
Ook het bestuur van Speeltuinoverleg Midden-Drenthe is dit jaar nog
niet klaar. Er staan nog verschillende overlegsituaties op het programma.
We gaan nog kennis maken met Patryck Koster, hij vervangt Jan
Boertien bij Alescon en ook hebben we nog ons jaarlijks gesprek met
wethouder Bolhuis. Daarnaast staat er nog een kennismakingsgesprek
met de mogelijke nieuwe voorzitter van ons bestuur op de agenda.
Zoals u ziet ook wij zijn nog niet ‘winterklaar’.

In onze ledenvergadering van april jl. heeft de ledenvergadering besloten
de 2 aftredende bestuursleden van dat moment niet meteen te vervan-
gen. Het voorstel van het bestuur om daar de komende periode (ook
omdat de voorzittersfunctie in april 2006 beschikbaar komt) te benut-
ten om daar eens even wat serieuzer bij stil te staan en dan in de leden-
vergadering in het voorjaar van 2006 een besluit te nemen, werd door
de leden overgenomen. Het bestuur kan nu meedelen, dat we er wat
ons betreft uit zijn. De hoofdlijnen zien er uit als volgt:

a. we vinden dat een bestuur van 5 personen groot genoeg is
b. we hebben op heel korte termijn een gesprek met een 

goede kandidaat-voorzitter
c. de andere vacature gaan we invullen met iemand (bij voorkeur    

een vrouw) afkomstig uit de voormalige gemeente Smilde.

Hoe dit concreet gemaakt wordt, zien jullie bij de vergaderstukken
voor de jaarvergadering in april a.s.

Ondanks dat de meeste leden van ons de speeltuin goed voor elkaar
hebben moeten ook wij met z’n allen alert blijven op de ontwikkeling
in onze gemeente.

Er moet voortdurend bezuinigd worden
De politiek staat onder grote druk, er moet voortdurend bezuinigd
worden. De grond is duur en de projectontwikkelaars willen het liefst
geen geld steken in wat niets oplevert. In 2006 zijn er straks weer de
verkiezingen en we hopen dat u kritisch kijkt wie voor onze kinderen
op komt! Voor ons als vereniging is het belangrijk dat we onze kracht-
en blijven bundelen. Hoe meer leden hoe sterker we met z’n allen staan
als gesprekspartner, van bijv. de gemeente.We hopen dat ook de speel-
tuinen die nog geen lid zijn van onze vereniging zich op willen geven.
Want dan kan de politiek niet om ons heen. Het bestuur van de verenig-
ing zet zich ook in voor de speeltuinen die nog geen lid zijn van
Speeltuinoverleg Midden-Drenthe. In de hoop dat als de speeltuin klaar
is en de kinderen veilig kunnen spelen, ze ook lid worden.

Woord vooraf

Veel speeltuinen liggen er inmiddels
wat verlaten bij. Na een prachtige
nazomer waarin de kinderen veel
buiten hebben kunnen spelen is de
winter in aantocht. Voordat de
donkere dagen voor Kerst aan-
breken is het tijd, als het al niet
gedaan is, de speeltuinen winterklaar
te maken. Voor de kinderen een
periode dat zij minder intensief
buiten zullen spelen en de warmte
binnenshuis opzoeken.Voor u ligt al
weer het derde exemplaar van 
´t Speelveld.

Een interessant onderwerp is het
persbericht van Jantje Beton.
Kinderen hebben recht om buiten te
spelen. In december zal er een debat
plaats vinden om te komen tot een
wet waarin dit recht zal worden
vastgelegd. En …… natuurlijk nog
veel meer nieuws vanuit het
Speelveld. De redactie wenst u veel
plezier bij het lezen.

Bij het in stand
houden van de
Nieuwsbrief is
hulp van de
a a n g e s l o t e n
v e r e n i g i n g e n
onontbeer l i j k .
Graag zien wij
weer kopij tege-
moet. Ook foto´s
zijn welkom.
Mail of schrijf
ons! 
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Het is nu herfst. Bladeren vallen van de bomen en het
weer wordt guur. De wintertijd is ingegaan en het is
’s avonds alweer vroeg donker. Het buiten spelen
wordt minder.Toch hebben we een schitterend najaar
gehad en zijn speeltuinen optimaal benut. Wat is er
het laatste halfjaar zoal gebeurd in de diverse speeltu-
inen?

Opheffing speeltuin
Tot onze spijt hebben wij de speeltuin in de Verlengde
Havenstraat opgeruimd. Er werd onvoldoende aan-
dacht besteed aan het naleven van de overeenkomst.
In december 2004 is de buurtvereniging hierover al
aangeschreven en is er een half jaar verbetertijd
gegeven.

Nieuwe speeltuinen
De speeltuin in de Wolvenhaar in Nieuw-Balinge is in
gebruik genomen. Verder zijn we nog bezig met de
plannen voor de Korenmolen en de Kaar in Smilde. Er
is hier nog geen overeenkomst met de buurt en plan-
nen voor de inrichting worden in december gepre-
senteerd. Hopelijk kunnen we medio 2006 tot real-
isatie overgaan.

Veranderingen
In de nazomer is speeltuin ‘Het Vogelnest’ aan de
Lijsterlaan in Beilen feestelijk heropend. Deze altijd
zeer goed gebruikte speeltuin is de afgelopen twee
jaar gerenoveerd. De opening is gedaan door de
wethouder. Veranderingen kunnen niet altijd zomaar
worden uitgevoerd. Helaas is het geld vaak de rem op
de verandering.Wel wordt uitvoerig gelet op de vei-

ligheid van de speelwerktuigen en zonodig worden
maatregelen getroffen om aan huidig geldende vei-
ligheidseisen te voldoen. Niet alles is echter te realis-
eren, zodat we soms ook mensen moeten
teleurstellen.

Nieuwe ontwikkelingen
In oktober is er een bijeenkomst geweest in
Bovensmilde. De bedoeling van deze avond was, het
belang van spelen voor kinderen onder de aandacht
te brengen. Het is een avond geworden vol positieve
ontwikkelingen. Er zijn een aantal namen verzameld
van mensen die zich op één of andere wijze willen
inzetten voor de verschillende speeltuinen in
Bovensmilde.

Nieuw gezicht
Omdat Elma Bouwmeester minder is gaan werken
neem ik (Réne Klein) een gedeelte van het speel-
tuinwerk over. Met name voor zaken als onderhoud
en uitvoering van de aanleg en in contacten met de
verenigingen zult u mij vaker tegenkomen. Op dit
moment is Elma met zwangerschapsverlof, ze komt in
december weer terug.

Groeten, namens de gemeente, René Klein

Nieuws van de gemeente
(geplaatst onder verantwoordelijkheid van de gemeente)
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Mijn naam is Patryck Koster en via het ’t Speelveld
zou ik namens Alescon, beheerders van speeltuintjes
in de gemeente Midden-Drenthe, op de hoogte willen
stellen van een wijziging binnen de afdeling
speelvoorzieningen. Jan Boertien, voormalig contact-
persoon, heeft een andere functie aanvaard binnen
het bedrijf Alescon en is dan ook niet meer
betrokken bij het beheer van de speeltuintjes. De
zaken die Jan voordien behartigde zijn door mij in juli
jl. overgenomen. In oktober 2004 was ik al begonnen
als inspectiemedewerker spelen ter ondersteuning
van Jan. Daardoor heb ik al kennisgemaakt met een
aantal van u. Namens Alescon hoop ik op een goede
samenwerking met zowel bestuur Speeltuinoverleg,
als met de beheerders van de speeltuintjes met als
doel: dat kinderen naar hartelust kunnen spelen in
veilige speeltuintjes.

Het valt ons op dat bij sommige speeltuinen het onder-
houd wat betreft de veilige ondergronden en het ver-
fwerk achterblijven. Het is jammer dat door achter-
stalling onderhoud uw speeltuin wordt verwijderd.

Een voorbeeld hiervan is het besluit over de speeltuin
aan de Verlengde Havenstraat. Deze is verwijderd in
verband met slechte onderhoudswerkzaamheden
waar de speeltuinvereniging zorg voor zou moeten
dragen.

Met vriendelijk groet,

Patryck Koster

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u altijd
contact opnemen met Patryck Koster:
Tel: 06-10137567
E-mail: patryckkoster@alescon.nl

Het bestuur van Speeltuinoverleg

Nieuws van Alescon
(geplaatst onder verantwoordelijkheid van Alescon)

Wij wensen iedereen fijne feestdagen
en een goed begin van 2006!



Het emailadres
van de redactie
is:
info@welzijnmd.nl

Er zijn naar aan-
leiding van de
vorige nieuws-
brief reacties
geweest dat dit
adres niet zou
kloppen. Het is
misschien ver-
warrend maar er
moet geen punt
tussen md.

Kinderen
moeten buiten
kunnen spelen!

Afgelopen juni
en oktober
Speeltuin-
bijeenkomst 
in Smilde

Kinderen hebben recht om buiten te spelen. Als
kinderen samen spelen hebben ze niet alleen plezier,
ze doen ook allerlei ervaringen op die van belang zijn
voor hun ontwikkeling. Als kinderen kunnen spelen,
krijgen ze de kans op een volwaardige manier te inte-
greren in onze samenleving.Als er geen ruimte is om
te spelen of de kwaliteit en toegankelijkheid ervan
slecht is, missen kinderen deze noodzakelijke ervarin-
gen. Jantje Beton komt daarom op voor de speelka-
nsen van alle kinderen in Nederland.

Kinderen moeten buiten kunnen spelen.
Spelen is voor kinderen van levensbelang. Het is
essentieel voor kinderen om zich motorisch, sociaal
en emotioneel goed te ontwikkelen. Voldoende,
veilige en kwalitatief goede buitenspeelruimte is
noodzakelijk voor een evenwichtige en gezonde
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Buiten spe-
lende kinderen zorgen voor een leefbare buurt.
Daardoor wordt de buurt sociaal veiliger en leef-
baarder. Spelen is van belang voor de samenleving, nu
en in de toekomst! Er zal medio december in de

Tweede Kamer een debat plaats vinden over het
recht van kinderen om buiten te kunnen spelen. Jantje
Beton vraagt de landelijke overheid om voor
garanties voor speelruimte te zorgen in een wet-
telijke regeling.

Gemiddeld speelt één op de vijf kinderen niet
meer buiten. Overal vindt verdichting plaats:
speelplekken worden volgebouwd. Kinderen en jon-
geren krijgen niet vanzelfsprekend vroegtijdig de aan-
dacht in de planprocessen in de ruimtelijke ordening.
Sterker nog, speelruimte is vaak een sluitpost op de
begroting van projectontwikkelaars en steden-
bouwkundigen, aldus Jantje Beton. Buitenspelen is een
recht. Jantje Beton baseert zich bij haar pleidooi voor
meer speelruimte op het Internationale Verdrag betr-
effende de Rechten van het Kind (artikel 31). Op
grond van dit Verdrag moeten kinderen en jongeren
kunnen participeren in de maatschappij. Zij zijn ook
medegebruiker van de openbare ruimte, die voor het
spel en de recreatie voor de jeugd een belangrijke
functie vervult. De landelijke overheid moet in het
kader van het Internationale Verdrag wettelijke
regelingen treffen opdat de lokale overheid dit recht
op spelen voor kinderen en jongeren realiseert.
Bron: www.jantje-beton.nl 

Jantje Beton is een samenwerkingsverband aangegaan
met het Nationaal Reumafonds, Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind, Stichting
Kinderpostzegels Nederland en het VSB-fonds.

De afgelopen periode waren er zowel in Smilde als in
Bovensmilde oriënterende bijeenkomsten rond de
speeltuintjes. Deze zijn georganiseerd om met geïn-
teresseerde bewoners de situatie rond de speelplek-
jes in hun dorp te bepraten.

Er werd ook voorlichting gegeven over de werkwijze
rond de speeltuinen in Midden-Drenthe. Zoals groot
onderhoud door Alescon en klein onderhoud door
het plaatselijk bestuur. Ook werd de verplichte
overeenkomst tussen vereniging en gemeente
besproken. In beide dorpen zijn, op een enkele uit-
zondering na, nog geen verenigingen lid van het
Speeltuinoverleg Midden-Drenthe. De gemeente
heeft nog niet veel buurten kunnen strikken voor een
overeenkomst. Op beide bijeenkomsten waren, naast
de gemeente, bestuursleden van het Speeltuinoverleg
aanwezig. Zij brachten met name hun ervaringen met
de speeltuintjes naar voren. Dit hielp erg om de juiste
toon te zetten en het ijs te breken. De Smildegers
hebben een andere geschiedenis dan de rest van de
gemeente.Voor de gemeentelijke herindeling  zorgde
de gemeente voor de speeltuintjes. In Beilen en
Westerbork waren het meestal de bewoners (vaak
via een buurtvereniging) die het initiatief namen tot
een speeltuintje.

In Smilde was de bijeenkomst begin juli.
Hier gaf de bekende spelendeskundige Willem van Os

een presentatie over hoe kinderen spelen en welke
eisen dat stelt aan speeltoestellen en speeltuintjes. De
situatie in Smilde blijkt nogal gevarieerd. In één buurt
is het al aardig voor elkaar, in een andere buurt is niks
en is het niet gelukt om een geschikte plek te vinden
voor een nieuw speeltuintje. Het gemeentebestuur is
in gesprek met een aantal buurten in de hoop dat de
kinderen het komende seizoen kunnen spelen op een
speelplek in hun buurt.

In oktober was er een bijeenkomst in
Bovensmilde op initiatief van de stichting
Leefklimaat Bovensmilde. In de zaal was een groepje
kinderen aanwezig die een handtekeningactie hadden
gehouden met als doel de speeltuin bij hun in de
buurt op te knappen en uit te breiden. Zij kregen de
gelegenheid om te vertellen wat ze graag wilden. De
meeste aanwezigen vinden het belangrijk dat er goede
speelvoorzieningen zijn voor de kinderen en dat er wat
moet gebeuren met de speeltuintjes.Uiteindelijk bieden
een aantal aanwezigen zich aan om voor hun buurt /
straat contactpersoon te worden.

Er kan worden vastgesteld dat goede voorlichting over
het spelen van kinderen en de werkwijze rondom de
speeltuintjes in Midden-Drenthe belangrijk is en blijft.
Het Speeltuinoverleg heeft hier een belangrijke en
gewaardeerde inbreng.

Albert Raven, Stichting Welzijn Midden-Drenthe
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De gemeente
Midden-Drenthe
telt ruim 30.000

inwoners, 125
speeltuinen en

790 speel-
toestellen.

De nieuwsbrief ‘t
Speelveld komt
ook in alle bib-

liotheken van
onze gemeente

te liggen.

Er zijn ongeveer
30 inlegvellen

met adres-
gegevens

teruggekomen.
Bijgaand weer

een nieuw
inlegvel.

Vriendelijk 
verzoek: de

gegevens goed
nazien en als er

veranderingen
zijn, dan zien we

het inlegvel graag
retour mét de

juiste gegevens.

Onze ervaringen met het onderhoud en beheer van
onze drie speeltuintjes aan het Kalmoes en
Speenkruid te Beilen. In de jaren 80 toen in onze wijk
de woningen zijn gebouwd zijn er ook drie speeltuin-
tjes aangelegd, voornamelijk van hout. De houten
speeltoestellen zagen er weliswaar leuk uit, maar
vergden veel onderhoud.

Vieze hangplekken
Ook omdat ze niet vandalismebestendig waren. De
huisjes werden vieze hangplekken waardoor het van-
dalisme juist toenam. Het laatst aangelegde speeltuin-
tje ‘Het moestuintje’ (voor de kleintjes) was het
meest onderhoudsvriendelijk. Dit kwam omdat er
veel verzinkt ijzer was gebruikt. ‘Het moestuintje’ is
door de buurtvereniging zelf aangelegd en onder-
houden.

Leeftijdsopbouw
Een aanwezig trapveldje wordt het meest gebruikt.
Vanwege nieuwe regelgeving voor de veiligheid van
speeltoestellen is in de buurt gekeken naar de leef-
tijdsopbouw van de jeugd. De groep 12+ was flink
groter geworden. Hier moest ook iets voor gedaan
worden. Eerst zijn de onveilige speeltoestellen door
de gemeente vervangen en hebben we de speelhuis-
jes verwijderd en de ondergrond deels vervangen.
Voor twee speeltuintjes hebben we gekozen voor
grof zand. Het speeltuintje voor de allerkleinsten is
voorzien van een dikke laag grove houtsnippers met
daarop een fijnere laag. Ondanks dat deze wel jaarlijks
bijgevuld moet worden, bevalt dit goed. Bij het

gebruiken van grof zand is gebleken dat snel een "bak"
ontstaat waar het water niet weg kan en er een
harde, vaste massa zonder valdemping ontstaat.

Wensen van de kinderen
Om meer tegemoet te komen aan de wensen cate-
gorie 12+ zijn een groot draaitoestel en een tafel-
tennistafel aangeschaft die bij het trapveldje zijn
geplaatst. De contacten met Alescon en de gemeente
verlopen goed.Wel hebben we de ervaring dat het bij
de gemeente wel eens wat traag verloopt, met name
de besluitvorming.Vooral als er kosten aan verbonden
zijn kost het enige moeite om dingen gedaan te krij-
gen. Een op het trapveldje aanwezige lantaarnpaal is
een laatste hindernis. Door de nieuwe beheerscon-
tracten is alles nu goed geregeld (onderhoud en ver-
vanging). We blijven goed kijken naar de leeftijdsop-
bouw van de buurt en luisteren goed naar de wensen
van de kinderen.

Daar doen we het tenslotte allemaal voor,
aldus Piet Graveland.

Deze zomer zijn er weer verschillende speeltuinen
geopend. Op 7 september is op feestelijke wijze ’t
Vogelnest aan de Reigerlaan in Beilen-West heropend.

Speeltuinoverleg was hierbij uitgenodigd en heeft, zoals
gebruikelijk is, een taart overhandigd en de felicitaties
overgebracht. Het is een prachtige speeltuin geworden
waar ook nu weer veel werk door de buurtbewoners
is verzet. De opening werd door wethouder Looman
samen met de kinderen gedaan. Er was veel voor de
kinderen georganiseerd.Van het springkussen werd veel
gebruikt gemaakt. De speeltuin in het plan Nagtegael is
deze zomer geopend door wethouder Bolhuis. De
speeltuin ligt in een nieuwe woonwijk. Er werd van

de opening een groot feest gemaakt. De kinderen kon-
den een ballon oplaten,één ballon kwam maar liefst 360
km ver. Daarna werden allerlei spelen georganiseerd en
was er een barbecue voor groot en klein. De  speeltu-
in aan de Wolvenhaar in Nieuw-Balinge is ook geopend.

Speeltuinoverleg is niet altijd op de hoogte wanneer er
een opening van een speeltuin is. Indien u wilt dat het
Speeltuinoverleg bij de opening aanwezig is, laat het ons
dan weten.

Wij geven graag gehoor aan uw uitnodiging. Als u lid
bent,of lid wordt,dan komen wij met een lekkere taart!

Opening nieuwe speeltuinen

Speeltuin in de schijnwerpers

Jantje Beton Speeltuintjes in Smilde


