
Nieuwsbrief 
U heeft de eerste nieuwsbrief ontvangen van het platform Speelplekken Geldermalsen. Met deze nieuwsbrief willen wij de 

speelplekorganisaties sneller en beter op de hoogte gaan houden van alle ontwikkelingen rondom speelplekken binnen de 

gemeente Geldermalsen. Ook staan er in de nieuwsbrief koppelingen naar de site die op het ogenblik ook onderhanden wordt 

genomen om deze te verbeteren. Zo is op dit moment het inloggen op de site komen te vervallen en kan dus iedereen overal op 

de site informatie inzien. Er wordt nu gewerkt aan een pagina waar “veel gestelde vragen” op staan. 
Heeft u suggesties voor nieuwsbrief en/of site? Laat het ons weten op info@speeltuinen-geldermalsen.nl  

 

Workshop digitaal invullen van logboeken donderdagavond 29 november 2012 

Vanaf januari 2013 stelt de gemeente Geldermalsen dat de logboeken met hierin de wekelijkse/maandelijkse inspecties van de 

speeltoestellen, digitaal ingevuld dienen te worden. Dit heeft te maken met de subsidie uitvoeringsovereenkomst die iedere 

speeltuin heeft met de gemeente en waarop ook de subsidie gebaseerd is. De gemeente moet dit op haar beurt ook weer aan 

controlerende instanties kunnen voorleggen. Omdat er geen tijd en geld is om dit fysiek door ambtenaren te laten controleren is 

besloten om vanaf 2013 alles volledig te digitaliseren m.b.v. playmapping van Repcon. 

Voor uitleg over playmapping en verder informatie kom 29 november naar de workshop. (zie uitnodiging bijlage) 

 

Mensen gevraagd voor meedenken in de kerngroep van het platform. 

Sinds afgelopen augustus zijn er wat wisselingen in de bezetting van de kerngroep van het platform geweest. De kerngroep 

bestaat op het ogenblik uit de volgende personen; 

− Cor van Tilborg (gemeente Geldermalsen) 

− Jan van de Berge (gemeente Geldermalsen) 

− Abdelmalik Boudehan (Mozaïek) 

− Nancy Elbers (Speeltuin De Steenvlieter) 

− Monique Boudewijn (Speeltuin De Sterappel) 

Wij komen eigenlijk nog 2 personen te kort om alles uit te voeren wat we zouden willen. Bent u betrokken bij uw speeltuin en 

wilt u deze betrokkenheid verbreden richting het speelplekkenbeleid van de gemeente Geldermalsen? Neem dan contact op met 

het platform. Wij kunnen u dat informatie geven over tijdsbestek en inhoud van diverse taken. 

Stuur een mailtje naar info@speeltuinen-geldermalsen.nl  

 

Groenvoorzieningen binnen de gemeente. 

Misschien heeft u de krantenartikelen gelezen of heeft u zelfs een brief van de gemeente ontvangen, maar de gemeente 

Geldermalsen is begonnen met de actie “Groen Doen”. 

De gemeente wil met minder kosten een groene omgeving in stand houden. Op sommige plekken wordt het openbaar groen 

vervangen door gras. Bekijk hier wat, waar staat te gebeuren en of dit misschien ook invloed heeft op uw speeltuin. Mensen die 

het huidige openbaar groen in stand willen houden, wordt de optie geboden zelf initiatief te nemen.  

De gemeente wil met minder kosten een groene omgeving in stand houden. Er is gekozen om op bepaalde plekken beplanting te 

vervangen door gras en op sommige plekken (waar het bijvoorbeeld moeilijk maaien is) bodembedekkers. Dat is goedkoper in 

het onderhoud én geeft zomer en winter een groene uitstraling. 

 

Contactgegevens 

Op dit moment zijn we ook bezig om een inhaalslag te maken om alle contactgegevens van de speeltuinorganisaties weer up-to-

date te krijgen. Als het goed is heeft u nog niet zo lang geleden bericht ontvangen van dhr. Abdelmalik Boudehan (Mozaïek) met 

daarin de vraag of gegevens nog goed zijn. Reageer alstublieft hierop, ook als alle gegevens nog juist zijn, zo voorkomen we dat 

we mensen ongewild lastig vallen die niets meer met een speelplaats te maken hebben. BvD 

 

 


