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Verslag jaarlijkse bijeenkomst Platform Speelplekken Geldermalsen met de heer C. Gradisen,                  
Wethouder Samenleving Gemeente Geldermalsen. 

                  Datum         :  8 april 2009  
                  Tijd              :  10.30 uur 

       Locatie    :  Gemeentehuis Geldermalsen 
                  Deelnemers:  Hr. C. Gradisen    ( wethouder samenleving Gemeente Geldermalsen) 

      Anton de Boer      (Mozaïek Welzijnsdiensten) 
         Cor van Tilborg     (Gemeente Geldermalsen) 
         Hans Timmerman (Platform) 
         Gerrit Vreke          (Platform) 
                  Verslag   :    Gerrit Vreke 
 
 

       Agenda 
• Ontwikkeling speeltuin/sportvoorzieningen 
• 3% regeling 
• Uitvoeringsovereenkomst 

 
       Ontwikkeling speeltuin/sportvoorzieningen. 
       De leeftijdsgrens van kinderen welke in een speeltuin spelen ligt rond de 10 jaar, daarna liggen de  
       behoeften anders, bv. een balletje trappen of andere sportactiviteiten.   
       De vraag is een beleid te realiseren t.b.v. recreatieve sportvoorzieningen, in hoeverre kan het  
       speeltuinbeleid hierin worden doorgezet.  Dit alles in het kader van bewegen en gezondheid.  
       De heer Gradisen merkt op dat de Gemeente vier jaar geleden enkele trapveldjes heeft aangelegd  
       maar dat de speeltuin organisaties minder bereid waren deze te beheren.  Nu heeft de Gemeente zelf  
       deze nog onder eigen beheer.  De eisen voor het beheer van een trapveldje zijn niet gelijk aan die van  
       een speelplek.  De heer Gradisen ziet dan ook dat  in de loop der tijd het er minder zullen worden.   
       Op de vraag wat de mogelijkheden zijn om beter en voldoende te bewegen en of er een helder beleid  
       binnen de Gemeente is, antwoordt de heer Gradisen, dat wat betreft de trapveldjes de Gemeente hoopt  
       op meer particulier initiatief welke dan door de Gemeente zal worden begeleid.  Uit het perspectief van  
       de leeftijd actieradius zal moeten blijken of men goed wordt bediend.  Het is gebleken dat in Meteren  
       een ballenwand is geplaatst en hier niet of nauwelijks gebruik van word gemaakt.  Ook de jongeren  
       moeten hierin zelf verantwoordelijkheid nemen, aldus de heer Gradisen.  Hij pleit er voor dat de aanleg  
       en beheer van speelplekken een particulier initiatief moet zijn, hetgeen ook zoveel mogelijk geld voor        
       sportvoorzieningen, zoals o.a. trapveldjes.  Bij deze laatste is de inbreng en hulp van de jongeren       
       onontbeerlijk.  De Gemeente zal dan op haar beurt bijspringen daar waar nodig.  Het zou goed zijn  
       wanneer scholen hun speelpleinen ter beschikking zouden stellen, op die tijden dat het mogelijk is, 
       bv. tijdens vakanties. Echter er wordt opgemerkt dat dit wat problematisch is omdat de schooldirecties  
       hier nogal negatief tegenover staan omdat men bang is voor vandalisme.  Het is goed om e.e.a. in  
       kaart te brengen. 
 
       3% norm. 
       De norm houdt in dat 3% van een te bebouwen gebied moet bestaan uit formele speelruimte,  
       waarbij rekening gehouden dient te worden met een leeftijd actieradius.  De concrete vraag is hoe de  
       stand van zaken op dit moment binnen de Gemeente Geldermalsen is.  De heer Gradisen zegt dat bij       
       nieuwbouw plannen hiermee zeker rekening wordt gehouden in het bijbehorend bestemmingsplan en  
       dat in bestaande woonwijken deze norm zoveel mogelijk wordt gerealiseerd.  Natuurlijk  zal het in  
       bepaalde gevallen niet zo eenvoudig zijn, toch zal er zoveel mogelijk naar worden gestreefd.  Zo weet  
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       de heer Gradisen te melden dat Geldermalsen - Zuid hieraan voldoet, evenals de Emmawijk.   
       Daarentegen de Rivierenwijk nog niet en voor Tuindorp is het nog een vraagteken.  M.b.t. de  
       Stationswijk, hier is nog niets gerealiseerd, dit komt omdat in deze wijk tot nu toe geen particulier  
       initiatief is.  Verder zegt hij dat vroeger de speeltuinen achter de huizen werden gesitueerd en er  
       tegenwoordig een versplintering van kleine speelruimtes te constateren valt.  Het zou beter zijn de      
       speelvoorzieningen te centraliseren.  Ook zijn er natuurlijke speelplekken maar hiervoor zal eerst  
       met de afdeling Groenvoorziening, van de Gemeente moeten worden overlegd.  Afgesproken wordt  
       dat de speeltuinverenigingen de behoefte zullen inventariseren en vervolgens eventuele afspraken  
       met de afdeling Groenvoorziening zullen maken. De Gemeente daarentegen, zal een inventarisatie  
       maken van de 3% norm, waar deze is gerealiseerd of gerealiseerd dient te worden.  Ook zal de 
       Gemeente bezien waar er eventueel nog plekken zijn voor een eventuele speelvoorziening.  E.e.a.  
       dient wel te worden gekoppeld aan tijd, en wel voor beide kanten.  Afgesproken word dat binnen een  
       ½ jaar iets op papier staat.  Tijdens de volgende bijeenkomst zal dit worden behandeld. 
 
       Uitvoeringsovereenkomst. 
       Van beiden zijden is er verbetering nodig, zo houden de speelplekken o.a. niet altijd de logboeken bij  
       en laat de Gemeente het geregeld afweten m.b.t. het onderhoud.  Van beiden zijden is verbetering  
       gewenst.  Men kan altijd het Meldpunt gebruiken om eventueel achterstallig onderhoud of schade te  
       melden.  E.e.a. zal met Gerwin Minpen worden kortgesloten.  De heer Gradisen zal via de website  
       een statement afgeven en zullen de verslagen van de bijeenkomsten van het platform via de website       
       openbaar worden gemaakt.  Hans zal Monique over dit laatste inseinen. 
        
       Over 6 maanden (medio oktober) zal de volgende bijeenkomst worden gehouden, dit is de afspraak  
       welke tot slot wordt gemaakt. 
        


