bewoners 
krijgen meer mogelijkheden om samen een stuk groen te 
onderhouden.  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
Ook speeltuinen vallen wat betreft het groen onder het groenbeleidsplan. Voor de speeltuinen 
verandert er overigens weinig. Wat betreft het maaibeleid in de speeltuinen blijft dit ook hetzelfde. De 
meeste speeltuinen hebben een ondergrond van gras, waar obstakels 2x per jaar worden bij gemaaid 
met een bosmaaier. Dit blijft zo. Zoals eerder al eens aangegeven: wie het graag netter wil hebben 
kan dit zelf doen. Er is een mogelijkheid om voordelig via de gemeente hiervoor een maaier aan te 
schaffen.  
 
Sportcourt Wijster 

In Wijster is naast de school een sportcourt 
gemaakt. Oud-schaatser (en nu FC 
Groningen man) Gerard Kemkers heeft de 
court geopend in januari. In samenwerking 
met JOGG waren er allerlei activiteiten.  
 
 
Vergoeding 
De jaarlijkse vergoeding wordt binnenkort weer betaald door de gemeente. Dit gebeurt in april/mei. 
Elke speeltuin met een overeenkomst is ook automatisch lid van Speeltuinoverleg. De gemeente heeft 
de contributie hiervoor al van de vergoeding afgetrokken, en betaalt de contributie aan het 
Speeltuinoverleg.  
 
Tweemaandelijkse controle 
Elke twee maanden ontvangt de contactpersoon een mail met het verzoek om de speeltuin te 
controleren. Als u hiervoor geen mail ontvangt, wilt u dan het juiste mailadres doorgeven? 
Het is echt belangrijk om door te geven wat de toestand van de speeltuin is. We kunnen niet alles 
direct oplossen, maar het is voor de veiligheid en bespeelbaarheid belangrijk om te weten wat er 
speelt.  
 
Onderhoud en vervanging 
Voortdurend worden op verschillende plekken waar nodig toestellen gerepareerd, vervangen of 
verwijderd.  
 
Namens Team Spelen, Henk Suurd & Elma Busz  
E:  gemeente@middendrenthe.nl 
T:  (0593) 539 222 
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