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Nes - Speeltuin
In het dorp is een speeltuin tegenover de Opstekker in het dorp Nes zijn veel vragen en
onduidelijkheden.
Op welke wijze zijn de inwoners van Nes betrokken bij het tot stand komen van de
speeltuin?
Het is ons niet bekend hoe de speelplek tot stand is gekomen. Dit was voor de
gemeentelijke herindeling. We hebben nog een poging gedaan om de stukken hierover
uit het archief in Leeuwarden te krijgen. Dit is niet gelukt, we hebben geen documenten
gekregen.
Welke rol bij hebben de inwoners op dit moment bij de speeltuin ten aanzien van
onderhoud, instandhouding, etc.
Na de gemeentelijke herindeling zijn alle speeltuinverenigingen van de voormalige
gemeente Boarnsterhim uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Hierin is uitgelegd
hoe het beheer en onderhoud is geregeld in de gemeente Heerenveen. In de voormalige
gemeente Boarnsterhim was het beheer en onderhoud van de speelplekken de
verantwoordelijkheid van de speeltuinverenigingen. In de gemeente Heerenveen wordt
het beheer en onderhoud van de speelplekken uitgevoerd door een medewerker van de
gemeente met uitzondering van bewonersinitiatieven waarbij een beheerovereenkomst is
afgesloten.
De speeltuinvereniging in Nes heeft toen als enige vereniging het beheer en onderhoud
overgedragen aan de gemeente. Inmiddels hebben bijna alle verenigingen het beheer en
onderhoud aan de gemeente overgedragen.
De speeltuinverenigingen zijn voor de gemeente in principe het eerste aanspreekpunt
voor vragen over de speelplek. Er zijn geen gemeentelijke richtlijnen/verplichtingen voor
speeltuinverenigingen. Iedere vereniging geeft op een eigen manier invulling aan haar
rol. Sommige verenigingen zijn (zichtbaar) actief, andere zijn misschien wel actief maar
niet zichtbaar voor ons als gemeente. De speeltuinvereniging in Nes behoort tot de
laatste categorie. Onder actief verstaan wij het jaarlijks organiseren van een activiteit in
de speelplek zoals Himmeldei, speeltuinfeest, burendag en/of de buitenspeeldag. Zij
zorgen voor de betrokkenheid van de buurt bij de speelplek.
De speeltuinvereniging in Nes heeft sinds kort een nieuw bestuur. Op 22 februari hebben
we (ambtelijk) het nieuwe bestuur uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Bij wie kunnen de betrokken inwoners terecht voor vragen?
Concrete vragen en klachten over het onderhoud kunnen bij de gemeente worden

gemeld. Op de website van de gemeente Heerenveen is een formulier waarop dit
eenvoudig kan worden ingevuld. Inwoners kunnen met vragen ook altijd bij de
wijkteamleider terecht. Voor algemene vragen kunnen inwoners contact opnemen met de
speeltuinvereniging.
Graag ontvang ik het actuele gemeentelijke beleid ten aanzien van speelterreinen.
Het speelplan van de gemeente Heerenveen is bijgevoegd. Het plan staat ook op de
website van de gemeente Heerenveen.

