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Buitenspeeldag 2017 op 14 juni a.s. 

 
Aanmelden vóór 22 mei 
Zoals aangekondigd organiseert het bestuur van 
Speeltuinoverleg samen met de Buurtsportcoach ook dit jaar 
de Buitenspeeldag. 
Wilt u als speeltuinorganisatie ook meedoen? 
Twijfelt u nog? In de bijlage vindt u mogelijk inspiratie om u 
zich snel aan te melden! 
 

 
Promotiematerialen & Subsidie 
Voor elke deelnemer drukken we kleurrijke A3-posters en A5-flyers voor eigen promotie in de 
buurt. De gemeente Midden-Drenthe maakt het project voor een belangrijk deel financieel 
mogelijk. Hiermee kunnen we u een subsidie te verstrekken om iets extra’s te organiseren. U 
kunt meedoen in uw eigen buurt als zelfstandige speeltuin, maar u kunt ook de 
samenwerking zoeken met anderen in de buurt, wijk of dorp.  

 

Aanbod Spelotheek 
Net als vorig jaar biedt het verhuurbedrijf een interessant aanbod onder de volgende 
voorwaarden. 

 U reserveert de te huren materialen, waarbij u vermeldt dat u bent aangesloten bij het 
Speeltuinoverleg.   

 Gehuurde materialen moeten zelf worden opgehaald en teruggebracht bij de Spelotheek.  

 U betaalt de factuur van de Spelotheek vooraf. Na 14 juni declareert u de kosten bij het 
Speeltuinoverleg. 

 

Terugblik Ledenvergadering Speeltuinoverleg 
De jaarvergadering van 2017 werd gehouden op dinsdag 
11 april in Drijber.  
 

Afscheid en vacatures 
Tijdens de vergadering heeft Diana Speelman afscheid 
genomen als bestuurslid, daarmee heeft het bestuur twee 
vacatures als bestuurslid in te vullen. 

 
Vrijwilligersverzekering 
Er is aandacht gevraagd bij de leden voor de 
vrijwilligersverzekering die de gemeente Midden-Drenthe voor alle vrijwilligers heeft lopen. 
Wanneer u als vrijwilliger schade heeft, kunt u dit via de gemeente melden. 
 

Jantje Beton en Buitenspeeldag 
Na de pauze heeft mevrouw Marita Pruijser uitleg gegeven over Jantje Beton. 
Tenslotte zijn de leden enthousiast gemaakt om deel te nemen aan de 3e gemeentelijke 
Buitenspeeldag. Het was een prettige vergadering met een betrokken groep leden. 
Alle presentaties en stukken kunt op terugvinden op de website. Tevens wordt het verslag 
meegestuurd met deze nieuwsbrief. 
 



 

 

 

 
 
 
Grijze afvalcontainer 

We hebben van diverse leden vragen gehad over de 
wijzigingen in het afvalbeleid van de gemeente.  
Voor alle duidelijkheid: afval van de speeltuinen niet 
scheiden, maar in de grijze afvalcontainer afvoeren. 
 
De verwachting is dat er minder afval in de grijze 
containers komt, waardoor afvoer van de afvalzakken 
van de speeltuin geen probleem hoeft te zijn. 
 

Het bestuur wil graag inzicht in de hoeveelheid afval van de speeltuinen. We vragen de 
leden dit zomerseizoen bij te houden hoeveel zakken afkomstig zijn van de speeltuin. Zodat 
we de opzet tijdens het formele overleg met de gemeente in oktober kunnen evalueren. 

 
Gemeentelijk beleid voor stoepkrijt 
In de kranten zijn de afgelopen tijd berichten geweest 
over het verbod op stoepkrijten dat in veel gemeenten 
geldt. Ook in gemeente Midden-Drenthe is in de APV 
(algemene plaatselijke verordening) aangegeven dat je 
de openbare ruimte niet mag bekladden, er in tekenen of 
schrijven. Officieel mag dit ook niet met krijt.  
 
Stoepkrijten door kinderen is niet iets waar politie of 
gemeente op gaat handhaven. Stoepkrijt is een materiaal 
dat na een regenbui verdwijnt. Toch is het verbod  opgenomen om  te kunnen optreden op 
het moment dat er overlast ontstaat.  
U kunt dus  gerust met de kinderen stoepkrijten, als dit maar gewoon stoepkrijt is. Mochten 
er op plekken tekeningen of teksten zijn gemaakt die niet door de beugel kunnen, dan 
vragen we u dit schoon te maken.  
 
Belangrijk is dat kinderen plezier hebben in buiten spelen en creatief bezig kunnen zijn. En 
dat mag dus gerust met gewoon stoepkrijt! 

 
Werkzaamheden gemeente Team Spelen 
In Witteveen is het dorpsplein bij dorpshuis de Tille helemaal 
opgeknapt. Samen met een werkgroep is hier hard gewerkt om 
een mooi geheel te krijgen, met verschillende speel- en 
ontmoetingsmogelijkheden.  
 
De speeltuinen in De Vonderkampen in Beilen gaat de 
gemeente  binnenkort aanpakken. De speeltoestellen bij de 
begraafplaats Torenlaan gaan bijna allemaal weg. Hier komt 
met een speelse inrichting de mogelijkheid voor natuurlijk 

spelen. In de centrale speeltuin komt er een nieuw uitdagend toestel.  
 
Binnenkort start ook de aanleg van de fietscrossbaan in Smilde. Deze komt op het 
evenemententerrein, vlak bij de Merelstraat. Dit is een openbare speelplek waar kinderen 
kunnen komen crossen. Ook hier is een actieve werkgroep betrokken.  


