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Speelplan 2017 Gemeente Velsen
Inleiding
Elk jaar wordt u het investeringsplan voor speelplekken voorgelegd; het zogenoemde Speelplan.
Het Speelplan toont een overzicht van de speelplekken die in aanmerking komen voor opheffing,
vervanging of herinrichting wegens veiligheid of ouderdom. Soms wordt de aanleg van een nieuwe
speelplek voorgesteld.
Vanuit de afdeling Openbare Werken zijn op basis van gegevens van logboeken, waarin de technische
staat per speelplek en per speeltoestel is vastgelegd, voorstellen gedaan om tot renovatie over te gaan.
Daarnaast hebben inwoners verzoeken ingediend. In volgorde van prioriteit wordt er een afweging
gemaakt.

Toetsing
De voorstellen, vanuit beheersplannen en inwoners voor herinrichting of aanleggen van speelplekken,
zijn getoetst aan de hand van de volgende criteria:
1. De ouderdom van de speelplek en de toestellen;
2. De huidige speelwaarde van de speelplek;
3. Het aantal kinderen dat in de nabijheid van de speelplek woont;
4. Geschiktheid voor kinderen met een beperking. Geschikt is als één van de toestellen gebruikt kan
worden voor kinderen met een beperking.
5. De relatie met de andere speelvoorzieningen in de wijk (afstand van de plekken, inrichting van de
plekken voor leeftijdsgroepen)
6. De relatie met de situatie in de wijk, zoals bekent zijnde bouwplannen, herinrichtingvoorstellen
voor de openbare ruimte, enz.
7. De financiële situatie, die voornamelijk bepaald wordt door het totale budget dat beschikbaar is
voor deze periode.
8. De mate waarin participatie van omwonenden en gebruikers van de speelplek bereikt wordt;

Participatie
Alleen voor de aanleg of herinrichting van grote speelplekken wordt uitgebreide participatie toegepast.
De participatie vindt plaats met gebruikers en omwonenden. De gemeente stelt voor de participatie de
kaders en randvoorwaarden vast. De participatie verloopt als volgt:
-De wensen en ideeën van omwonenden en gebruikers worden geïnventariseerd.
-De ontwerper maakt een ontwerp, rekening houdend met de wensen en ideeën.
-Het voorlopig ontwerp wordt aan de belangstellenden voorgelegd en na de eventuele opmerkingen
maakt de ontwerper het definitieve ontwerp en uitvoeringsplan.
-Het definitieve plan wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen. Bewoners worden
daarvan op de hoogte gebracht op de informatiepagina van de gemeente. Desgewenst kunnen de
bewoners het uiteindelijke plan komen bekijken op het gemeentehuis.
Tijdens de samenspraak zal de toetsing “geschikt voor kinderen met een beperking” actief aan de
bewoners worden voorgelegd. Afhankelijk van de inbreng wordt gekeken naar een invulling voor
betreffende doelgroep.

Voor kleine speelplekken, aanpassingen of vervangingswerkzaamheden wordt participatie toegepast
via een brief. Omwonenden ontvangen van de gemeente een voorstel voor de keuze van
speeltoestellen en de (aanvang van de) werkzaamheden. Eventuele suggesties van omwonenden
worden daarbij voor zover mogelijk opgenomen.
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In het Speelplan wordt per speelplek aangegeven waar wel en waar geen participatie wordt toegepast.
Op dit speelplan en de keuze voor de te renoveren speelplekken is geen inspraak mogelijk.

Overzicht
In het overzicht hieronder stellen wij u voor de volgende speelplekken op te nemen:
Locatie

Voorstel

Cruyff Court

Totale renovatie

Speelweide Velserbeek

Renovatie speelplek

Tureluur
Kievitsbloem
Wijkpark
‘t Asfalt

Speelplek renoveren
Speelplek renoveren
Opheffen half pipe
Renoveren skatebaan

Arubastraat

Speelplek renoveren.

IJmuiden

Velsen-Zuid

Velserbroek

Santpoort-Noord

Toelichting
Wijk : IJmuiden
Cruyff Court
1.Ouderdom: De speelplek is aangelegd in 2006.
2. De huidige speelwaarde is groot. Het speelveld wordt intensief gebruikt door alle leeftijdsgroepen.
De herinrichting is mede op initiatief van de Cruyff foundation. De kunstgrasmat en de hekwerken zijn
aan vervanging toe. Voor de vervanging van de kunstgrasmat ontvangen wij een subsidie van de
Cruyff Foundation.
3. Aantallen kinderen in de omgeving: het Cruyff Court vervult een buurt/wijkfunctie.
4. De huidige speelplek is niet geschikt voor kinderen met een beperking.
5. De relatie met andere speelvoorzieningen in de wijk: Er zijn meerdere speelplekken en trapveldjes
voor alle leeftijden. Er is informele speelruimte.
6. De relatie met de situatie in de wijk: Er zijn geen herinrichtingsplannen in deze wijk.
7. De mate waarin participatie bereikt wordt: Omwonenden worden per brief geïnformeerd. Het
jongerenwerk/jongeren zal worden benaderd.
8. De kosten voor de herinrichting van de speelplek zijn geraamd op € 70.000,00
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Wijk: Velsen-Zuid
Speelweide Velserbeek
1.Ouderdom: De speelplek is aangelegd in 2003
2. De huidige speelwaarde is redelijk. De plek is ingericht voor kinderen t/m 12 jaar
3. Aantallen kinderen in de omgeving: De speelplek vervult samen met de kinderboerderijen het
pierebadje een wijkfunctie/toeristische functie.
4. De huidige speelplek is niet geschikt voor kinderen met een beperking.
5. De relatie met andere speelvoorzieningen in de wijk: Er is rond de speelplek veel informele
speelruimte.
6. De relatie met de situatie in de wijk: De speelplek ligt in het park Velserbeek grenzend aan een
woonwijk met een formele speelplek.
7. De mate waarin participatie bereikt wordt: de herinrichting wordt op de gemeentepagina
gepubliceerd.
8. De kosten voor de herinrichting van de speelplek zijn geraamd op €40.000,00

Wijk: Velserbroek
Tureluur
1.Ouderdom: De speelplek is aangelegd in 2005
2. De huidige speelwaarde is slecht. De plek is ingericht voor kinderen van t/m 12 jaar.
Voor de nieuwe inrichting kan de leeftijdsgroep worden gehandhaafd.
3. Aantallen kinderen in de omgeving: Er wonen 14 kinderen van 0-6 jaar en 9 kinderen van
7-12 jaar.
4. De huidige speelplek is niet geschikt voor kinderen met een beperking.
5. De relatie met andere speelvoorzieningen in de wijk: Er zijn meerdere speelplekken in de buurt. Er
is informele speelruimte.
6. De relatie met de situatie in de wijk: Er zijn geen herinrichtingsplannen in deze wijk.
7. De mate waarin participatie bereikt wordt: De bewoners worden per brief geïnformeerd.
8. De kosten voor de herinrichting van de speelplek zijn geraamd op €20.000,00

Kievitsbloem
1.Ouderdom: De speelplek is aangelegd in 2005. En een kleine aanpassing in 2010.
2. De huidige speelwaarde is matig. De speelplek is ingericht voor 0-8 jaar. Bij de nieuwe inrichting
kan deze leeftijdsgroep worden gehandhaafd.
3. Aantallen kinderen in de omgeving: Er wonen 12 kinderen van 0-6 jaar en 16 kinderen van
7-12 jaar.
4. De huidige speelplek is niet geschikt voor kinderen met een beperking.
5. De relatie met andere speelvoorzieningen in de wijk: In de omgeving zijn diverse speelplekken voor
alle leeftijdsgroepen. Er is informele speelruimte.
6. De relatie met de situatie in de wijk: Er zijn geen bouwplannen in deze wijk.
7. De mate waarin participatie bereikt wordt: Bewoners worden uitgenodigd deel te nemen aan het
participatietraject..
8. De kosten voor de herinrichting van de speelplek zijn geraamd op €28.000,00
Wijkpark – half-pipe
1.Ouderdom: De half-pipe is aangelegd in 1998.
2. De huidige speelwaarde is slecht: De speelplek is ingericht voor jongeren. De halfpipe wordt
nauwelijks gebruikt. De jongeren vinden het gevaarlijk. Hij is te hoog. Besloten is de halfpipe op te
heffen en i.s.m. de jongeren het terrein op ’t Asfalt voor skaten op te knappen. De skatebaan op ’t
Asfalt is aan vervanging toe.
3. Aantallen kinderen in de omgeving: deze plek heeft een wijkfunctie.
4. De huidige speelplek is niet geschikt voor kinderen met een beperking.
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5. De relatie met andere speelvoorzieningen in de wijk: In de omgeving zijn diverse speelplekken voor
alle leeftijdsgroepen. Er is informele speelruimte
6. De relatie met de situatie in de wijk: de heuvel waarin de half-pipe ligt maakt onderdeel uit van het
ontwerp van het Wijkpark. In samenwerking met bureau Stedenbouw en Ontwikkeling wordt een
nieuwe bestemming gegeven aan de heuvel.
7. De mate waarin participatie bereikt wordt: Jongerenwerk wordt op de hoogte gebracht,
omwonenden per brief geïnformeerd en de werkzaamheden worden op de gemeentepagina bekend
gemaakt.
8. De kosten voor de herinrichting zijn geraamd op € 40.000,00
‘t Asfalt
1.Ouderdom: Het speelplein is ingericht in 2005
2. De huidige speelwaarde is redelijk: Het speelplein is ingericht met een voetbalkooi en skatebaan. Er
wordt volop gebruik gemaakt van de voetbalkooi en weinig van de skatebaan. De skatebaan voldoet
niet meer en is aan vervanging toe. Er is een verzoek gekomen vanuit afdeling onderwijs om het
speelplein samen met de herinrichting van het schoolplein op te pakken. Zo kunnen de speelfuncties
elkaar versterken.
3. Aantallen kinderen in de omgeving: De plek vervult een buurt/wijkfunctie.
4. De huidige speelplek is niet geschikt voor kinderen met een beperking.
5. De relatie met andere speelvoorzieningen in de wijk: Er is formele en informele speelruimte in de
buurt .
6. De relatie met de situatie in de wijk: Er zijn geen herinrichtingsplannen in deze wijk.
7. De mate waarin participatie bereikt wordt: jongeren worden uitgenodigd mee te denken over de
inrichting van de skatevoorziening en samenwerking met de scholen wordt gezocht.
8. De kosten voor de herinrichting van de skatebaan zijn geraamd op € 50.000,00

Wijk: SantpoortNoord
Arubastraat
1.Ouderdom: De speelplek is aangelegd in 2004
2. De huidige speelwaarde is slecht door veroudering.
3. Aantallen kinderen in de omgeving: De speelplek vervult een buurtfunctie.
4. De huidige speelplek is niet geschikt voor kinderen met een beperking.
5. De relatie met andere speelvoorzieningen in de wijk: Er is een andere speelvoorziening met voetbal,
basketbal en speeltoestellen in de nabijheid. Er is veel informele speelruimte.
6. De relatie met de situatie in de wijk: Er zijn geen herinrichtingsplannen in de wijk.
7. De mate waarin participatie bereikt wordt: De bewoners worden uitgenodigd deel te nemen aan het
participatietraject..
8. De kosten voor de herinrichting zijn geraamd op € 25.000,00
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Begroting speelplan 2017
Kosten excl. BTW
IJmuiden
Cruyff Court

70.000,00

Velserbroek
Tureluur
Kievitsbloem
Wijkpark (half-pipe)
‘t Asfalt

20.000,00
28.000,00
40.000,00
50.000,00

Velsen-Zuid
Speelweide Velserbeek

40.000,00

Santpoort-Noord
Arubastraat

25.000,00

Voorbereidingskosten
Totale kosten

38.000,00
311.000,00

Financiering
In het investeringsplan is € 303.000,00 opgenomen. Jaarreeks 2017. Een aanvullend bedrag van
€8.000,00 kan worden gedekt uit het restantkrediet van speelplan 2016.
De voorbereidingskosten bestaan o.a. uit participatie, ontwerp en toezicht op uitvoering.

Onderhoud
Het vervangen en/of het aanleggen van speelplekken en deze vervolgens beheren is nauw met elkaar
verbonden. Speelplekken vragen periodiek onderhoud. Onderhoud is erop gericht om een veilig
functioneren van de speelplek te handhaven. Als gevolg van het Warenwetbesluit Attractie- en
Speeltoestellen (WAS) zijn er strenge veiligheidsnormen waaraan speelplekken moeten voldoen.
Onderhoud is niet alleen uit veiligheidsoogpunt belangrijk. Het is ook nodig om de economisch
geïnvesteerde waarde van de speelplekken te handhaven.
Het beheer van de speelplekken is opgenomen in het beheersysteem. Op basis van de gegevens uit het
beheersysteem wordt het bedrag voor het reguliere onderhoud van de speelplekken bepaald.

Speelplan 2017

5

