
 
 
 
 
 
 
             Geldermalsen, 17 Augustus 2010 
 
Aan de gemeente Geldermalsen 
t.a.v. dhr. J.C. Steurrijs, loco‐secretaris 
Postbus 112 
4190 CC Geldermalsen 
 
Onderwerp: raster 3% speelruimte 
 
Geachte heer Steurrijs, 
 
Het realiseren van voldoende speelruimte voor alle kinderen in de gemeente staat al lange tijd 
op de agenda. Reeds voorafgaand aan de vorige bestuursperiode is dit onderwerp op de 
agenda gezet, door de bepaling in het Streekplan 2005 van de provincie dat bij ruimtelijke 
plannen voor woonwijken 3% speelruimte als uitgangspunt moet worden gehanteerd. Dit 
percentage geldt zowel voor nieuwbouwlocaties als bij herbestemming in bestaande 
woonwijken. In een beleidsbrief van het Ministerie van VROM is dit streven om 3% 
speelruimte in alle woonwijken te realiseren daarna nog eens onderstreept. 
 
In de vorige bestuursperiode heeft de behandeling van dit onderwerp jaarlijks op de 
programmabegroting gestaan. Voor nieuwbouwwijken zoals Kalenberg en de Plantage 
hanteert de gemeente de 3% norm. Met de landelijke actie “Ik Wil Buiten Spelen!” en brieven 
van maatschappelijke organisaties zoals Jantje Beton, de Nederlandse Unie van 
Speeltuinorganisaties en het Platform Speelplekken Geldermalsen is aandacht gevraagd voor 
de benodigde speelruimte in bestaande woonwijken.  
 
In de door de raad in 2008 vastgestelde kadernotitie “Sport en Bewegen” wordt het gebrek 
aan openbare ruimte om te bewegen en sporten benoemd als een urgent knelpunt dat 
aangepakt moet worden.  De gemeente Geldermalsen hanteert de norm dat 10% van de wijk 
“openbaar groen” behoort te zijn en netto 3% van de ruimte beschikbaar is voor het buiten 
spelen, bewegen en sporten. Hierbij is bepaald dat de gemeente actie onderneemt om de 
gebruiksmogelijkheden van de reeds aanwezige “groene” ruimte te inventariseren.  
 
In aansluiting hierop heeft het Platform Speelplekken Geldermalsen, zowel op ambtelijk als 
bestuurlijk niveau, veelvuldig overleg met de gemeente gevoerd om handen en voeten te 
geven aan dit beleid. De gemeente heeft toegezegd dat hiertoe een raster door de gemeente 
wordt gemaakt die duidelijk maakt hoe woonwijken zich tot de norm verhouden.  
 
Aan uw afdeling is de opdracht gegeven dit raster te maken. Begin dit jaar is door wethouder 
Weeda in de commissie samenleving toegezegd dat dit raster dit voorjaar beschikbaar zou 
zijn. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau is daarna bevestigd dat dit haalbaar is. Dit is 
naar alle speeltuinen gecommuniceerd. In het jaarplan van het Platform is voorzien dat  
binnenkort op basis van het raster in overleg met alle speeltuinorganisaties wordt nagegaan 
wat nodig is om vraag en aanbod van speelruimte in evenwicht te brengen.  
 
 
  



 
 
 
 
 
 
Tijdens onze vergadering van eind juni bleek echter dat de directie in de afgelopen periode 
andere prioriteiten heeft gesteld. Het raster is op dit moment nog steeds niet beschikbaar. 
Ondanks navraag is ook niet duidelijk wanneer het raster wel beschikbaar komt. 
 
Naar aanleiding hiervan vragen wij u het volgende: 
 

1. Is de gemeente zoals eerder vastgesteld nog steeds van plan om prioriteit te geven aan 
het oplossen van het tekort aan speelruimte en het in kaart brengen van de 
mogelijkheden hiertoe met behulp van een raster op basis van de 3% norm?  

2. Wil de gemeente nog steeds in samenwerking  met het Platform Speelplekken 
Geldermalsen een beroep doen op burgers en particuliere speeltuinorganisaties om 
voldoende speelruimte te realiseren?  

 
Wanneer steeds aan andere zaken voorrang wordt gegeven dient helaas te worden 
geconcludeerd dat het oplossen van het tekort aan speelruimte geen prioriteit heeft.  
Vorig jaar deed voormalig wethouder Gradissen  in de gemeentegids een oproep aan burgers 
om zich zelf in te spannen voor het realiseren van voldoende speelgelegenheid. De inzet van 
burgers kan echter alleen worden bevorderd wanneer de gemeente voor de benodigde 
randvoorwaarden zorgt. 
 
Het Platform Speelplekken Geldermalsen wil graag constructief met de gemeente 
samenwerken om voldoende speelruimte te realiseren. Hiervoor is het niet alleen nodig om 
goede afspraken te maken, maar ook dat deze door beiden zijden worden nagekomen. Voor 
wat betreft het raster zijn er al meerdere malen door de gemeente toezeggingen gedaan. 
Helaas is de gemeente hierbij in gebreke gebleven. Alleen wanneer de gemeente op korte 
termijn deze toezegging alsnog nakomt, kan het Platform verder met de gemeenschappelijke 
activiteiten op dit terrein.    
 
Indien de gemeente bovenstaande vragen bevestigend beantwoord, blijft het Platform bereidt 
om haar bijdrage te leveren aan het terugdringen van het tekort aan speelruimte. We vernemen 
graag wanneer de gemeente het raster op kan leveren. Dit bij voorkeur op zo kort mogelijke 
termijn, zodat het Platform haar jaarplan zoals overeengekomen kan uitvoeren.  
 
Mocht u bovenstaande vragen niet positief kunnen beantwoorden, dan vernemen we graag op 
welke andere wijze de gemeente invulling wil geven aan haar verantwoordelijkheid voor het 
realiseren van de benodigde speelruimte. 
 
In afwachting van uw antwoord, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Monique Boudewijn 
Namens kerngroep van het Platform Speelplekken 
 
C.c. College van B&W 
 Gemeenteraadsleden 


