
Van de bestuurstafel 
Terugblik 2020
In het afgelopen jaar waren er veel activiteiten die geen doorgang hebben gevonden door de Corona 
perikelen. Zo vonden we het niet verantwoord om de Buitenspeeldag in de gebruikelijke vorm te 
organiseren. Ook de ledenvergadering moest worden uitgesteld. Wel is er een kascontrole uitgevoerd 
door de kascommissie, met als conclusie dat de boekhouding van de penningmeester in orde was.  
Het bestuur hoopt dat in 2021 zowel de Jaarvergadering als de Buitenspeeldag door kunnen gaan. Want 
het persoonlijke contact met de leden hebben we zeker gemist. Met het oog op de ontwikkelingen 
hebben we de vergadering in het najaar gepland om te voorkomen dat we weer moet uitstellen.

Overleg voor nieuw speelbeleid
Het bestuur is het afgelopen jaar een aantal keren bijeen geweest. In het najaar hebben we regulier 
overleg gehad met de gemeente. Een belangrijk onderwerp was het nieuwe beleidsplan Spelen. Het 
huidige beleidsplan voor de periode van 2011-2020 moet worden vernieuwd. Meer informatie over het 
beleidsplan is elders in de nieuwsbrief te vinden.

Buiten spelen tijdens coronatijd
Dit jaar hebben we een bezoek gebracht aan Hoogersmilde. Enkele bestuursleden van Dorpsbelangen 
Hoogersmilde hebben bij die gelegenheid ons de speelplekken in het dorp laten zien. Het was een zeer 
informatieve en genoeglijke rondleiding. Komend jaar hopen we opnieuw een bezoek te brengen aan 
een dorp om ons ter plaatse te laten informeren over de speeltuinen. 

Beleidsplan
Dat buiten spelen voor kinderen belangrijk is, weten we allemaal. Helemaal in de afgelopen tijd waarin 
ze thuis achter de computer of pc onderwijs moeten volgen. Dan is het buiten spelen met kinderen uit 
de buurt onmisbaar.

Zo kwamen de skeelers terug in het straatbeeld, evenals ouderwetse spelletjes als stoepranden en 
dergelijke. Helaas bleek uit onderzoek dat dit vooral de kinderen waren die al veel buiten speelden. 
Kinderen die voor Corona al weinig of niet buiten speelden, zagen we niet op straat. 
De onderzoekers zien hier een belangrijke rol voor het kinder-  en jongerenwerk om hier verandering in 
aan te brengen. Een middel om deze kinderen naar buiten te krijgen is het creëren van interessante en 
aantrekkelijke speeltuinen, voor elke leeftijdsgroep. 

Dat is onze uitdaging voor de komende periode. Als bestuur gaan 
we ons daar hard voor maken, zodat in 2021 weer meer kinderen 
spelend het straatbeeld bepalen.

We wensen u een plezierig en gezond speelseizoen!

Henk Sprik, (interim)voorzitter

Woord vooraf
Deze Nieuwsbrief zou een 
samenvatting moeten geven over 
de activiteiten van het afgelopen 
jaar. Helaas was 2020 geen 
gewoon jaar. De redactie heeft er 
daarom een historische invulling 
aan gegeven en deze speciale 
uitgave gemaakt. 
We gaan ervan uit dat u deze 
nieuwsbrief met veel plezier 
leest en inspiratie geeft voor het 
volgende speelseizoen.
Wanneer u vragen en/of 
opmerkingen heeft raadpleeg 
dan onze uitgebreide website. Of 
neem persoonlijk contact op met 
één van de bestuursleden. 
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INSPECTIE TIPS
Elke 2 maanden wordt de contactpersoon van een 
speeltuin gevraagd een inspectie uit te voeren. Wat 
moet er worden gecontroleerd?
1. Is er voldoende schokdempend materiaal zoals 

zand onder de toestellen? 
2. Staan de toestellen nog goed, onbeweeglijk 

verankerd?
3. Zijn alle bevestigingsmaterialen aanwezig, zoals 

schroeven en bouten?
4. Zijn de kettingen, touwen of handgrepen vrij van 

schade?
5. Zijn de traptredes en schommelzitjes compleet en 

onbeschadigd?
6. Is het houtwerk vrij van splinters?
7. Zijn er geen scherpe delen aan de toestellen, zoals 

uitstekende spijkers en beschadigingen op de 
glijgoot van een glijbaan?

8. Zijn de toestellen vrij van ernstige roestvorming of 
houtrot? 

Wist u dat...
… Jantje Beton zich 
hard maakt voor het 
spelende kind?
… ze Erik Scherder 
bereid hebben 
gevonden voor een 
webinar?
… het onderwerp 
is ‘Waarom het 
kinderbrein wil spelen’
… deze gratis is te 
volgen op woensdag 
10 maart om 20.30 
uur?
… je je kunt aanmelden 
op de website van 
Jantje Beton?

Wist u dat...
… h a n g j o n g e r e n , 
jongeren zijn waarvan je 
de naam nog niet kent!
… op een positieve 
manier kennismaken 
voor wederzijds begrip 
zorgt?

Wanneer één of meerdere vragen met NEE wordt 
beantwoord, meld dit dan bij de gemeente door de 
inspectiemail te beantwoorden.

Eventuele matten kunnen 
zelf weer vlak worden 
teruggelegd.

Het loslaten van een 
poedercoating is geen 
probleem.

WIE ZIJN DE AFVALHELDEN
Maart staat in het teken van afval. De eerste week van 
maart aandacht voor de mensen op de vuilnisauto. En 
op 20 maart wordt gevraagd om zwerfafval in de buurt 
op te ruimen. 

Week van de afvalhelden
Van 1 maart tot 7 maart is het de ‘Week van de 
Afvalhelden’, waar de gemeente Midden-Drenthe aan 
meedoet. Het doel is dit jaar om de chauffeurs van de 
vuilnisauto’s in het zonnetje te zetten. De gemeente 
vraagt hierbij medewerking van alle kinderen met een 
kleurplatenactie.

Kinderen wordt gevraagd een mooie kleurplaat of 
tekening te maken van zijn of haar afvalhelden. Op de 
website www.middendrenthe.nl/afvalhelden vind je 
verschillende kleurplaten. Print er eentje uit en kleur 
deze zo mooi mogelijk in. Plak deze op de container 
die in de week van 1 tot 7 maart wordt geleegd. Zodat 

de mensen op de vuilnisauto positief worden verrast. 
Je kunt ook een prijs winnen door met de tekening, 
container en jezelf op de foto te gaan.

Opschoondag
Op zaterdag 20 maart is het de Landelijke Opschoondag 
met aandacht voor zwerfafval. Een mooie gelegenheid 
om het afval in de speeltuin en in de buurt op te ruimen. 
Ook de kinderen kunnen hierbij natuurlijk helpen. Een 
mooie activiteit om samen in de buitenlucht te doen. 

JONGEREN UITDAGEN MET UP2YOU
In 2021 zal de tweede editie van Up2you worden gestart. Een gemeentelijk project waarbij 
jongeren worden gevraagd met ideeën te komen voor het verbeteren van hun eigen 
omgeving. 
Iedere jongere vanaf 12 jaar kan zijn uitgewerkte idee insturen. De beste ideeën krijgen 

budget en/of ondersteuning om het plan uit te voeren.

Up2you is een gezamenlijk project van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe, gemeente Midden-Drenthe en het team 
jongerenwerk van Welzijnswerk Midden-Drenthe.

De inzendtermijn is nu nog niet exact bekend, maar de jongeren interesseren kan nu al wel.
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Terugblik 20 jaar 
Speeltuinoverleg 
In deze speciale bijlage een overzicht van enkele belangrijke gebeurtenissen in ons bestaan.

1998
In dit jaar wordt er voor het eerst 
gesproken over de oprichting van het 
Speeltuinoverleg. Een aantal bezorgde 
inwoners gaan in gesprek met het 
gemeentebestuur en stellen de rol 
van het Speeltuinoverleg voor. Het 
Speeltuinoverleg wil een overlegorgaan 
zijn die een schakel is tussen de speeltuinbesturen en de gemeente. 
Het Speeltuinoverleg wil op geen enkele manier op de stoel van 
de individuele speeltuin gaan zitten en dus ook, daar waar het gaat 
om belangen van de individuele speeltuin geen overleg met de 
gemeente plegen. Die rol is en blijft voor het individuele bestuur.

Op 5 juni 1998 heeft het bestuur van het Speeltuinoverleg (in 
oprichting) overleg met gemeente. Dit overleg stond in teken van 
de boodschap, die door de speeltuinenbesturen was geformuleerd. 
1. Er moet voor de zomervakantie nog iets gebeuren aan de 
speeltuinen, waar spullen zijn weggehaald (met name in de oude 
gemeente Westerbork).

2000
Spelen in Westerbork wordt weer leuk. Door bijdragen van de gemeente en fondsen zoals 
Spelen op zeker, Katholieke noden en Kinderpostzegels, kon ervoor ongeveer 568.000 gulden 
besteed worden aan renovatie en uitbreiden van speelplaatsen in Westerbork. Het geld van de 
fondsen kon er komen doordat het Speeltuinoverleg dit als totaalproject had aangevraagd. Na de 
speelplekken in de voormalige gemeente Westerbork kwamen die in de voormalige gemeente 
Beilen en Smilde aan de beurt. Ook hiervoor werd geld bij de particuliere fondsen aangevraagd. 
De gemeente stelde 475.000 gulden beschikbaar voor ongeveer 60 speelplaatsen. In Smilde 
ging het om ongeveer 30 speelplaatsen.

2003
De 1e helft van 2003 stond in het teken van Speelplezier fase 2 Beilen. Het leveren van de zelfbouwtoestellen 
door IJreka. Op een druilerige zaterdag in mei werden voor 26 speelplekken in Beilen en omgeving de 
toestellen door de firma IJreka afgeleverd. Een indrukwekkend transport, 2 grote vrachtwagens en een 
dieplader, kwamen vanaf de A-28 het terrein bij de firma Beugel oprijden om de zelfbouwspeeltoestellen af 
te leveren. Zelfs RTV-Drenthe was aanwezig om een reportage te maken.

Diverse verenigingen hebben hun toestellen met een kar opgehaald. De grote toestellen, met name de 
klimkubussen, zijn door IJreka met dieplader zo dicht mogelijk op de plek van bestemming gebracht. 
Menskracht moest eraan te pas komen om de klimkubussen op de aangewezen plek neer te zetten.

In 2003 ontstond ook discussie over het zand wat onder de speeltoestellen werd gebruikt. Er was sprake van 
een niet juiste korrelgrootte. In goed overleg met de gemeente werd besloten om het zand te vervangen. 
Met de reclassering werd een afspraak gemaakt om met taakgestraften de graafwerkzaamheden te doen. 

2. We willen wel een gezamenlijk 
toekomstig beleid uitstippelen, maar geen 
beleid van achter het bureau.

Op 6 juli 1998 vindt er een hernieuwd 
overleg met de gemeente plaats. In dit 

overleg worden onder anderen de volgende afspraken gemaakt.
• De beloofde nieuwsbrief van de gemeente komt binnen 
een week, daarin staat in ieder geval, wie de contactambtenaar is.
• De gemeente begint de volgende dag met een ronde langs 
de speeltuinen om de meest schrijnende technische zaken aan te 
pakken.
• De gemeente wil een speeltuin beleid maken, maar 
niet van achter het bureau en wil daar het Speeltuinoverleg en de 
speeltuinbesturen bij betrekken.

Op 10 september 1998 volgt een eerste bijeenkomst met potentiele 
leden. De vereniging werd officieel opgericht op 16 april 1999.

20 jaar Speeltuinoverleg 

“Hoe het ooit 
begon” 



2005
Het jaar waarin de nieuwsbrief van het Speeltuinoverleg een nieuwe naam kreeg 
en de lay-out werd vernieuwd. De nieuwe naam werd bedacht door een lid van de 
buurtvereniging de Zoppers uit Beilen. De nieuwsbrief zou in het vervolg “’t Speelveld” 
gaan heten. 

In 2005 werden er in Smilde en Bovensmilde oriënterende bijeenkomsten 
gehouden rond de speeltuintjes. Tijdens de bijeenkomst in Smilde gaf de bekende 
spelendeskundige Willem van Os een presentatie over hoe kinderen spelen en welke 
eisen dat stelt aan de speeltoestellen en speeltuintjes. De situatie in Smilde bleek nogal 
gevarieerd te zijn. In één buurt was het al aardig voor elkaar, in een andere buurt was 
niets. De gemeente ging met een aantal buurten in gesprek in de hoop dat kinderen in 
de toekomst konden spelen op een speelplek in hun buurt.
Oktober 2005 was er een bijeenkomst in Bovensmilde op initiatief van stichting 
Leefklimaat Bovensmilde. Er was een groepje kinderen aanwezig die een 
handtekeningactie hadden gehouden met als doel de speeltuinen bij hun in de buurt 
op te knappen en uit te breiden. De aanwezigen vonden het belangrijk dat er goede 
speelvoorzieningen zijn voor de kinderen en dat er wat moest gebeuren. Een aantal 
mensen boden aan om voor hun buurt/straat contactpersoon te worden.

2007
Dit was het jaar waarin de vereniging Speeltuinoverleg Midden-Drenthe genomineerd 
werd voor het Drents Compliment. Toen we hoorden dat we uit 120 uitzendingen 
waren genomineerd, hebben we door middel van een extra nieuwbrief onze leden 
geïnformeerd. De jury kwam langs en het bestuur had zich samen met een aantal 
vrijwilligers gepresenteerd. Het Dagblad van het Noorden kwam langs voor een 
interview. Er werd een promotiefilm gemaakt door RTV-Drenthe. De vrijwilligers en 
kinderen van speeltuin De Ronge waren bereid om mee te werken. Burgemeester Ter 
Avest was onze ambassadeur. Voor ons als bestuur was het een geweldige ervaring. 
We hebben toen heel veel contactpersonen gesproken. Hierdoor kregen we nieuwe 
inzichten en wensen van de speeltuinbeheerders. Door de extra aandacht die onze 
verenging Speeltuinoverleg Midden-Drenthe kreeg, stonden wij weer helemaal op 
de kaart. 

2009
Dit jaar stond vooral in het teken van ons 10-jarig bestaan. Er waren diverse 
activiteiten om dit jubileum te vieren. We zijn gestart met een feestelijke 
ledenvergadering waarin de nieuwe communicatiestijl werd onthuld. Een 
nieuw logo en een eigen communicatieplatform: de website. Ook was er 
aandacht voor de kinderen. We wilden meer inzicht in wat de kinderen van 
spelen in onze gemeente vonden. Daarvoor hadden we een enquête gemaakt. 
Deze hadden we verspreid onder alle kinderen van 2 tot 12 jaar. Vervolgens 
was er de ballonnenwedstrijd, die in oktober plaatsvond, een groot succes. 
De verste ballon had ruim 1000 km afgelegd. Op 8 oktober 2009 werd er een 
conferentie gehouden voor vrijwilligers, onze leden, politici welzijnswerkers 
en anderen die interesse hadden. Dit alles, enquête en conferentie, werd 
georganiseerd met als doel de gemeente goede informatie te geven van 
kinderen, speeltuinbesturen en vrijwilligers. Zodat de gemeente een eerste 
Speelbeleidsplan kon schrijven.

20 jaar Speeltuinoverleg 
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2013
In de nieuwbouwwijk Hooimaveld in Westerbork zijn diverse speeltuinen, maar geen speelveld 
voor de oudere kinderen. Buurtbewoner Eward Berends legt uit hoe er aan de Gagelmaat een mooi 
speelveld is gekomen. “Ik ben als direct omwonende nauw betrokken geweest bij de totstandkoming 
van dit veldje. Het was aanvankelijk een moeizaam traject. Het plan om iets met dit terrein te doen lag 
al een tijd op de plank. In overleg met de gemeente is lang gedebatteerd hoe het veldje eruit moest 
komen te zien. Er zijn diverse voorstellen ter sprake gekomen waaraan het nodige is bijgeschaafd. 
Pas in een later stadium zijn de direct omwonenden in het plan betrokken geraakt, wat bij enkele 
direct omwonenden de nodige frictie gaf. Na diverse overleggen is er uiteindelijk een compromis 
gekomen waarmee alle buurtbewoners goed uit de voeten konden. Helaas is de gewenste kabelbaan 
er niet gekomen.” Begin 2013 is het speelveld aan de Gagelmaat opgeleverd. 

De Molukse wijk in Bovensmilde bevat een 5-tal straten waar de Molukse gemeenschap woont. Sinds de start van het Herstructureringsplan 
Molukse Wijk in 2003 ziet de wijk er mooier uit. Binnen het gemeentelijk plan was er geen invulling gegeven aan de woon- en leefomgeving, 

zoals bijvoorbeeld speelplekken. In het kader van het 10 jarig bestaan van Speeltuinoverleg werd in 2009 
de conferentie bezocht door Etty Maitimu, Jeany Kaihatu en Adri Tunyluhulima. Het deelnemen aan deze 
conferentie bleek een grote aanwinst te zijn. Het heeft een brede visie gegeven op de openbare beweeg- en 
speelruimte. “Daar viel voor ons alles op zijn plek”, aldus Etty. Met veel enthousiasme namen de deelnemers 
het voortouw als initiatiefnemers om de toekomstige ontmoetingsplekken binnen en rondom de Molukse 
Wijk te realiseren. Al snel vormen ze de groep Golongan Pertemuan, vrij vertaald ‘Groep van de ontmoeting’. 
Deze groep stelt zich het doel: De woon- en leefomgeving van de Molukse wijk in Bovensmilde leefbaarder te 
maken door ontmoetingsplekken in te richten, zodat jong en oud samen kunnen ontspannen, bewegen en/ of 
spelen. Er is gestart met het inventariseren van de behoefte bij alle wijkbewoners.  

2014
Wat begon met de uitkomsten van de kinderenquête in 2009 heeft geresulteerd in een uitdagende leefomgeving voor jong en oud in de 
nieuwbouwwijk Brootacker van Hooghalen. Uit de enquête bleek dat de kinderen meer uitdaging zochten, de huidige speeltuin waren ze 
ontgroeid. In het beleidsplan van 2011 werd de volgende quote voor dit gebied opgenomen: 
“Er zou nog wat meer uitdaging moeten worden geboden aan de oudere kinderen en/of op 
sportief gebied.” Een projectgroep is gevormd tijdens een bewonersbijeenkomst. Ze zijn aan 
de slag gegaan met de wensen van de kinderen en de volwassenen. De laatste groep vroeg 
aandacht voor behoud van natuurwaarde en ontmoeting. De nieuwbouwwijk Brootacker 
grenst aan een bosje, welke al jaren door kinderen wordt ‘bewoond‘, het speelbos. Er is een 
mooi verhard pad en een brug gemaakt dat een betere toegang geeft tot dit gebied. Een 
natte plek bij dit gebied is uitgegraven tot ven, welke nu ook een mooie natuurlijke speelplek 
is geworden. Verder is een oud pad betrokken bij een wandelpad door het gehele gebied, 
waarvoor een tweetal bruggen door de bewoners zijn gemaakt.

2010
In Nieuw-Balinge wordt al een aantal jaren een multifunctioneel 
gebouw gebruikt, waarin bijna alle voorzieningen van het dorp zijn 
gehuisvest. Toen er werd gesproken over herinrichting van de ruimte 
rond dit gebouw, kwam het idee naar voren om een dorpsplein te 
maken. Een dorpsplein dat voor iedereen toegankelijk is. Een sociale 
ontmoetingsplek voor jong en oud. 
Doordat iedereen betrokken wordt 
bij de ontwikkelingen, voelt men zich 
uiteindelijk ook verantwoordelijk en zal 
men bewuster en zuiniger omgaan met 
het nieuwe materiaal. Door kinderen, 
jongeren en ouderen samen ideeën 
voor het dorpsplein te laten bedenken, 
bereik je dat er samengewerkt wordt, 

men begrip voor elkaar heeft en er een luisterend oor voor elkaar is. 
De kinderen kunnen nu het hele dorpsplein voor hun spel benutten. 
Er zijn diverse speeltoestellen geplaatst. Ook een heuse ‘pannakooi’, 
waar de oudere jeugd en de tieners veel gebruik van maken. De 
werkgroep zou in het kader van ‘Nieuw-Balinge beweegt’ nog tien 

trimtoestellen op het dorpsplein willen laten 
plaatsen. Deze serie toestellen zijn inmiddels 
geplaatst en vormen een leuke uitdaging 
voor jongeren, maar ook voor grootouders 
en kleinkinderen. De ‘Richard Krajicek 
Foundation’ heeft een bedrag beschikbaar 
gesteld voor dit veelbelovende project in de 
provincie Drenthe. 

20 jaar Speeltuinoverleg 
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2017
Op verschillende momenten zijn alle Witteveners in de gelegenheid geweest hun 
wensen met betrekking tot het voormalig schoolplein kenbaar te maken. Hier is een 
prachtig plan uit ontstaan welke op 3 juni werd geopend door wethouder Bouwman. Hij 
onthulde de naam van deze opnieuw ingerichte plek: Meester Engbert J. de Vriesplein. 
Het is een mooie combinatie plein, park en ontmoeting geworden zo centraal in het 
dorp rond het multifunctionele gebouw. Mede dankzij de inzet van de vrijwilligers voor 
dit plan en andere projecten heeft dit actieve dorp een landelijke dorpsvernieuwingsprijs 
gewonnen.bewegen en/ of spelen. Er is gestart met het inventariseren van de behoefte 
bij alle wijkbewoners.  

2018
“Eigenlijk hadden wij er nooit bij stil gestaan tot je ermee wordt geconfronteerd. Dan 
besef je ineens dat er door sommige kinderen niet gespeeld kan worden…Met de komst 
van het Joyce-house als buren van de speeltuin “de Kleine Molen” in Smilde kregen 
we hiermee te maken. De minder valide bewoners konden niet eens in de speeltuin 
komen. Ongeveer 2 jaar geleden zijn we in overleg gegaan met het Joyce-house en 
Henk Suurd van de gemeente. Henk begreep ons probleem en ging aan de slag met de 
leverancier Kompan. Zij hadden wel een toestel voor minder validen, maar deze voldeed 
niet aan de hoge wensen van Henk. Dus heeft hij samen met de leverancier een geschikt 
speeltoestel, type Richard, laten ontwerpen. Prachtig!” aldus vrijwilliger Peter Daalman. 

2019
Vrijdagmiddag 4 oktober was de feestelijke opening van de speeltuin op de Brink in Orvelte. 
Met een flinke zwaai aan de schommel opende burgemeester Damsma de speeltuin. Vele 
ondernemers uit Orvelte zorgden geheel belangeloos voor een hapje en een drankje met 
als afsluiting een rondje met de paardentram. Vele genodigden en kinderen met het (groot)
ouders hadden de regen getrotseerd. De benodigde financiën verkregen ze door aanvragen 
bij het RABO- projectenfonds, Orvelter Poort, Woonservice, Dorpenoverleg Midden 
Drenthe, Vitaal platteland Drenthe, Moek en Doek van de gemeente. 

2016
Op woensdag 29 juni was de gerenoveerde speeltuin aan de Kalmoes in 
Beilen geopend. Centraal op de plek staat een multifunctionele ‘kooi’ voorzien 
van verharding. Initiatiefnemer Bart Steenge had hiervoor een aanvraag 
ingediend bij de Rabobank. Het projectenfonds heeft vervolgens een groot 
bedrag toegekend, zodat de tegelverharding mogelijk was. De opening werd 
verricht door Gerard Kemkers in het bijzijn van wethouder Lohuis, sponsoren 
en buurtgenoten. Tijdens de opening werd door één van de buurtbewoners 
gezonde snacks geserveerd, een aanrader! Mede door het enthousiasme 
van de buurtbewoners ziet de speelplek er geweldig uit en wordt intensief 
gebruikt door de jeugd.
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CORONAVEILIGE ACTIVITEITEN 
MET JEUGD AAN ZET 
De gemeente Midden-Drenthe vindt het belangrijk om 
oog te hebben voor jongeren en te kijken wat er ondanks 
de coronacrisis toch wél mogelijk is. Bij jongeren moet 
je denken aan jeugd tussen 8 en 18 jaar oud. 

Voor activiteiten door jongeren georganiseerd kan zelfs 
een subsidie worden ontvangen.
Dus daag de jeugd uit om iets leuks te organiseren voor 
de buurt. 

Er zijn slechts 2 regels:
1. de activiteit wordt voor en/of door jongeren 
georganiseerd 
(een activiteit voor kinderen door jongeren is dus 
toegestaan)
2. de activiteit voldoet aan de corona richtlijnen van de 
overheid

De gemeente Midden-Drenthe heeft hiervoor € 
10.000 gekregen vanuit het rijksbudget Jeugd aan 
Zet. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Midden-
Drenthe kunnen jongeren hun corona veilige activiteit 
aanvragen. 
Meer informatie: www.cjgmiddendrenthe.nl/jeugd-
aan-zet

Wist u dat...
… het Speeltuinoverleg 
ambassadeur is van het 
Sportakkoord?
… dit betekent dat 
wij de 4 ambities 
ondersteunen?
… we hiermee de 120 
bestaande speeltuinen 
meer onder de 
aandacht willen 
brengen?

Wist u dat...
… NL Doet de 
vrijwilligers-actie-dag 
heeft verplaatst van half 
maart naar eind mei?
…een budget aanvragen 
nog tot 23 april kan, 
maar op=op?

BUITENSPEELDAG 2021
Elke tweede woensdag in juni wordt de Buitenspeeldag 
georganiseerd. Deze dag is bedoeld om aandacht te 
vragen voor buitenspeelruimte en het buiten spelen als 
activiteit.

In 2020 hebben we er geen extra aandacht aan besteed, 
omdat de omstandigheden op dat moment erg 
ongunstig waren om mensen samen te brengen. 

We gaan dit jaar de Buitenspeeldag wel weer promoten, 
maar vragen activiteiten klein en in eigen buurt te 
houden, zodat de aanloop van kinderen en bewoners 
te overzien blijft. Meer informatie over ondersteuning 
volgt in de loop van het jaar.

COMMUNICATIEPLATFORM
De website van het Speeltuinoverleg bevat alle informatie over speeltuinen in de gemeente Midden-Drenthe. Nu we 
alweer anderhalf jaar gebruik maken van de vernieuwde site kunnen we meer vertellen over het gebruik.
Ondanks dat de site vooral voor leden en potentiele leden van speeltuinen in de gemeente Midden-Drenthe is, hebben 
we maandelijks gemiddeld 80 bezoekers. Dus jaarlijks 1000 bezoekers. Dit aantal is de laatste 3 jaren stabiel gebleven.

De pagina met de overzichtskaart wordt het meest bezocht, maar ook pagina’s van de vereniging, het nieuws en de 
contactpagina worden vaak geraadpleegd.

Inspiratie
We willen de site meer gaan gebruiken om leden onderling te laten inspireren. Bijvoorbeeld met goede ideeën voor een 
mooi of uniek speeltoestel. Of bijzondere speelelementen waar de kinderen prachtig mee kunnen spelen. Maar ook 
onderhoudsoplossingen die voor een ander ook interessant zijn. Heb je iets wat je wilt delen, stuur een foto met een 
korte toelichting naar het secretariaatsadres.

Kijk eens rond op de site, mis je iets of heb je suggesties laat het ons weten.
www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl

Nieuws uit het speelveld



Het doel van het beleidsplan is om onze unieke 
werkwijze vast te leggen en daarmee gestructureerd 
te kunnen blijven werken aan het veilig spelen van 
kinderen in de openbare speelvoorzieningen.
In 2011 is het huidige beleidsplan Spelen in Midden-
Drenthe vastgesteld. Het bestuur en de leden van 
het Speeltuinoverleg zijn betrokken geweest bij 
het opstellen ervan.

Start actualisatie beleidsplan
De gemeente heeft in het najaar van 2020 een 
Plan van Aanpak opgesteld voor het ontwikkelen 
van een nieuw beleidsplan. Het bestuur van het 
Speeltuinoverleg is een gesprekspartner in dit proces.

Op 8 december 2020 is er een digitale informatie 
avond georganiseerd voor raadsleden, waarbij het 
bestuur een toelichting heeft gegeven op de huidige 
werkwijze en de aandachtspunten die er nu zijn.

Door het kernteam van de gemeente wordt nu 
gewerkt aan een Nota van Uitgangspunten, welke 
wordt vastgesteld door het College.

Het voorjaar staat in het teken van het betrekken 
van vrijwilligers en de gebruikers van de speeltuinen 
bij dit proces. In welke vorm dit zal gaan is nu nog 
niet duidelijk, de huidige 
maatregelen zorgen voor 
beperkingen in de wijze 
van contact.

Vanuit deze participatie 
wordt er een concept-
Beleidsplan opgesteld. Na 
inspraak zal een definitief 
Beleidsplan worden 
vastgesteld door de raad, 
waarschijnlijk begin 2022.

Vernieuwing Beleidsplan

ADRES

Speeltuinoverleg
Midden-Drenthe

POSTADRES

Speeltuinoverleg 
Midden-Drenthe

Hoofdstraat 12
 9414 AC 

Hooghalen

Tel: 0593 592366

KANTOORADRES
Nassaukade 4

9411 KG Beilen

E-MAIL

E-mail adres: info@

speeltuinoverleg

middendrenthe.nl

Website: www.

speeltuinoverleg

middendrenthe.nl

COLOFON

’t Speelveld is 
een uitgave van 

Speeltuinoverleg 
Midden-Drenthe

REDACTIE
Aaltinus Horsting

Henk Sprik
Albert Oosting

Anita Talens

Nieuws van de gemeente
Het jaar 2020 is een heel bijzonder jaar geworden. De 
hele wereld kreeg te maken met corona en tijdens de 
lock-downs bleek hoe belangrijk het is om naar buiten te 
kunnen voor het spelen.

Werkzaamheden in 2020
Verspreid over de hele 
gemeente zijn er in 
diverse speeltuinen 
allerlei speeltoestellen 
vervangen.

Een aantal speeltuinen 
hebben een
behoorlijke renovatie ondervonden zoals onder andere:
• OBS Prinses Margrietschool in Smilde
• Speeltuin in de Riegheide in Bovensmilde
• CBS Drijber
• Speelveld evenemententerrein fase 2 in Smilde
• Speeltuin bij ‘t Broekhoes in Balinge

Een aantal speeltuinen zijn in uitvoering. De materialen 
hiervoor zijn besteld, alleen moet het in de speeltuinen 
nog worden gerealiseerd. 

In de Marijkestraat in Smilde komt een geheel nieuwe 
speeltuin, ook hiervoor zijn de materialen besteld en 
gaan we in het voorjaar van 2021 over tot uitvoering.

Overeenkomsten voor speeltuinen 
Met het grootste deel van de speeltuinen zijn 
overeenkomsten afgesloten. Dat is fijn, het betekent dat 
veel vrijwilligers zich betrokken voelen bij de speeltuinen 
in de buurt.
Wel vragen wij uw aandacht voor de contactgegevens. 
Vinden er in uw speeltuin wijzigingen plaats zoals een 
ander contactpersoon, mailadres of iets dergelijks, 
deze wijzigingen graag doorgeven aan de gemeente. 
Gebruik hiervoor het meldingsformulier, beschikbaar 
via de website van het Speeltuinoverleg, en mail deze 
rechtstreeks naar email: teamspelen@middendrenthe.nl

René Klein
Henk Suurd
Team Spelen Gemeente Midden-Drenthe

Mail: teamspelen@middendrenthe.nl
Telefoon: 0593-539 222


