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1. Inleiding
Op 25 mei 2016 heeft de gemeenteraad het speelruimtebeleidsplan vastgesteld en het
onderstaande amendement laten opnemen als beslispunt 4:
Het college informeert eenmaal per jaar de raad over de voortgang binnen het beleidsplan
middels een nota in het vierde kwartaal van hetjaar. In de nota wordt beschreven:
- de effecten van het beleid
- het communicatieverloop t.a.v. nieuwe projecten met de betrokken bewoners
- de financiën
In de bijgevoegde PowerPoint presentatie geven wij weer hoe het eerste jaar tot nu toe
verlopen is.
2. Beoogd effect
a) Meetbaar effect
Het speelruimteplan zorgt voor een ander type speelruimte. Naast traditioneel spelen t r e e d t
een stuk vergroening op en zullen meer kinderen op jongere leeftijd in contact komen met
groen/natuur. Speelplekken zijn meer landschappelijk ingericht dan alleen een aantal
toestellen in een veilige ondergrond. Dit brengt meer speelwaarde met zich mee.
Bewoners zien ook de waarde van informele speelruimte. Dit is ruimte waar kinderen
spelen en geen toestellen staan. Dit kan zijn de straat, stoep of het pleintje of veldje voor
de deur. Speelruimteplanning verloopt volgens beleid en is flexibel genoeg voor overleg
met bewoners (kaders zijn duidelijk).
b) Maatschappelijk effect
Contact met de betrokken bewoners bij het aanpassen van de speelruimte is van cruciaal
belang. Er is In deze fase gekozen voor hoogste partlclpatletrede... zelf ontwerpen.
Op sommige plekken ontstaat onenigheid tussen bewoners met betrekking tot de
inrichting, maar hierover wordt gesproken en helpt de gemeente om een concessie te
vinden. Het betreft hier vaak oudere mensen die bang zijn voor overlast.
Rond de meeste speelplekken komen bewoners (weer) In contact en zijn mensen
enthousiast en gaan meedenken. Zo zijn er op twee speelplekken toestellen blijven staan
in het kader van inclusief spelen (kinderen met en zonder handicap).
Bewoners komen gezamenlijk op voor hun speelplek. De gemeente lijkt daarbij soms op
een 'gezamenlijke vijand' dat bindtcle mensen. Mooi om te zien dat er dan In overleggen
een band groeit tussen gemeente en omwonenden. Op sommige speelplekken bieden
inwoners aan om te helpen met onderhoud van de zandbak.
2. Argumenten
1.1 De evaluatie geeft op een overzichtelijke manier informatie over de aanpak.
De evaluatie maakt inzichtelijk hoe de aanpak van het eerste jaar is geweest. De opzet
van de aanbesteding. De wijze van participatie en communicatie. En leerpunten voor de
aanpak van het volgende uitvoeringsjaar.
4. Kanttekeningen
De voorbereiding participatie en communicatie Is gereed,de uitvoering (schep in de grond)
van het eerste plan jaar moet nog plaatsvinden. Van de uitvoering wordt in de evaluatie
van het laatste kwartaal van 2018 verlag gedaan.
5. Financiën
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Aangezien de uitvoering nog moet starten is er geen zicht op de eindafrekening voor fase
2017. Echter wordt er gewerkt met taakstellende budgetten voor de contractanten.
Hierdoor worden geen overschrijdingen verwacht.
6. Uitvoering
Planning:
Aanleg speelplaatsen van januari tot en met maart (1 april 2018 opleveringen daarna nog
kleine puntjes hooguit).
Communicatie:
Huis aan huis brief over uitvoering en flyer in de week voor de start van de uitvoering.
Vooruitlopend in november en december worden bomen gekapt en al wat werkzaamheden
door eigen dienst uitgevoerd zoals verwijderen van kleine speeltoestellen.
Evaluatie/controle
Er heeft evaluatie plaatsgevonden van ontwerp en werkvoorbereidingstraject met de
contractanten. We willen nog meer en intensiever samen het project oppakken als een
bouwteam die samenoptlmale eruit haalt.
7. Bijlagen
-

Evaluatie speelruimtebeleidsplan in een PowerPoint
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Stand van zaken speelruimte
Evaluatie uitvoering fase 1(aug 2016 - sep 2017)

«

»

Inleiding
De eerste jaarfase van de uitvoering van het speelruimteplan is bijna
aan de uitvoering toe. Een bijzonder participatietraject heeft
geresulteerd in bijna veertig ontwerpen voor speelplekken in
Rootselaar-West, Norschoten en Zwartebroek. Binnenkort gaat de
schop in de grond om deze plekken ook daadwerkelijk aan te leggen. In
deze evaluatie blikken we terug op het proces en bekijken we wat we
daaruit kunnen leren voor de volgende ronde.
Het was een bewogen jaarfase, waarbij we veel met bewoners hebben
gepraat en natuurlijk met onze contractanten die het werk gaan
uitvoeren. Samenwerken om zo te komen tot het optimum of, heel
eerlijk, soms ook tot een concessie. Maar wel samen. Op naar 2018 tot
2021.
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Onderwerpen
Uitvoeringsplan
Aanbestedinq
Participatie en ontwerp
Werk in uitvoering
Leerpunten
2018 en verder
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Uitvoeringsplan
Het uitvoeringsplan is opgesteld in het najaar van 2016. Hierin is de
voorcalculatie van het project gemaakt en de prioritering van de wijken
bepaald.
Per jaar worden een aantal wijken/kernen tegelijkertijd aangepakt. Zo
kunnen we de communicatie en de uitvoering bundelen. Hierbij houden
we rekening met de werkvoorraad.
•
•
•

Werken in jaarfasen
Projectgroep
Planninqstabel
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Werken in jaarfasen
Maken plekkenlijst
najaar (2016)

Iedere jaarfase worden vooraf de plekken die
aan de beurt zijn bezocht. Zo worden de
werkzaamheden bepaald. We kijken naar
groen, verhardingen, meubilair,
speeltoestellen, kinderaantallen, uitte
voeren beleid, al bestaande bewonersvragen
of wensen. Zo proberen we een plek voor
circa 10 jaar weer naar ieders tevredenheid
op te pakken en in te richten.
De plekkenlijst voor fase 2018 en het
communicatieplan zijn in de maak. leder jaar
worden circa 35 plekken aangepakt.

Realisatie
speelplekken
najaar/winter
(2017/2018)

Werkvoorbereiding,
offertes en
levertijden
zomer/najaar (2017)
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Projectgroep
Het project wordt uitgevoerd door een projectgroep. Hierin zit een
projectleider, ontwerper, groenmedewerker, toezichthouder,
beleidsbewaker, beheerder speelvoorzieningen en daarnaast de
contractanten en soms de Speeltuinbende.
De projectgroep vergadert waar nodig in een samenstelling die nodig is
voor de betreffende projectfase. Een praktische insteek. De projectleider
informeert de projectgroepleden en overige betrokkenen regelmatig door
tussentijdse stand van zaken berichten te sturen.
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Planning
jaar

Wijken/dorpen

2017

Norschoten, Rootselaar-west en Zwartebroek

2018

Centrum, De Koot, Oldenbarneveld, Rootselaar-Oost,
Staatsliedenwijk, Veller en Vogelbuurt

2019

Voorthuizen en Kootwijkerbroek

2020

De Burgt

2021

De Lors, De Vaarst, De Valk, Vliegersveld, Garderen,
Stroe, Blankenhoef en Terschuur

De planning is ook verwerkt in de digitale kaart op de website van
gemeente Barneveld.
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Aanbesteding
In het voorjaar van 2017 is er een raamovereenkomst gesloten met 4
contractanten voor de duur van het project (2017-2021). Hiervoor moest
gezien de hoogte van het bedrag een Europese aanbesteding worden
gedaan. Insteek bij de uitvraag waren lage selectie eisen zodat veel
partijen konden inschrijven en voor het project zeer specifieke
gunningseisen. Een verificatiegesprek was onderdeel van de gunning
zodat we ook zeker wisten met wie we te maken zouden krijgen.
Ook voor de speelmarkt even zoeken naar hoe in te schrijven, want het
was een andere aanbesteding dan gemiddeld op de markt.
•
•

Contractanten
Werkinq bouwteam
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Contractanten
We hebben vier contractanten die creatief zijn, speelruimte kunnen
ontwerpen, toestellen kunnen leveren en ondersteunen bij de
participatie. Dit zijn:
•
•
•
•

Kompan
Nijha
Eibe
HVR Speeltotaal

In 2017 is een kennismakingsjaar en voeren ze allemaal een deel uit.
Vanaf 2018 doen steeds 2 contractanten mee bij de uitvoering van de
betreffende jaarfase om het werk wat meer te bundelen.

•v,

\ Barneveld

Werking bouwteam
in het bouwteam zit de projectgroep en de
contractanten, leder najaar gaat het bouwteam
om tafel om de afgelopen jaarfase te evalueren
en de nieuwe jaarfase te plannen en een
aanpak te kiezen. Op deze manier wordt de
expertise van iedere bouwteamlid optimaal
ingezet.
De projectgroep bewaakt de randvoorwaarden
waarbinnen ontwerp en participatie
plaatsvinden en wijst de speelplekken aan en
uit te voeren maatregelen.

Projectgroep: maken
plekkenlijst en
beaplen
randvoorwaarden
najaar (2018)

Contractanten:
werkvoorbereiding,
offertes en levertijden
zomer/najaar (2018)

Bouwteam: houden
bewonersparticipatie
voorjaar (2018)
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Participatie en ontwerp
Voor de eerste jaarfase is gekozen om de bewoners de gelegenheid te
geven zelf speelplekken te ontwerpen. Een hoge mate van participatie en
verantwoordelijkheid. Alle inwoners zijn hiervoor huis aan huis uitgenodigd.
Op de eerste bijeenkomst zijn bewoners geïnformeerd over de visie en de
aanpak voor hun wijk en konden bewoners kiezen tussen een intensief of
een extensief participatietraject.
Communicatiestrategie
Intensief traiect
Extensief traject en enquêtes
Ontwerp
De Speeltuinbende

"S ,.—,.
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Communicatiestrategie

r

De jaarfasen worden hele wijken of dorpen opgepakt. Zo/kunnen we met de
hele wijk in gesprek over de speelruimte. We stimuleren gesprek over
speelbuurten in plaats van alleen de speelplek voor de deur. Oudere
kinderen of (groot)ouders met kleine kinderen kunnen prima wat verder
lopen naar een mooie, grote en uitdagende samenspeelplek.
Door kleinere plekken anders in te richten met minder speeltoestellen en
deze investeringen te bundelen op de samenspeelplek kunnen er daar
grotere en uitdagende toestellen worden geplaatst. De kleine plekjes blijven
voor de kleine kinderen en voor kortere speelmomenten wel bestaan, maar
minder 'zwaar' ingericht.
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Intensief traject
De intensief betrokken bewoners hebben een ontwerples gekregen en
konden toen thuis aan de slag. Op de navolgende bijeenkomst zijn samen
ontwerpen gemaakt. Deze zijn aan de contractanten gegeven die een
concept ontwerp hebben gemaakt. Dit concept ontwerp is besproken en
vervolgens gepresenteerd op 14 juni aan de wijken.
Bijeenkomst
Bijeenkomst
Bijeenkomst
Bijeenkomst
Bijeenkomst

1: algemene informatieavond beleid en aanpak voor de wijk
2: ontwerples
3: ontwerpen samenvoegen tot wensbeeld
4: bespreken concept ontwerp
5: presenteren definitief ontwerp

s
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Extensief traject
Het extensieve traject bestond uit het
bijwonen van de eerste bijeenkomst en
vervolgens het bekijken van het
eindontwerp op bijeenkomst 5. Sommige
bewoners kwamen ook tussendoor nog wel
kijken.

Welke speelprikkels zou je hier willen?
Wddt je op, ovei en dt kdn ipritifeeri
W^ar jp nunpn jan kan makpn
Wddi je op kdn zitten niddr ook diideie
Waar jp mpt ?and kar «ipplpn
Woar je ovenwicht op moet zoeken
Waar <
j > Roert achrpr kan vpr<.rnpppii
Wddi je (pddljvoetbdl mee kdn doei.
Waai je lijnpn pn klpurpn op straat 7iPt
Wjar je met wjter kan spelen

Door circa 125 bewoners jong en oud is
een enquête ingevuld over de
speelplekken. De resultaten zijn verwerkt in
het ontwerp.

Waar je hoog kan staan
Waai c kan ruiken, voelpr, hmen of
(

Wddt je speelsueii lll up kan beiKen

0%

10K
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Ontwerp
De ontwerpen zijn gemaakt door de contractanten aan de hand van
inrichtingsschetsen die samen met ruim 100 bewoners waren gemaakt.
Op 14 juni 2017 zijn de ontwerpen aan alle bewoners gepresenteerd
tijdens festiviteiten voor de Nationale Buitenspeeldag op de school in
Norschoten en op de Slotstraat. De ontwerpen kwamen tegelijkertijd
online ter inzage.
In het ontwerp is veel gewerkt met speelaanleidingen en speelgroen en
minder met speeltoestellen. Dit was even wennen voor bewoners, maar
de bewoners die de ontwerples hebben gevolgd zien ook de voordelen
van minder toestellen. Zo houden ze veel ruimte over om zelf
activiteiten te doen. Bovendien konden ze mooie grote toestellen
uitkiezen voor de samenspeelplekken.

1^5 vu Mtn <^*«N(MiiiJUn oMtttut tr trilt
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De Speeltuinbende
Om meer aandacht te genereren voor het samen
spelen op de samenspeelplekken is de expertise van
de Speeltuinbende ingeschakeld.
De Speeltuinbende is een 'bende' van kinderen die
de speelruimte toetst op toegankelijkheid en
geschiktheid voor samenspelen van kinderen met en
zonder handicap. Ook geven ze tips voor het
ontwerp.
Helaas heeft de Speeltuinbende nog weinig leden in
Barneveld en zijn ook in jaarfase 2017 buiten één
actief lid geen andere mensen lid geworden. We
denken nog na over borging hiervan in de komende
jaarfasen.
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Werk in uitvoering
In de maanden november tot en met maart worden de speelplekken fase
2017 gerealiseerd. De uitvoering van bijna 40 speelplekken vergt grote
coördinatie. Er gaan 4 contractanten aan de slag. Grond, verhardingen,
speeltoestellen en meubilair moet van en naar speelplekken en de werf.
De financiële afrekening vindt pas daarna plaats.
Bewoners worden geïnformeerd door publicaties op de gemeentepagina,
in de krant, social media en www.barneveld.nl/spelen. Betrokken
bewoners en direct omwonenden krijgen persoonlijk bericht over de
uitvoering.
Voor het speelseizoen 2018 begint zijn de speelplekken klaar. Tijd voor
feestelijke openingen rond Koningsdag!
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Leerpunten 1 van 3
In oktober en november wordt fase 2017 geëvalueerd met het bouwteam.
De volgende punten zijn al als leerpunt naar voren gekomen:
In de praktijk bleek dat bewoners kwamen en gingen buiten de
trajecten om, wat soms voor veel ergernis zorgde voor zowel het
bouwteam als de intensief betrokken bewoners. Herhaling van zetten
lijkt bijna onmogelijk te voorkomen. Je kan bewoners immers niet
verbieden om te komen of het ze kwalijk nemen als ze een keer niet
kunnen.
• In de nieuwsbrief waren wel de speelplekken waar het om ging
aangegeven maar niet dat al het openbare groen ook is in te zetten
als speelruimte. Mensen die dachten niet betrokken te hoeven zijn
wilden later toch meepraten. In de volgende uitnodiging komt dit
explicieter te staan. Ook de kaart op de website moet aangepast of de
toelichtende tekst erbij.
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Leerpunten 2 van 3
In fase 2017 liepen we vertraging op door vragen omtrent de
aanbesteding. Dit was niet goed ingepland waardoor we wat moesten
haasten en een extra communicatiestap kregen in het traject. Het
bouwteam werd pas halverwege de participatie geformeerd. Volgend
jaar hebben we dit probleem niet.
De voorcalculatie is lager dan de offertes van de contractanten. Dit
komt met name door het toevoegen van de groenrenovaties. Deze
worden volgend jaar alleen meegenomen waar dit toegevoegde
speelwaarde genereerd. De partners hadden de standaardeisen met
betrekking tot grondverbetering niet goed tussen de oren. Hierover
worden nog gesprekken gevoerd, wat tot enige vertraging leidt in het
uitvoeringstraject.
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Leerpunten 3 van 3

•

Er is gewerkt met 2 projectleiders naast elkaar en een groenadviseur
vanuit de gemeente. Dit was voor de contractanten niet altijd even
helder. Volgende fase is er 1 projectleider die interne communicatie
ook doet.
We hadden te maken met de participatiespagaat tussen:
1. volwassen en kinderen
2. omwonenden en verder weg wonende ouders
3. bewoners en de Speeltuinbende/gemeente
4. wensen bewoners en algemeen belang (beleid)

Het is onmogelijk om iedereen tevreden te houden. We maken nog
duidelijker dat de speelbelangen van de kinderen het belangrijkste
uitgangspunt vormen.
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2018 en verder
Fase 2018 is al weer opgestart. De plekkenlijst wordt gemaakt en in
november de aanpak bepaald inclusief de aanpak voor communicatie en
participatie. Daarna zullen bewoners weer worden uitgenodigd mee te
doen.
Naast het werk in de jaarfasen wordt via lopende projecten ook al
gewerkt aan de invulling van bijvoorbeeld nieuwe speelplekken die later
stonden gepland. Zo is er bijgedragen aan een openbaar toegankelijk
schoolplein in De Burgt waar jeugd en jongeren nu al kunnen gaan
sporten.
Daar waar kan proberen we kansen te benutten.

