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 Ledenvergadering Speeltuinoverleg Midden-Drenthe d.d. 1 november 2022 
in buurtgebouw de Raat, Beilen 

 
 

Aanwezig: 
Rina Hazeleger, Janinka Dolfing    Vabo, Orvelte 
Wim Schipper      Noorderhoek, Beilen  

Floris Oude Essink      ’t Botervolk, Beilen 
Jesca Maassen, Bertha Warries, Alie Pieters,  

Jan Everts       DB Hoogersmilde 
S. Venema, Sander Gabriels    Woltingshof, Beilen 
Leidy Breet, Erik Niemeijer    PB Nieuw Balinge 

Jo Meijering, Linda Verkleij    Steffensberg, Westerbork 
Berjohn Brust, Erik Zwiep     Noordveen, Beilen 

Albert Siegers, Martijn Heijting    de Walakkers, Westerbork 
Arjan Boers       de Zoppers, Beilen 
Bart Penninga, Laura Niestijl    de Waterlanders, Beilen 

Peter Daalman      de Kleine Molen, Smilde 
Arjan Hoving       PB Drijber 

Lily Nanuru, Geesje de Draaijer    Riegheide, Bovensmilde 
Jan Smeenge      de Venne, Beilen 

Emko Dolfing      DB Spier 
Henk Sprik, Anita Talens, Albert Oosting en  
Martin Kuiper      bestuur Speeltuinoverleg MD 

Stefan Westerveld en Emie Reinders (notuliste) Welzijnswerk MD     
 

Afwezig met kennisgeving: 
Danny Huijnk      Diepmaat, Westerbork 
Nico Popken       Hooimaveld, Westerbork 

Marga Smid       Nagtegaal, Beilen 
Silvia Brugge      PB, Nieuw Balinge 

Harm Hopman      Meulenparkie, Bovensmilde 
Martijn Schuur      Hennekampen, Beilen 
Jan de Weerd      Zwartingerkamp, Hijken 
Albert Gils       ’t Trefpunt, Holthe 
Ronald v.d. Velden      Vrije Vogels, Beilen 

Froukje Klok       Marijkestraat, Smilde 
Sebastiaan Moesker     Vogelnest, Beilen 
Harold Kamps      Ronskamp, Beilen 

Jos Bijker       DB Witteveen 
Iris Bisschop       Bruggemaet, Beilen 

Leonie Blomsma      Burg Gerritsstraat, Bovensmilde 
Foppe Noordenbos      de Groenkampen, Hooghalen 
Robert Raatjes      DB Zwiggelte 
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1. Opening 
De voorzitter, Henk Sprik heet iedereen welkom en opent de vergadering.  

Henk Suurd (buitendienstmedewerker van aanleg, onderhoud en inspectie van de 
speeltuinen) is met pensioen. Zijn opvolger is Peter Kragt. Peter begint 

waarschijnlijk op 1 december met zijn werkzaamheden.  
 
2. Terugblik vooronderzoek, door Willem de Bruijne (onderzoeker Speelplan) 

Bureau Speelpan heeft onderzocht hoe het is gesteld met de speelvoorzieningen in 
gemeente Midden-Drenthe. Zij hebben gekeken naar formele speelplekken die in 

het beheersysteem van de gemeente staan. Er is onderscheid gemaakt in 
speelplekken, sportplekken, natuurlijke plekken en plekken voor kinderen met een 
beperking.  

 
De ruimtelijke verdeling van de speelplekken over de kernen is over het algemeen 

goed. Slechts een enkele buurt mist een speelplek op loopafstand. 
Het aanbod op de buurtspeelplekken is momenteel vaak gericht op een jonge 
doelgroep (t/m 9 jaar). 

Het toestelaanbod op veel speelplekken is heel traditioneel. Hier zou wat meer 
diversiteit in kunnen komen. Verder viel het op, dat er weinig natuurlijk ingerichte 

speelterreinen en geen interactieve toestellen waren.  
 

Naast verschillende voetbal- en basketbalplekken, wordt voornamelijk skaten en 
volleybal aangeboden. Op gebied van ontmoeting kunnen de speelplekken nog wel 
een impuls gebruiken. Te denken valt aan watertappunten, genoeg zitplekken, 

e.d.). 
 

Bevindingen op het gebied van inclusiviteit en toegankelijkheid: 
Vaak zijn toestellen niet goed te bereiken door het hoge gras en op sommige 
plekken zijn speelplekken door paaltjes niet goed toegankelijk.  

Het toestelaanbod kan inclusiever gemaakt worden (bv. interactieve spellen voor 
kinderen met en zonder beperking) 

 
Schoolpleinen worden over het algemeen in Midden-Drenthe goed gebruik, maar 
een deel van de pleinen is niet goed toegankelijk door verboden toegang borden en 

hogere hekken.  
 

Er zijn verschillende participatietrajecten door Bureau Speelplan gedaan. Een 

enquête is uitgezet onder speeltuinvrijwilligers van het Speeltuinoverleg en 
kinderen zijn betrokken geweest bij een buurtwandeling of een jongerengesprek. 

De belangrijkste bevindingen zijn o.a. meer speeluitdaging creëren zoals bv. een 
kabelbaan, klimmuur, fitness, pannakooi, skate- en stepmogelijkheden. 
(Overdekte) ontmoetingsplekken zijn belangrijk voor jongeren en sommige 

jongeren willen meer betrokken worden.   
Uit de enquête kwam naar voren, dat het merendeel goed te spreken is over de rol 

van de gemeente (korte lijnen / snelle actie). Niet iedereen was het er over eens, 
dat kleine plekken ten koste moeten gaan van buurtplekken 
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3. Presentatie beleidsplan, door Anita Talens (bestuur Speeltuinoverleg) 

Voor het bestuur van het Speeltuinoverleg is het belangrijk dat de leden zich ook 
kunnen vinden in het concept beleidsplan. Het bestuur is intensief betrokken 

geweest en heeft een grote inhoudelijke bijdrage gegeven. Daarom volgt vanavond 
hierover een korte uiteenzetting. 
 

Alle opgehaalde informatie is verwerkt in een concept beleidsplan welke binnenkort 
wordt aangeboden aan het College. Het plan zal voor een periode van 6 weken ter 

inzage worden gelegd. Daarna wordt het stuk adviserend behandeld in de 
raadscommissie Ruimte en Groen en komt het ter vaststelling in de gemeenteraad. 
 

De gemeente heeft overleg gehad met het VN-panel, Gezond in Midden-Drenthe en 
het Speeltuinoverleg. Het VN-panel bestaat uit inwoners van gemeente Midden-

Drenthe die weten wat het betekent om te leven met een beperking. Zij geven de 
gemeente gevraagd en ongevraagd advies en helpen de gemeente om de 
samenleving zo toegankelijk mogelijk te maken. 

 
De gemeente kent een unieke werkwijze; zij werken samen met vrijwilligers uit de 

gemeente die ook een grote rol hebben in de uitvoering.  
De 4 beleidsambities zijn een uitdagend en divers speelaanbod, samen werken aan 

speelruimte, inclusieve speelruimte en een beweegvriendelijke leefomgeving.  
 
Een gezonde omgeving is heel belangrijk. In de vorige ledenvergadering is 

aandacht geweest voor rookvrije speeltuinen.   
Buitenspelen zou meer en breder moeten worden gestimuleerd en zou moeten 

beginnen bij het consultatiebureau. Hier zou het belang van buitenspelen 
aangegeven moeten worden. Ook vakleerkrachten op scholen zouden moeten 
aangeven dat vrij spelen belangrijk is. 

Bewoners hebben een belangrijke en actieve rol; er moet draagvlak zijn vanuit de 
buurt.  

 
Kinderen met een beperking moeten mee kunnen doen, alle speeltuinen aanpassen 
is niet de doelstelling. Wel prioriteit geven aan de speeltuinen waar kinderen met 

een beperking wonen.  
 

In het sportakkoord wordt niet gesproken over bewegen in de openbare ruimte. Dit 
is een ambitie welke juist wel in dit beleidsplan staat.  
 

Vervolgens worden de kaders aangegeven; kaders voor het uitvoeringsplan, 
financiële kaders en kaders voor de organisatie. 

 
Anita merkt op, dat het bestuur graag speelplekken heeft waar contactpersonen 
zijn. Wanneer een contactpersoon bij de organisatie van een speelvoorziening 

stopt, wordt gevraagd een nieuwe contactpersoon namens de buurt aan te dragen. 
Speeltuinoverleg kan in samenwerking met Welzijnswerk Midden-Drenthe hierbij 

ondersteuning bieden.  
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Ook voor vraagstukken op het gebied van sociale veiligheid kan men de jongeren- 
en/of opbouwwerkers bij Welzijnswerk benaderen. 

 
Het structurele budget is voor onderhoud en vervanging van speelvoorzieningen. 

Het kan zijn dat er bij vernieuwingsprojecten onvoldoende financiële middelen 
voorhanden zijn. Wanneer het een specifieke doelgroep of bijzonder initiatief betreft 
kan er een aanvraag ingediend worden bij de gemeente en/of er kan door de 

organisatie zelf gebruik worden gemaakt van fondsenwerving.  
 

Binnen het Team Spelen is de beleidsambtenaar het eerste aanspreekpunt voor 
bewoners, scholen of andere initiatiefnemers met betrekking tot nieuwe 
voorzieningen en beleidsvragen. Bij grote herinrichtingen en nieuwe plannen is het 

belangrijk in overleg te gaan. Hierbij is maatwerk en een goede samenwerking met 
lokale professionals nodig. Stappenplannen worden ontwikkeld om de processen 

duidelijker te maken. 
 
Vragen en opmerkingen van de aanwezigen: 

- Kan er na vanavond nog iets veranderd worden aan het plan? 
  De grote lijnen staan wel, maar opmerkingen en verbeteringen zijn welkom. 

 
- Door de gemeente wordt standaard aangegeven, dat er geen ruimte en  

  budget is. De verwachting is, dat dit plan niet zoveel rendement zal opleveren.  
  Het plan is mooi, maar twintig jaar ervaring leert dat er geen ruimte en budget is.  
  Het groen is ook al vaker aan de orde geweest. Een omgevallen boom wordt niet 

  gekeurd. Wie is verantwoordelijk? Er worden zaken toegezegd door de gemeente,  
  maar wanneer iets gaat gebeuren, dat weet niemand.  

  Op basis van dit beleidsplan wordt een uitvoeringsplan gemaakt. Hiermee worden 
  de kosten beter inzichtelijk en is aandacht voor de processen zodat onderlinge 
  verwachtingen duidelijker zijn. Voor de begroting 2023 staat hetzelfde bedrag als 

  dit jaar vermeld (€190.000,-). Het bestuur zal erop letten dat zaken worden 
  uitgevoerd.  

 
- In Orvelte is de speeltuin compleet door fondsenwerving gerealiseerd (onder  
  andere eigen lokaal fonds, MOEK, DOEK, Rabofonds)  

  Een goed plan is heel belangrijk. Voor fondsenwerving is het wel nodig dat je een 
  rechtspersoon bent, dus vereniging of stichting. 

  Jeugd- en opbouwwerkers bij Welzijnswerk kunnen ondersteuning bieden.  
 
- Met betrekking tot veiligheid wordt door het bestuur opgemerkt, dat er ieder jaar  

  een inspectie wordt gedaan en zaken worden beoordeeld op basis van veiligheid.  
  Is iets niet veilig dan wordt het gerepareerd, bij noodzakelijk vervanging van het  

  toestel wordt contact opgenomen met de buurt. 

  



 

5 

 

 
4. Rondvraag 

- Wie is Peter Kragt? 
  Peter is hovenier en heeft anderhalf jaar gewerkt als ambtenaar. Het mailadres  

  van Team Spelen blijft gelijk. 
 
- Waarom zijn de ouderen niet meegenomen in het plan en worden ze niet  

  betrokken? 
  De ouderen zijn niet onze eerste doelgroep. Maar voor hen zijn er zeker 

  mogelijkheden om bewegen voor deze doelgroep mogelijk te maken. Ook zij 
  kunnen hun mening op het plan geven, wanneer deze ter inzage ligt. 
 

 
Henk bedankt Anita en Willem voor hun presentatie. Hij merkt op dat vanuit het 

bestuur Anita veel tijd heeft gestoken in het beleidsplan zoals dit er nu ligt. De 
leden geven terug dat ze de inzet van het bestuur waarderen. 
 

De aanwezigen worden hartelijk bedankt voor hun komst en inbreng.  
De bijeenkomst wordt om 22.30 uur gesloten. 

 


