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Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstellingInleiding en probleemstellingInleiding en probleemstellingInleiding en probleemstelling    

Tijdens de inventarisatie in 2012 van het aantal m2 speelvoorzieningen ten opzichte van het aantal 

jongeren per kern is geconstateerd dat Zuidoostbeemster, gelet op de landelijke normen die hiervoor 

zijn, achterloopt. Dit rechtvaardigt een extra investering in deze kern, naast de budgetten die in 2012 

en 2013 beschikbaar zijn gesteld door de raad. 

De beschikbare ruimte voor speelvoorzieningen in het oude deel van Zuidoostbeemster is beperkt. De 

wens is om zowel voor klein spelen (0-7 jaar) alsmede voor groot spelen (6 tot ongeveer 16 jaar) een 

voorziening te realiseren. 

Er is een uitgebreid locatieonderzoek gedaan. In bijgaand document worden verschillende locaties 

beschreven en beoordeeld. Voor de meest geschikte locaties is tevens een ontwerpvoorstel en 

kostenraming gemaakt. Een groot deel van de kosten hangt af van het type speeltoestellen dat wordt 

gekozen. 

 

De definitieve inrichting van de locaties, alsmede de keuze voor het type speeltoestellen, dienen in 

samenspraak met de toekomstige belanghebbenden gemaakt te worden.  

 

OplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichting    

In het onderzoek is onderscheid gemaakt in groot en klein spelen. Voor het groot spelen is het veldje 

naast de Spelemei de enige geschikte locatie. Voor het klein spelen zijn 2 locaties voorhanden: het 

Verzetsplein en de Dirk Dekkerstraat. Op basis hiervan zijn de volgende mogelijkheden uitgewerkt (zie 

de uitgebreide bijlage): 

 

Klein spelen 0-7 jaar: 

1. Inrichting locatie Verzetsplein kosten geraamd op € 32.000 (excl. BTW).  

2. Inrichting locatie Dirk Dekkerstraat kosten geraamd op € 20.000 (excl. BTW). 

 

Groot spelen 6-16 jaar locatie trapveld naast Spelemei 

A. Beperkte inrichting  € 84.000 (excl. BTW). 

B. Inclusief fitnesstoestel € 20.000 en voetbalkooi € 13.000 totaal €  117.000 (excl. BTW). 

 

Voor de realisatie van minimaal één speelplek voor de jongsten en een voorziening voor de oudere 

jeugd zijn er 2 varianten. In beide varianten worden de speelplekken ingericht in samenspraak met de 

belanghebbenden, binnen het budget dat maximaal € 124.478 bedraagt (zie onderdeel financiële 

consequenties) 
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1.  Twee speelplekken voor klein spelen en één speelplek voor groot spelen. 

Binnen het maximale budget is het mogelijk de drie locaties in te richten als speelplek. Voor de 

speelplek voor de oudere jeugd wordt dan voorstel A gerealiseerd, dus zonder het fitnesstoestel en 

de kooi. Daarnaast zullen speeltoestellen moeten worden versoberd en verminderd t.o.v. de 

voorstellen in de schetsontwerpen tot het maximaal beschikbare bedrag (budget voor klein spelen is 

dan € 52.000. Resteert voor groot spelen maximaal € 72.478.  

 

2.   Eén speelplek voor klein spelen en één speelplek voor groot spelen. 

In deze variant wordt er één speelplek voor de jongsten gerealiseerd en een speelplek voor de oudere 

jeugd. De speelplek voor de jongsten hoeft dan niet te worden versoberd. De voorkeur voor klein 

spelen gaat uit naar de locatie Dirk Dekkerstraat. De belangrijkste redenen om te kiezen voor de Dirk 

Dekkerstraat zijn:  

- Deze plek ligt verder van de al bestaande speelplek aan de Ninaberstraat dan het Verzetsplein en 

er is daardoor een betere spreiding. 

- Er is vanuit de directe omgeving van de Dirk Dekkerstraat de wens geuit voor een 

speelvoorziening.   

- De verkeersveiligheid van deze locatie is goed en er ligt reeds een  

- oversteekvoorziening.  

- Het Verzetsplein is door de raad in het verleden afgewezen als mogelijke speelplek. 

 

Er wordt geadviseerd te kiezen voor variant 2. Hiermee wordt voor beide doelgroepen een passende, 

hoogwaardige en toekomstgerichte speelvoorziening gerealiseerd.  

 

Het benodigde budget hangt af deels af van de keuze van het type speeltoestellen. Dit geldt vooral 

voor de inrichting van de locatie groot spelen. Om de locaties voor klein spelen enige speelwaarde te 

geven zit er in de  inrichtingskosten die daarvoor berekend zijn weinig ruimte om nog te versoberen. 

De definitieve inrichting van de speelplekken wordt samen met de toekomstige belanghebbenden 

bepaald. 

 

Wellicht kan door initiatieven van bewonersverenigingen een beroep op fondsen gedaan worden voor 

de aanschaf van een extra speeltoestel. 

 

Meetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstelling    

Er is  tenminste één speelplek voor de leeftijdscategorie 0-7 jaar en één speelvoorziening voor de 

leeftijdscategorie 6-16 jaar in de Zuidoostbeemster. 

 

Financiële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequenties    

Het budget is maximaal € 124.478. Dit is als volgt samengesteld: 

- Restant budget speelvoorzieningen Zuidoostbeemster      € 28.577  

- (raadsbesluit 13-11-2012) 

- Krediet voor de inrichting van een speelplek bij de Pieter Kramerstraat   € 21.125 

(raadsbesluit 15-10-2013) 

- Saldo reserve Dorpsuitleg 1-1-2014      € 74.776  

 

Spelen 0-7 jaar 

Voor de inrichting van de Dirk Dekkerstraat wordt voorgesteld een bedrag van maximaal  

€ 21.125 beschikbaar te stellen (gelijk aan het  krediet wat eerder voor de locatie Pieter Kramerstraat 

was toegekend in de raad van 15-10-2013) 
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Spelen 6-16 jaar 

Voor de inrichting van de locatie groot spelen wordt geadviseerd een budget van minimaal  

€ 83.000 beschikbaar te stellen. Afhankelijk van het budget kan in samenspraak met de 

belanghebbenden een keuze gemaakt worden voor de inrichting. Hier liggen echter nog wel 

mogelijkheden te versoberen. Dekking kan plaatsvinden vanuit het restant van het krediet t.b.v. 

spelen in Zuidoostbeemster ad. € 28.577 en het deels uit de reserve Dorpsuitleg waarvan het saldo 

op dit moment  € 74.776 bedraagt.  

 

Er is  instemming van u nodig voor wat betreft de herbestemming van het krediet wat bedoeld was 

voor de inrichting van de Pieter Kramerstraat en voor een bijdrage uit de reserve Dorpsuitleg. 

  

Monitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatie    

Na de informatiebijeenkomst met de omwonenden, toekomstige gebruikers en de Dorpsraad zal het 

College de Raad tussentijds schriftelijk informeren over de stand van zaken. 

 

VoorgestelVoorgestelVoorgestelVoorgesteld besluitd besluitd besluitd besluit    

1. Voor de kern Zuidoostbeemster te kiezen voor de realisatie van één speelplek voor 0-7 jaar aan 

de Dirk Dekkerstraat en de inrichting van een locatie voor 7-16 jaar op het trapveldje naast de 

Spelemei. 

2. Het oorspronkelijke budget voor de speelplek aan de Pieter Kramerstraat beschikbaar te stellen 

voor de speelplek aan de Dirk Dekkerstraat. 

3. Voor de inrichting van de speelplek naast de Spelemei, het resterende budget van € 28.577 

(speelvoorzieningen Zuidoostbeemster) beschikbaar te stellen en een bedrag van € 54.298 uit de 

reserve Dorpsuitleg. 

 

CommunCommunCommunCommunicatieicatieicatieicatie/Participatie/Participatie/Participatie/Participatie    

Na de keuze van de locaties en de beschikbaarheid van het budget wordt het vervolgtraject bepaald. 

Participatie maakt daar onderdeel van uit. 

  


