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Verslag Thema-avond “Inspectie speeltoestellen en d oel/functie bijhouden logboek”   
 

                   Organisatie : Kerngroep Platform Speelplekken Gemeente Geldermalsen in samenwerking  
                                                          met Gemeente Geldermalsen en Mozaïek Welzijndiensten 

            Datum  : 27 mei 2010  
            Plaats  : Raadzaal van het Gemeentehuis Geldermalsen 

                       Tijd  : 20.00 uur 
            Deelnemers : De Hr./Mw. : G. van Alphen / sv Jeugdland, A.W.J. v.d. Berg / “De Boomkampjes”, 
     J. van Berlo / st. Speelvelden Geldermalsen Zuid, A. de Boer / Mozaïek  
                                                          Welzijndiensten, A.C. den Boer / “De Vergd” Enspijk, M. Boudewijn /  
                                                          st De sterappel / lid Kerngroep Platform, P. Breugelmans / “Ut Peppelhof”, 
                                                          A. Cost / speeltuin Buurmalsen, M. v. Dijk / st. Speeltuin Beesd, B.P.T. Elbers /  
                                                          “De Kasteelridders”, W. van Est / “Ut Peppelhof”, J.C. Gonzalez / “’t Speelbergje”,           
                                                          Grandia / speeltuin Buurmalsen, C. Hak / sv Jeugdland, P. Hendriks /  
                                                          st. Speeltuin Emmawijk, G. Nijholt / st.Stromende buurt, M. Minnee / st. De                         
                                                          Goudsbloem, Y. van Mourik / speeltuin  Buurmalsen, F. van Orden / speeltuin      
                                                          Speelberg, J.C. van Soelen /  “’t Heksenketeltje”/Klub 51, J. v.d. Staal /  
                                                          st. De Goudsbloem, A. Tas / “De Vliet” Gellicum, H. Timmerman /  De Tuinkrekel /        
                                                          Kerngroep Platform, C. van Tilborg / Gemeente Geldermalsen, M. Troost / 
                                                          “’t Speelbergje”, K. Verploegh / st. Speelvelden Geldermalsen Zuid, G.P. Vreke /        
                                                          “’t Heksenketeltje”/Klub 51 / Kerngroep Platform, H. v.d. Waaij /  
                                                          “’t Heksenketeltje”/Klub 51, R.B. Van Zadelhof / st. Speeltuin Emmawijk 
                        Gasten : De heren :  J. v.d. Berge / Gemeente Geldermalsen, E. Kloosterman / Directeur          
                                                          Repcon BV, D. Janssen / Inspecteur Repcon BV, H. Nijburg Inspecteur Repcon BV 
                       Verslag : Gerrit Vreke 

 
 
1. Opening.  

 Monique Boudewijn opent deze avond met een kort welkomstwoordje, waarin zij het doel van deze avond  
           uitlegt, namelijk de inspectie van de speeltoestellen, het doel en de functie van het bijhouden van het logboek  
           alsmede de resultaten en afspraken tussen de Kerngroep Platform Speelplekken Geldermalsen en de  
           Gemeente.    Ook heet zij de heren Kloosterman, directeur van de firma Repcon, Janssen en Nijburg , beiden    
           inspecteur  van de voornoemde firma en maakt tevens van deze gelegenheid gebruik om de leden van de   
           kerngroep voor te stellen.  Waarna zij het woord geeft aan de heer Kloosterman. 
 

2. Voordracht van de heer Kloosterman m.b.t. inspec tie van speeltoestellen.  
Nadat de heer Kloosterman zich zelf en de beide inspecteurs heeft voorgesteld gaat hij in op de wettelijke 
verplichtingen waarmee wij, als speeltuinorganisaties, te maken hebben.  Al deze verplichtingen zijn  
opgenomen in het Attractiebesluit.  Enkele punten hieruit zijn onder andere: 
  
Speeltoestellen welke zijn aangeschaft na 27 maart 1997 moeten zijn voorzien van een certificaat en een  
plaatje welke moet zijn bevestigd op het betreffende speeltoestel. 
Elk speeltoestel moet zijn geplaatst op een, in het Attractiebesluit vastgelegde, veilige ondergrond. 
Jaarlijks dient er één veiligheidsinspectie plaats te vinden en 3 x per jaar een functionele inspectie. 
Als speeltuinorganisatie is het verplicht elke maand een visuele inspectie uit te voeren.  
Het besluit verplicht ook dat elke speeltuinorganisatie een logboek bijhoud, waarin alle bevindingen en de 
eventuele acties die hierop volgen, bij te houden. 
Verder is de tekst van het gehele Attractiebesluit na te lezen op de website. 
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Vanuit de zaal worden er enkele vragen gesteld welke door de heer Kloosterman werden beantwoord,  
zoals o.a.: 
 
Hoe te handelen bij toestellen van voor 27 maart 1997?  De heer Kloosterman reageert hierop, dat er aan 
toestellen welke voor 27 maart 1997 zijn geplaatst geen wijzigingen en/of aanpassingen mogen worden  
gedaan zonder toestemming van de fabrikant. 
 
Hoe kijkt de firma Repcon aan tegen natuurlijk spelen?  Het is op dit moment een hype, er zijn reeds  
fabrikanten die hierop inspelen en toestellen aanbieden, aldus de heer Kloosterman.  Een liggende  
boomstam kan worden gebruikt als speelobject, echter wanneer u deze rechtop zet en hierop iets  
aanbrengt, bijvoorbeeld een klimtouw, dan moet het gecertificeerd worden.  Mijn advies is dan ook, laat  
u bij twijfel altijd vooraf adviseren. 
 
Hoe wordt er gehandeld als blijkt dat een onlangs geplaatst toestel met bijbehorend certificaat,  
bij de inspectie toch enkele opmerkingen m.b.t. aanpassingen meekrijgt?  Wanneer dit het geval is neemt  
Repcon contact op met de betreffende leverancier, waarna er een terugkoppeling zal plaatsvinden met de 
speeltuinorganisatie. 
 
Een van de deelnemers had een leverancier gevraagd om enkele bouten voor een door dit bedrijf geleverd 
speelobject.  Als reactie hierop kreeg hij het advies om deze bij de plaatselijke bouwmarkt te kopen.   
Kan en mag dit?  Nee, wanneer het nodig is dat materialen worden vervangen van een speelobject zal dit  
altijd met de originele onderdelen moeten gebeuren.  Dus bij reparatie is het zaak hierop goed te letten,  
de heer Kloosterman benadrukt dat dit het risico en de verantwoording van de speeltuin organisatie is. 
De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zal bij controle altijd om het logboek vragen.  De firma Repcon is  
ingehuurd om te inspecteren en dus niet om te keuren.  Hetgeen betekent dat de bevindingen van de  
inspectie, middels een rapport, aan de speeltuinorganisatie zullen worden kenbaar gemaakt en het bestuur  
van de organisatie ook zal adviseren.  Het is de taak van de speeltuinorganisatie om hierop actie te  
ondernemen, wat altijd kan met hulp van de firma Repcon. 
 
De heer Kloosterman geeft middels een presentatie uitleg over de mogelijkheid om het logboek  
digitaal bij te houden, dit kan via de site van de firma Repcon. Per speeltuin zal er 1 inlogcode en  
1 wachtwoord worden verstrekt.  Natuurlijk is men vrij om het logboek zelf op papier bij te houden.   
Een van de deelnemers stelt de vraag; hoe verloopt de communicatie tussen de firma Repcon en een 
speeltuinorganisatie als het logboek op papier is bijgehouden?  De heer Kloosterman zegt dat dit geen  
verschil maakt, hij benadrukt dat het verstandig is om de firma Repcon als vraagbaak te gebruiken.   
Men kan er zeker van zijn dat men altijd antwoord krijgt.  De speeltuinorganisaties moeten wel zelf altijd de  
offertes aanvragen.  Uit de vergadering komt de opmerking dat, wanneer er een vergissing bij het invoeren  
is gemaakt,  het digitale logboek niet te corrigeren is.  Dat is juist, is de reactie van de heer Kloosterman en  
voegt daar aan toe om niet schromen zijn bedrijf te bellen.  Zijn medewerkers zijn altijd bereid om met u  
mee te kijken en te helpen met het bijwerken van het logboek.  Door enkele voorbeelden te laten zien  
probeert hij een beeld te geven hoe e.e.a. in zijn werk gaat binnen het digitale logboek. 
 
Tijdens de pauze was er de mogelijkheid om eventuele specifieke vragen te stellen aan een van de heren  
van de firma Repcon, hiervan werd dan ook gretig gebruik gemaakt. 
 
Na bedankt te zijn door Monique Boudewijn voor hun aanwezigheid en natuurlijk de goede uitleg, verlaten  
de heren van Repcon de bijeenkomst. 
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3. Introductie Jan van den Berge.  
Na het vertrek van Gerben Minpen heeft Jan van den Berge de functie van hem overgenomen en als  
zodanig stelt hij zich dan ook voor.  Hij resulteert onder de afdeling Ruimtelijk Beheer met als taakveld  
Groen.  Verder spreekt hij de hoop uit te mogen rekenen op een goede en constructieve samenwerking. 
 

4. Resultaten en afspraken tussen de Kerngroep Plat form Speelplekken Geldermalsen en de Gemeente.  
 

3% norm.  
Monique neemt dit onderdeel van deze thema-avond voor haar rekening en begint haar betoog als volgt: 
Het platform speelplekken gemeente Geldermalsen maakt zich sterk voor het realiseren van voldoende 
speelplekken voor de jeugd binnen de gemeente.  In september 2008 is er dan ook een brief aan de  
wethouder gestuurd, betreffende de zogeheten 3% norm.  Deze 3% norm houdt in dat het ministerie van  
VROM in 2006 de gemeenten geadviseerd heeft om in de ruimtelijke planvorming voldoende ruimte te  
bestemmen als formele buitenspeelruimte, uitgaand van 3% van de voor wonen bestemde gebieden,  
waarbij rekening gehouden dient te worden met een leeftijd actieradius.  Het komt er op neer dat men  
rond een gebied een denkbeeldige cirkel trekt, en vervolgens binnen deze cirkel wordt gekeken naar de  
openbare buitenspeelruimte.  Uiteraard iets genuanceerder omdat er ook factoren spelen zoals leeftijden  
van bewoners in het gebied en vragen of uitgangspunten van wat is speelruimte en wat is voor wonen  
bestemd gebied etc.  Zoals gezegd is in september 2008, middels een brief, een gesprek met de  
wethouder aangevraagd, welke in april 2009 heeft plaatsgevonden. 
 
Bij nieuwbouwplannen wordt de 3% norm meegenomen in het ontwerp.  Echter bij bestaande bebouwing  
weten we (nog) niet wat de stand van zaken binnen de gemeente Geldermalsen is.  Om duidelijkheid te  
kunnen krijgen of een gebied aan deze norm voldoet wordt op dit moment een raster gemaakt van de  
gehele gemeente Geldermalsen, waaruit duidelijk zal worden waar gebieden zijn welke niet aan de  
3% norm voldoen.  Dit zogenoemde raster zal voor de zomer zijn afgerond, zodat er dan op dat vlak al  
wat meer duidelijkheid is. 
 
Maar de 3% norm moet nu gestalte gaan krijgen in de vorm van beleid.  De kerngroep van het platform kan  
hierin een belangrijke rol  spelen.  Als eerste  kan er gedacht worden aan een signalerende rol.  Echter die  
rol kunnen wij niet vervullen zonder uw inbreng.  U bent namelijk de eerste persoon en misschien zelfs wel  
de enige persoon, die in uw wijk kan signaleren of er voldoende veilige speelruimte aanwezig is of mogelijk 
gerealiseerd kan worden.  Indien u dit signaleert en aangeeft bij de kerngroep van het platform, dan kan  
voor deze specifieke locatie een gesprek met alle betrokken partijen tot stand komen.  Als tweede moet  
men denken aan de beleidsvorming  van deze 3% norm.  “Welke stappen worden er genomen indien er  
conflicten zijn met deze norm?”  Het kan zomaar voorkomen dat in uw wijk of gedeelte van Geldermalsen  
de 3% norm niet gehaald wordt en dat op het eerste oog er ook geen speelveldje of iets dergelijks voor  
handen lijkt te zijn.  Als er dan alleen maar seniorenwoningen zijn zal er weinig aan de hand zijn, maar  
goed, u bent hier allemaal als vertegenwoordiger van een speeltuinvereniging, dus ga ik er even van uit  
dat er in dit geval wel behoefte is aan die speelruimte.  De vraag is dan, hoe gaan we met elkaar (als  
zijnde gemeente en belanghebbenden) nu om met deze tegenstrijdigheden? 
 
Een andere situatie kan zijn dat in uw wijk die norm wel wordt gehaald mede dank zij de aanwezigheid van  
een niet officieel trapveldje.  Er hoeft dus eigenlijk niets te gebeuren.  Echter dan blijkt dat dit zelfde  
speelveldje ook een prima locatie is om op te gaan bouwen.  Met het oog op de vraag naar woningen zeer 
waarschijnlijk een prima plan, maar helemaal de verkeerde richting op m.b.t. de benodigde 3% buiten- 
speelruimte!  Deze laatste geschetste situatie is nu vergelijkbaar aan de orde in de wijk rondom Tuindorp.   
Heeft u ook een vergelijkbare situatie  of een compleet andere situatie m.b.t. ruimte?  Laat het ons weten,  
wij denken graag met u mee. 
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Het is daarom noodzaak dat er (het liefst zo snel mogelijk) een duidelijk beleidsplan komt waarin dit soort 
verstrengelde belangen helder worden benoemd en waarin duidelijke afspraken worden vastgelegd.  Ik wil  
u hier vragen om mee te denken vanuit uw eigen ervaringen.  Dat kan zijn in de vorm van mogelijke  
oplossingen, zoals het wel of niet openstellen van schoolpleinen met het oog op vandalisme.  Of uw  
mening over hoe u denkt dat er omgegaan moet worden met tegenstrijdige belangen, bijvoorbeeld de  
3% norm is leidend en gaat voor alles,of is dit afhankelijk van de actieradius van leeftijdsgroepen.  Er zijn  
vele wegen die naar Rome leiden dus alle visies zijn welkom. 
 
Wij zouden het heel fijn vinden als u ons dit laat weten.  Dat kan vanavond, maar uiteraard ook via de mail  
of op het forum van de website.  Dit is wel bepalend voor de toekomst van mogelijke speelruimte voor onze 
kinderen, dus zeker de moeite waard om er even over na te denken. 
 
Speeltuinbeleid.  
Het speeltuinbeleid van de gemeente Geldermalsen is een redelijk uniek beleid, waarbij de burgerparticipatie  
een belangrijke rol speelt.  Voor speelplekken voor jeugd tot 12 jaar zijn er visie- en beleidsregels.  Deze  
zullen in de toekomst waarschijnlijk een update krijgen.  Echter voor onze tieners (en daarbij eigenlijk ook  
de 8 tot 12 jarigen) zijn er binnen de gemeente verschillende situaties ontstaan.  Voor deze groep moet men  
meer denken aan sport- en spelvoorzieningen en soms vindt e.e.a. plaats onder beheer van de gemeente  
en soms ligt de verantwoordelijkheid bij een stichting of vereniging.  Tijdens ons laatste overleg met de  
wethouder is afgesproken dat ook voor deze groep visie en beleidsregels gemaakt gaan worden.  Hierbij is  
het wel van belang dat de jongeren (de initiatiefnemers) vooral zelf aangeven wat zij willen. De gemeente  
wil hen daarbij dan ondersteunen.  Wat vooral een aandachtspunt is, is dat dit soort initiatieven 
bestemmingsplantechnisch wat makkelijker in de toekomst verankerd worden, denk met name aan de 
problematiek rond de realisering van Jops.  Dus ook op dit vlak is er genoeg te doen voor het platform. 
 
Hiermee heb ik u zo kort en bondig mogelijk proberen bij te praten met betrekking tot de lopende zaken en  
heb ik alleen nog twee mededelingen van huishoudelijke aard. 
Als eerste, in september vindt evenals voorgaande jaren weer de jaarlijkse burendag plaats. 
Ten tweede, wil ik van de gelegenheid gebruik maken, nu Jan van den Berge de taak van Gerben Mimpen  
heeft overgenomen, om wat contacten voor diverse zaken te noemen om onnodige belasting van  
verschillende mensen te voorkomen, 

• Voor vragen over toestellen / plattegrond (nieuw indienen) / onderhoud, dient u contact op te nemen  
      met Jan van den Berge, telefoon 586743, of janber@geldermalsen.nl 
• Vragen over speelplekkenbeleid of aanverwante onderwerpen, dient contact op te nemen met 

Cor van Tilborg, telefoon 586729, of c.v.tilborg@geldermalsen.nl 
• Voor vragen / opmerkingen over groenvoorzieningen, prullenbakken, vandalisme etc. dient u contact  
      op te nemen met het algemene meldpunt van de gemeente, telefoon, 586611 of  info@geldermalsen.nl 

  
 Tot zover Monique Boudewijn, waarna de bijeenkomst wordt gesloten. 

 
 
 
 
 


