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Sinds vorig jaar bent u in overleg met het Platform voor Speelplekken in Gel-
dermalsen, over de invoering van de 3%-norm voor speelruimte in de ge-
meente. Deze door het ministerie van VROM aanbevolen norm past u altoe in
nieuwbouwwijken. Aan het platform heeft u laten weten deze norm ook na te
streven voor bestaande woonwijken.

Op dit moment wordt op ambtelijk niveau gewerkt aan een nota voor de raad
over het speelruimtebeleid van uw gemeente. Over deze nota zullen de in het
platform verenigde speeltuinorganisaties advies uitbrengen. Hiermee geeft u
invulling aan de vraag van het ministerie van VROM om de 3%-norm toe te
passen én een lokaal speelruimtebeleid te ontwikkelen om de kwaliteit van de
speelruimte vast te leggen.
Ook geeft u hiermee uitwerking aan de bepaling in het Streekplan van de pro-
vincie Gelderland dat minimaal3o/o van het oppervlak gereserveerd moet wor-
den voor speelruimte.
Zowel de beleidsbrief van het ministerie van april 2006 als het Streekplan richt
zich hierbij op alle woonwijken. ln nieuwbouwwijken kunt u deze norm, die
rekening houdt met de actieradius van kinderen in diverse leeftijdsgroepen,
zondermeer toepassen. Voor bestaande situaties vraagt het ministerie u om,
waar mogelijk, naar dit percentage toe te groeien indien hieraan nu niet wordt
voldaan. Het streekplan bepaald hierover dat u zowel uitbreiding als herstruc-
turering/transformatie dient te bezien op de sociale en culturele kwaliteit van
de leefomgeving, waarbij speelruimte en ontmoetingsmogelijkheden medebe-
palend zijn.
Bij de kwaliteit van de speelruimte gaat het erom, dat bij de inrichting van de
leefomgeving rekening wordt gehouden met behoeftes van verschÍllende
groepen kinderen, de bereikbaarheid en verkeersveiligheid, en zaken zoals
zichtbaarheid en sociale veiligheid. Het is goed dat de speeltuinorganisaties in
staat worden gesteld hierover te adviseren. Zij zullen immers meestal goed
zicht hebben op de situatie zoals deze ter plaatse wordt ervaren. ln samen-
werking met Jantje Beton, de VNG en het ministerie van VROM heeft de NU-
SO een handboek voor gemeentelijk speelruimtebeleid opgesteld met de titel
"Spelen met Ruimte". Dit boek helpt uw gemeente invulling te geven aan een
gestructureerd speelruimtebeleid. Het totale proces van het ontwikkelen, uit-
voeren en beheren van speelruimte als onderdeel van de openbare ruimte
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komt hierin aan de orde. Dit wordt met tientallen inspirerende praktijkvoor-
beelden geïllustreerd.
ln bijgevoegde notitie wordt door deskundigen duidelijk gemaakt dat buiten-
spelen van groot belang is voor de lichamelijke, sociale en emotionele ontwik-
keling van kinderen. Het spelen in de kleine uurtjes buiten schooltijd is voor
opgroeiende kinderen bovendien nodig voor hun gezondheid. Alleen al om te
kunnen voldoen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen heeft de
jeugd één uur actieve intensieve beweging per dag nodig. Voorts draagt bui-
tenspelen bij aan de leefbaarheid, doordat contacten in de wijk worden onder-
houden en de druk op het gezinsleven verminderd.

Bij het speelplekkenbeleid van de gemeente Geldermalsen speelt het particu-
liere initiatief een grote rol. Dit vergroot de betrokkenheid van de bevolking bij
de inrichting van speelplaatsen. Echter, niet voor alle speelplekken en in alle
buurten is een stichting of vereniging opgericht. Het is de verantwoordelijkheid
van de gemeente om de goede randvoonrvaarden te scheppen en in overleg
met bewoners voldoende en geschikte speellocaties in het bestemmingsplan
aan te wijzen. Op deze verantwoordelijkheid spreken wij u aan.

Met deze brief en bijgevoegde notitie staan wij op het standpunt dat de 3%-
speelruimtenorm onvoorwaardelijk dient te worden toegepast. De doelstelling
om voldoende speelmogelijkheden voor de jeugd te creëren kan alleen wor-
den gerealiseerd wanneer er geen verdichting van woningbouw plaatsvindt,
indien deze ten koste gaat van de benodigde speelruimte. Wij vragen u dan
ook deze inbreng mee te nemen bij uw verdere beleidsontwikkeling.

Wij wensen u veel succes hiermee en zien over enige tijd met belangstelling
het resultaat hiervan tegemoet.

R. K.' Oosterbaan, directeur


