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Geachte gemeenteraad van Waalre,

Op 11 juli 2OL7 stelde de gemeenteraad het speelruimtebeleid 2OI7-2025 vast en is
in de begroting 2018 het benodigde budget vrijgemaakt. In de raadsinformatiebrief
d.d. 29 november 2Ol7 is de toenmalige gemeenteraad geÏnformeerd over het
uitvoeringsprogramma speelruimtebeleid 2OIB-2O22. In dit programma staat de
aanpak van 21 speelplekken centraal. In deze brief informeren we u over de
voortgang van de speelplekken die in 2018-2019 in de planning staan.

Semiopenbare schoolpleinen
In het Speelruimtebeleid staat opgenomen dat het openstellen na schooltijd van de
schoolpleinen van basisscholen De Wilderen en De Drijfveer een positief effect heeft
op de dekking van de openbare speelruimte. Dit komt het streven tegemoet om
binnen het bereik van elk kind tenminste één uitdagende speelplek te hebben. Vanaf
1 januari 2018 zijn beide schoolpleinen na schooltijd openbaar toegankelijk. Dit heeft
tot nu toe een positief effect. De openstelling zorgt ervoor dat er ook na schooltijd
door kinderen uit de buurt gespeeld wordt op de pleinen en heeft niet geleidt tot
overlast.

Speelplekken 2018
Eind 2Ol7 is de speelplek aan de Anna Paulownalaan omgevormd tot een groene
wijkspeelplek. Wethouder van Holstein opende samen met kinderen uit de buurt op
16 februari 2018 deze speelplek op feestelijke wijze.
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De

natuurlijke wijkspeelplek aon de Anna Pøulownaloqn

In januari 2018 zijn wij samen met volwassen bewoners en kinderen en Bureau
Speelplan op meerdere plekken ter plaatste geweest en is er een bijeenkomst
geweest om wensen en ideeën vanuit bewoners op te halen voor de verschillende
speelplekken. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de speelplek aan de Alsemlaan
de komende jaren gefaseerd wordt heringericht, Samen met de buurtbewoners wordt
jaarlijks bekeken welke toestellen vervangen worden.

Het Kosterhof en Aalst-kern
junijl, werd de natuurlijke speelplek op het Kosterhof feestelijk geopend door
initiatiefneemster Renate van der Steen en wethouder van Holstein. Dankzij de inzet
van Renate en meer dan 50 donateurs is in een deel van de groenvoorziening een
natuurlijke speelplek aangelegd, genaamd 'Kasteel Het Kosterhof'. In het najaar
worden nog enkele zaken aangebracht aan de speelplek zoals een extra heg en
Op 27

wilgenhutjes.

Naar aanleiding van de bewonersparticipatie in januari is inmiddels een tijdelijke
speelplek gerealiseerd aan de Jan van Speykstraat. Met de eigenaar van het KPNhuisje aan de Michiel de Ruyterstraat 99 is een overeenkomst gesloten, waardoor
een tijdelijke openbare speeltuin gerealiseerd kon worden op deze locatie. Deze is
met behulp van de bewoners ingericht met de toestellen die eerder zijn vrijgekomen
uit de speeltuin aan de Anna Paulownalaan. De verwachting is dat de speeltuin 1,5
jaar kan blijven bestaan. In die tijd wordt gezocht naar een permanente speelplek in
dit deel van Aalst-kern. Daarbij wordt gekeken naar het pleintje aan de Michiel de
Ruyterstraat. Het resterende beschikbare budget voor de speelplek in Aalst-kern (€
12.000,-) wordt daarvoor overgeheveld naar 2O2O. De buurt nam op 7 augustus jl.
samen met wethouder van Holstein de tijdelijke speeltuin in gebruik.
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Met het openstellen van het schoolplein van De Drijfveer en de realisatie van de
speelplekken aan Het Kosterhof en de Jan van Speykstraat is er binnen een jaar voor
gezorgd dat Aalst een dekkend netwerk aan openbare speelplekken heeft. Ieder kind
in Aalst beschikt binnen een straal van 300 meter over een buurtspeelplek.

Het Huis van Waalre
Op 11 april 2018 besloot de Jeugdraad dat er een kinderspeelplek met een parcours
komt in de tuin van Het Huis van Waalre. Een parcours met een natuurlijke
uitstraling. De week worden de speelelementen aangelegd in de tuin. De Jeugdraad
zal deze binnenkort samen met de burgemeester feestelijk in gebruik nemen.

Schubertlaan en Alsemlaan
In de speelplek aan de Schubertlaan staat de vervanging van het combinatietoestel
in de planning. Omwonenden en kinderen uit de buurt kunnen per post of digitaal
een voorkeur uitspreken voor een van de drie combinatietoestellen die zijn
geselecteerd. Het winnende toestel wordt medio november 2018 geplaatst.
Dat zelfde geldt voor de Alsemlaan waar een speeltoestel dient te worden vervangen.
Een comité van buurtbewoners en kinderen zal een toestel selecteren dat eveneens
in november geplaatst gaat worden.
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Burgemeester Ossepark en Engelmondstraat
Vanuit de verwachting dat medio 2018 gestart zou worden met de planvorming voor
de aanpak van het Burgemeester Ossepark is in de planning van het
uitvoeringsprogramma voor 2018 de aanleg van een beweegroute in het park
opgenomen. Doordat nog niet gestart is met deze planvorming, wordt de aanleg van
een beweegroute doorgeschoven naar medio eind 2019.
In januarijl. is met bewoners van de Engelmondstraat e.o. een inventarisatie gedaan
naar de wensen en ideeën voor de speeltuin aan de Engelmondstraat. Aangezien de
openbare ruimte, riolering en groenvoorziening rondom de speeltuin in 2079
compleet worden heringericht en de herinrichting van deze speelplek daarin wordt
meegenomen, schuift de aanpak door naar het tweede kwartaal van 2019.

Speelplekken 2O19
Naast de hiervoor genoemde speelplekken gaan we in 2019 aan de slag met nog vier
andere speelplekken. De omvorming van de speeltuin aan de Hertenlaan tot een
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natuurlijke speelplek, het omvormen van de speeltuin
aan De Heide tot een speelpleintje en het volledig herinrichten van de speelplek op
De Hogt staan centraal. Tevens gaan we in Waalre-Zuid, samen met grondeigenaren

en bewoners, op zoek naar een geschikte plaats voor de aanleg van een nieuwe
buurtspeelplek.
De komende jaren worden op verschillende plekken nieuwe woningen gebouwd. Daar

waar naar verwachting veel kinderen komen te wonen, worden ook openbare
speelplekken opgenomen in de plannen. Dit conform het speelruimtebeleidsplan. De
komende jaren komt er daardoor een speelplek in het uitbreidingsplan Waalre-Noord

Heistraat Zuid fase

1 en in het inbreidingsplan op het terrein aan de

Gestelsestraat/Prunellalaan. De aanschaf- en aanlegkosten zijn voor rekening van de
projectontwikkelaars. Beide speelplekken komen na de overdracht in het beheer en
onderhoud van de gemeente.

Vervolg
Zoals opgenomen

in het

Waalres Akkoord 2O[B-2O22 voeren

wij

het
speelruimtebeleid volgens planning uit. Wij zullen u jaarlijks middels een uitgebreide
raadsinformatiebrief, zoals deze, informeren over de voortgang van de uitvoering van
het speelruimtebeleid. Op www.waalre.nl/speelruimte is onder meer het beleidsplan
en de planning van de uitvoering terug te vinden.
Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

emeester,

de secretaris,

drs.

F. Com

rs. J.W. Brenninkmeijer
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