Raadsnota
Raadsvergadering d.d.: 2 november 2015.
Agenda nr: 15
Onderwerp: krediet beschikbaar stellen voor het realiseren van een natuur speeltuin.
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Het Centrum van Valkenburg aan de Geul is de enige ‘kern’ waar slechts één speelvoorziening in de
vorm van een glijbaancombinatie en een trapveldje voorhanden is. Mede dankzij een spontane
ontmoeting tussen burgemeester Eurlings en de uit Amsterdam afkomstige en naar Valkenburg aan
de Geul verhuisde Sercem Akkus is het idee ontstaan een natuurspeeltuin te realiseren nabij het
Geulstrand in Valkenburg aan de Geul. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden geraamd op
€ 30.000,-. Het streven is op een deel van deze kosten te kunnen besparen door de aanleg van de
speeltuin waar mogelijk door vrijwilligers te laten geschieden. Verder proberen we nog één of
meerdere subsidies te bemachtigen doch de kans op succes is gering omdat overheden voor dit soort
initiatieven niet snel in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage. Een deel van de kosten kan
geput worden uit de reguliere gemeentebegroting.
Wij adviseren u dan ook ter realisatie van een natuurspeeltuin een aanvullend krediet beschikbaar
te stellen van € 20.000,- en dit bedrag te putten uit de reserve welzijn.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Naar aanleiding van een ontmoeting tussen burgemeester Eurlings en de uit Amsterdam afkomstige
en naar Valkenburg aan de Geul verhuisde Sercem Akkus is het idee ontstaan om in het Centrum van
Valkenburg dan wel in de directe nabijheid een natuurspeeltuin te realiseren. Tijdens de
ontmoeting vroeg de burgemeester aan Sercem of er iets is dat hij mist in Valkenburg aan de Geul
waarop Sercem antwoordde dat hij niet goed wist waar hij met zijn vriendjes zou kunnen gaan
spelen. Vanuit het Leefbaarheids Overleg Valkenburg Centrum (LOVC) is het balletje uiteindelijk
aan het rollen gebracht.
Sercem is samen met zijn klasgenoten van groep 7 en leraar Hub Corten van Basisschool De Plenkert
aan de slag gegaan. Zij hebben op 4 december 2014 de wethouders Meijers en Dauven een soort
werkstuk overhandigd. In dit werkstuk mocht elk kind van groep 7 aangeven welke speelelementen
in een natuurspeeltuin thuis horen. Ook werd er een handtekeningenactie gehouden. Maar liefst 115
kinderen van de groep 4 tot en met 8 van Basisschool De Plenkert en 64 bewoners van het Centrum
van Valkenburg hebben aangegeven voor de komst van een natuurspeeltuin te zijn.
Omdat een duidelijke link kan worden gelegd met Buurtkracht hebben we de GGD Zuid Limburg bij
het project betrokken. De GGD Zuid Limburg onderhoudt de contacten met Sercem en de school.
Verder hebben wij het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) opdracht gegeven ons te
adviseren in het realiseren van de natuur speeltuin en een zogenaamd vlekkenplan op te stellen.
Het CNME heeft veel ervaring met het realiseren van natuurspeeltuinen in Zuid Limburg.
Sinds begin dit jaar is gelet op het ‘dossier Kasteel Oost’ ook Natuurmonumenten nauw betrokken
bij de voorbereidingen. Al deze geledingen zijn vertegenwoordigd in de werkgroep natuurspeeltuin.
3. Relatie met bestaand beleid
Het Centrum van Valkenburg aan de Geul is de enige kern waar slechts één speelvoorziening in de
vorm van een glijbaancombinatie en een trapveldje voorhanden is, te weten aan de Betsy Perklaan
(Speeltuin Oost tellen wij niet mee omdat voor deze speeltuin, behorende bij café het Koetshuis,
een kleine entreebijdrage moet worden betaald en deze speeltuin vooral ook door kinderen van
buiten Valkenburg aan de Geul wordt bezocht). Elke andere kern heeft de beschikking over
meerdere locaties ingericht met speelvoorzieningen. In totaal tellen we inclusief Speeltuin Oost en
een 5-tal buurtspeelprojecten (beheerd door het Particulier Initiatief) 18 speelplekken die allen (op
Speeltuin Oost na) vrij toegankelijk zijn.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties
De beoogde locatie in Valkenburg aan de Geul is gelegen vlak bij het Zorgcentrum Oosterbeemd,
het Geulstrand, het dierenparkje dat beheerd wordt door de Stichting Radar, de rolschaatsbaan,
Speeltuin Oost, de Kasteeltuin en noem maar op. Al deze voorzieningen zijn min of meer met elkaar
verbonden en iedereen, jong en oud, met en zonder beperking kan er recreëren en genieten en niet
te vergeten leren van de natuur. Voor de beoogde locatie verwijzen wij u naar bijgevoegde
luchtfoto. De plek voor de natuurspeeltuin is rood omlijnd.
Op 16 juni 2014 heeft de werkgroep natuurspeeltuin diverse betrokken instellingen geïnformeerd
over de plannen om te komen tot een natuurspeeltuin (denk aan Citaverde, Sevagram, IVN, Radar,
Stichting Jeugdbeweging Valkenburg, Leefbaarheids Overleg Valkenburg Centrum, Stichting IKL). Op
advies van de aanwezigen hebben we voor de beoogde doelgroep van de natuurspeeltuin op 17
september 2014 een huttenbouwmiddag georganiseerd, ook om al vast kennis te maken met de
locatie waar de natuurlijke speeltuin mogelijkerwijs gerealiseerd zou worden. Aan deze uiterst
succesvol verlopen middag namen maar liefst ruim 60 kinderen deel. De huttenbouwmiddag krijgt in
september van dit jaar in de kern Berg een vervolg.
Het CNME heeft in het voorjaar een vlekkenplan opgesteld dat u bij de stukken aantreft. Op het
plan staan referentiebeelden die u een indruk geven van hoe de betreffende voorzieningen er uit
zien c.q. bedoeld zijn. Het vlekkenplan is inmiddels besproken met de initiatiefnemers, de school
en de Stichting Radar. De reacties zijn uiterst positief. Het streven is de natuurspeeltuin bij een
positief besluit van uw raad in het najaar te realiseren.
5. Samenwerking
Wij willen op korte termijn opnieuw een bijeenkomst organiseren met de partijen die we op 16 juni
2014 over onze plannen hebben geïnformeerd. Het enthousiasme tijdens de bijeenkomst in 2014
was groot. In de aanstaande bijeenkomst willen we de betrokken instellingen op de hoogte stellen
van de laatste ontwikkelingen betreffende de natuurspeeltuin. We willen tegelijkertijd de aanleg en
het beheer van de natuurspeeltuin aan de orde stellen om te bezien of instellingen hierin een rol
willen/kunnen ‘spelen’. Daarmee kunnen we wellicht kosten besparen.
Stichting Radar heeft inmiddels gevraagd naar de mogelijkheden om een rol te vervullen in het
onderhoud van de natuur speeltuin.
6. Aanbestedingen
Voor werkzaamheden die tegen marktprijzen bij professionele organisaties / bedrijven moeten
worden weggezet, zullen wij het gemeentelijk aanbestedingsbeleid volgen.
7. Financiën
De kosten voor de aanleg van de natuurspeeltuin worden op basis van het door het CNME opgestelde
vlekkenplan geraamd op € 30.000,-. De begroting kan als volgt worden weergegeven:
 Huur kraan voor 1 week, 2 personen
€ 8.000, Stapstenen leveren en verwerken 2 dagen, 2 personen
€ 2.300, Diverse boomstammen zagen en transporteren
€ 1.200, 10 m3 speelzand
€ 500, Afrastering
€ 5.000, Houten poortjes
€ 2.000, Transport resthout
€ 1.500, Put slaan met handpomp
€ 5.000, Onvoorzien
€ 4.500,- +
Totaal:
€ 30.000,-

Een eerste inventarisatie naar subsidiemogelijkheden heeft nog niets opgeleverd. We streven naar
een besparing op deze kosten door een actieve bijdrage te vragen van instellingen, inwoners en niet
te vergeten de jeugd zelf in de vorm van zelfwerkzaamheid.
De kosten kunnen voor een deel (€ 10.000,-) gedekt worden uit de post speelvoorzieningen
(6.580.050 / 3.4507 en 3.4508). Het restant ad € 20.000,- kan geput worden uit de reserve welzijn.
8. Communicatie
Wij zullen de initiatiefnemer, Basisschool de Plenkert en betrokken partijen schriftelijk op de
hoogte stellen van het raadsbesluit.
9. Afwegingen en Advies
Wij adviseren u voor de realisatie van een natuurspeeltuin een aanvullend krediet beschikbaar te
stellen van € 20.000,- en dit bedrag te putten uit de reserve welzijn.
10. Bijlagen
* Luchtfoto met daarop rood omlijnt de beoogde locatie voor de natuurspeeltuin aangegeven.
* Vlekkenplan Natuurspeeltuin.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts
algemeen directeur/gemeentesecretaris

Drs. M.J.A. Eurlings
burgemeester

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 25 augustus 2015;
Gehoord de raadsadviescommissie EFTR de dato 14 oktober 2015.

Besluit:
Voor de realisatie van een natuurspeeltuin nabij het Geulstrand een aanvullend krediet beschikbaar
stellen van € 20.000,- en dit bedrag putten uit de reserve welzijn.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 2 november 2015.
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