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Inleiding
R OL PARTICIPATIETRAJECT IN BELEIDSNOTA
Toepassing in de nota
De input uit het participatietraject is gebruikt om de eerste conclusies en voorlopige aanbevelingen uit de
analyse (veldwerk, deskresearch) te staven. Deze analyse is voor het participatietraject (eind 2015)
uitgevoerd. Daarnaast is de ervaring en deskundigheid van bewoners en ketenpartners gebruikt om het
onderzoek en daaruit voortkomende ambities voor de toekomst van de speelruimte te verrijken.
Vooral de wijkwandelingen, het jongerenoverleg en voor specifieke buurten de enquête waren zeer
waardevol in de analyse naar de vraag naar speelruimte en het verkrijgen van inzicht naar de speelcultuur.
Dit omdat de input uit eerste hand van de gebruikers komt en bij de wijkwandelingen en het
jongerenoverleg ook interactie ontstaat met hen. Voor het verrijken van de beleidsambities was vooral de
input van externe partijen en ketenpartners waardevol omdat hierbij concreet en op een abstract niveau
gedacht wordt over voorwaarden waaraan speelruimte zou moeten voldoen.
Terugkoppeling
Naast het verzamelen van informatie is het van belang om deelnemers van het participatietraject ook zelf
te informeren over de wijze waarop hun input is verwerkt en vertaald naar een beleidsnota voor
speelruimte. Om deze reden wordt, na vaststelling van de nota een informatieposter opgesteld waarop de
informatie uit de nota op een visuele wijze wordt teruggebracht tot de kern van de boodschap. Uiteraard
wordt daarnaast ook de gehele nota online gepubliceerd voor geïnteresseerden.
Leeswijzer participatierapport
In dit participatierapport zijn de resultaten van de in de eerste paragraaf beschreven trajecten uitgewerkt
in een algemeen stuk per instrument en een gebundelde paragraaf per wijk. Hierbij is gekeken naar de
relevantie van de input (enkele respondenten van de vragenlijst zijn niet representatief voor een hele wijk)
en de bevindingen vanuit het veldwerk en het deskresearch. Aan de hand van de input is per wijk, maar
uiteraard ook voor de beleidsnota in het algemeen, een aantal aanbevelingen gegeven.
OPZET PARTICIPATIETRAJECT EN RESPONS

Werkwijze en plan van aanpak
De gemeente Oosterhout betrekt graag haar bewoners bij het opstellen van beleidsnota’s waarbij de kennis
en ervaring van bewoners van toegevoegde waarde is voor het onderzoek en te voeren beleid. Zeker bij
een zichtbaar onderwerp als speelruimte, waar bewoners dagelijks gebruik van maken is het waardevol om
bewoners te betrekken. Er is in dit traject zodoende gekozen voor een meervoudige opzet waarbij gebruik
is gemaakt van de volgende participatie‐instrumenten:






Enquête voor kinderen (0‐18 jaar)
Wijkwandelingen met basisschoolleerlingen
Jongerenbijeenkomst
Ketenpartneroverleg
Vragenlijsten voor externe partners
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Enquête voor kinderen
Kinderen van 0‐18 jaar konden gedurende vier weken in maart 2016 een online vragenlijst invullen op de
website www.speelplan.nl/oosterhout. De oproep voor deze vragenlijst werd verspreid via alle
basisscholen. Uiteindelijk is de online vragenlijst door slechts 64 respondenten volledig ingevuld, afkomstig
van 14 verschillende basisscholen. Vooral kinderen van basisschool Marcoen (Dorst) zijn goed
vertegenwoordigd met 33% van de input. De scholen Sterrendonk en Rubenshof (beiden Dommelbergen)
waren samen eveneens verantwoordelijk voor 33% van de respondenten. Alle andere scholen hadden
maximaal 5 respondenten en zijn daarom bijna niet representatief voor het onderzoek.

Respons enquête (71 in totaal)
de Ontdekking de Meander
9%
1%

de Pionier
3%

de Beiaard
de Touwbaan 1%
3%
de Kameleon
Torenschouw 1%
1%

Marcoen (Dorst)
34%

Sterrendonk
11%

Sint Jan (Oosteind)
1%
Rubenshof
20%

de Berkenhof
4%
de Strijene
4%

de Duizendpoot
6%

De belangrijke leeftijdsgroep van 5‐9 jaar heeft het best gereageerd op de oproep (tenminste 50%). Bijna
30% van de respondenten was jonger dan 6 jaar oud, slechts 3 respondenten waren 12 jaar of ouder.
De vragenlijst bestond uit vragen om de achtergrond van de respondent te plaatsen (leeftijd, geslacht,
wijk/kern) zodat achteraf de reacties beter geanalyseerd konden worden. Daarnaast werd de kinderen
gevraagd naar de wijze waarop nu gespeeld wordt in de wijk en de favoriete speelvormen en type locaties.
Ook werd kinderen gevraagd naar de goede en mindere kanten van het huidige speelruimte aanbod.
Met deze informatie ontstaat niet alleen een beeld van de huidige speelcultuur (analyse aanbod), maar ook
inzicht in de wijze waarop graag gespeeld zou worden (analyse vraag). Hierbij wordt een inventariserende,
raadplegende aanpak gekozen zonder de verwachting te creëren dat specifieke speelplekken op korte
termijn worden heringericht tot enorme speelplekken.
Wijkwandelingen met basisschoolleerlingen
In de eerste drie weken van maart zijn negen wandelingen georganiseerd in samenwerking met scholen uit
de verschillende wijken en kernen van de gemeente. Scholen zijn hiervoor benaderd vanuit de gemeente
en later Speelplan om concrete afspraken in te plannen en uiteindelijk de wandelingen uit te voeren. Aan
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de wandelingen deden kinderen mee uit de verschillende klassen van groep 3 (6 jaar) tot groep 8 (12 jaar).
Twee keer is gewandeld met een groep kinderen uit één klas. In totaal is met ongeveer 100 kinderen
gewandeld. De volgende scholen deden hierbij mee:






29 februari – Paulo Freire (Strijen)
1 maart – St. Jan (Oosteind)
7 maart – Sterrendonk (Dommelbergen)
11 maart – Marcoen (Dorst)
11 maart – Duizendpoot (Dommelbergen)






14 maart – De Ontdekking (Oosterheide)
14 maart – Rubenshof (Dommelbergen)
14 maart – de Biëncorf (Centrum)
16 maart – de Achthoek (Den Hout)

Tijdens de wandelingen is een ronde rondom de school gelopen van ongeveer drie kwartier waarbij vragen
gesteld werden over de speelcultuur (“hoe spelen jullie buiten?”) en ook concreet over de inrichting van de
formele en informele speelruimte. Kinderen zijn hierbij, omdat ze uit de schoolomgeving worden gehaald,
zeer openhartig en vertellen graag over hun ervaringen en ook wensen voor de speelruimte.
De wandelingen zijn meer en directer dan de enquête gericht op de plekken in de schoolomgeving. Kinderen
hebben dan ook vaak al concrete wensen voor specifieke locaties en de mogelijkheid om veel informatie
en wensen door te geven. Aan het begin van elke wandeling is daarom duidelijk uitgelegd dat de
wandelingen onderdeel zijn van een onderzoek naar de speelruimte en niet gaan over het daadwerkelijk
herinrichten van de speelplekken zelf.
Jongerenbijeenkomst
Om jongeren actief te kunnen betrekken bij het opstellen van de beleidsnota Spelen is in samenwerking
met JONG! een ‘pizzaoverleg’ georganiseerd op het stadhuis. Rondom etenstijd is daar op 16 maart met
jongeren in gesprek gegaan over hun gebruik van de openbare ruimte en behoefte met betrekking tot
spelen en sporten in de openbare ruimte. Bij het overleg waren ongeveer 30‐35 jongeren in de leeftijd van
12 tot 18 jaar aanwezig. Dit betrof actieve sporters, jeugdraadsleden en gewoon kinderen die graag buiten
spelen en hun kans zagen om hier met de gemeente en Speelplan over in gesprek te gaan.
Met hen is dan ook gesproken over het spelen en sporten in de gehele gemeente, maar ook op wijkniveau
of zelfs met betrekking tot specifieke speelplekken. Ook hierbij vanuit het doel om beleidsambities te
inventariseren, dus zonder concrete toezeggingen te doen op het gebied van (her)inrichtingen. Aangegeven
is dat hiervoor andere sessies zullen volgen (bijvoorbeeld met betrekking tot skaten).

Pizzaoverleg Jongeren op 16 maart
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Ketenpartneroverleg en externe partners
De gemeente Oosterhout hecht ook veel waarde aan de kennis, ervaring en ideeën van (professionele)
partijen die in aanraking komen met speelruimte en/of spelende kinderen. Onderscheid is gemaakt tussen
twee groepen:
 Ketenpartners die een actieve rol spelen in het begeleiden en faciliteren van spelende kinderen en een
rol spelen in de uitvoering van de beleidsnota Spelen. Dit zijn partijen als JONG!, Oosterhout in
Beweging (OiB), het Gehandicaptenplatform Oosterhout (GPO), Staatsbosbeheer en
buurtcoördinatoren, maar ook partners binnen het gemeentehuis zoals ontwerpers en beheerders.
 Externe partijen zijn de overige organisaties en instellingen die speelruimte in beheer hebben of gebruik
maken van speelplekken van de gemeente. Hieronder vallen alle basisscholen en sportverenigingen,
maar ook kinderopvangcentra en recreatiebedrijven.
De eerste groep werd door middel van een vragenlijst gevraagd naar hun ervaring en beoordeling van de
speel‐ en sportruimte in de gemeente. Hierbij werd gevraagd naar goede speelwijken of betrokken buurt,
maar ook naar plekken die juist helemaal niet goed gebruikt werden en naar verbeterpunten. Tevens werd
gevraagd naar mogelijke verbindingen met aanpalende beleidsterreinen of ontwikkelingen vanuit andere
organisaties. Zo kon naast deskundige input over het gemeentelijke speelruimtebeleid tevens
geïnventariseerd worden of en hoe samengewerkt zou kunnen worden met dergelijke partijen.
Op vrijdag 18 maart ook een overleg ingepland met enkele van deze ketenpartners om de input te
bespreken. Hierbij waren naast de gemeente Oosterhout ook GPO, JONG!, OiB en een buurtcoördinator
aanwezig. De vragenlijsten waren daarnaast ingevuld door OiB, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
(zie ook bijlagen).
De groep externe partijen kreeg begin maart een mail met daarin een beknopt aantal vragen over het
gebruik van speelvoorzieningen van de gemeente, de openbaarheid van hun terrein (schoolplein, speelplek,
sportvelden) en de vraag hoe speelruimte verbeterd zou kunnen worden. Deze vragen zijn naar 70
organisaties gestuurd waarop 26 organisaties hebben geantwoord. De respons onder basisscholen was het
hoogst. Van de 22 basisscholen deden er 16 mee aan de vragenlijst en/of wijkwandeling.
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Deel 1 – Algemene input
O NLINE ENQUÊTE
Belangrijkste input voor het beleidsplan spelen
De enquête is onvoldoende ingevuld om veel waarde te hechten aan een algemene beeld voor de
gemeente. Wel kan de input gebruikt worden voor de analyse in Dommelbergen en kerkdorp Dorst. In
Vrachelen is de enquête te weinig ingevuld om waarde te hechten aan de uitkomst voor de gehele wijk.
Wel kan de input worden meegenomen en naast de bevindingen uit het veldwerk worden gelegd (er was
in Vrachelen helaas geen school die mee wilde doen aan de wijkwandelingen).
Een aantal algemene uitkomsten vanuit de enquête, hierbij dient rekening gehouden te worden met de
relatief lage leeftijd van de respondenten.




De respons uit de online vragenlijst komt in grote lijnen overeen met zaken die ook genoemd zijn tijdens
de wijkwandelingen en jongerenbijeenkomst. Wel wordt in de online vragenlijst vaker gewezen naar
de onveilige verkeersituatie, hondenpoep, het belang van veilige speelplekken en voldoende toezicht.
De meeste kinderen spelen vooral samen met andere kinderen in de eigen buurt. Ongeveer 60% speelt
elke tot bijna elke dag buiten, ongeveer 35% speelt meerdere keren per week buiten. Een enkeling
speelt nooit of bijna nooit buiten.
Als kinderen buiten spelen, dan wordt dan wordt dat vooral gedaan op (meerdere opties mogelijk):

Als je buiten speelt of sport dan is dat:
IN EIGEN TUIN
IN DE SPEELTUIN
OP DE STOEP OF OP STRAAT
OP EEN GRASVELD
NA SCHOOL OP HET SCHOOLPLEIN
IN HET GROEN
OP EEN SPORTPLEK
IK SPEEL LIEVER NIET BUITEN

0%





10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Kinderen geven aan vooral aan te spelen in de eigen tuin, op straat en de speeltuin1. Vlak daarachter
gevolgd door het grasveld. De sportplek en het groen (beiden toegelicht in de enquête) zijn veel minder
genoemd. Dit is waarschijnlijk vanwege de relatief lage leeftijd van de respondenten (er waren bijna
geen respondenten ouder dan 12 jaar) en de afwezigheid van natuurlijke speelplekken.
Op de vraag wat de kinderen van de huidige speeltuinen en sportplekken in hun buurt vinden wordt
vooral “saai” (47%) geantwoord. Dit is vaker het geval in Oosterhout‐Midden en Dorst dan in Vrachelen.
11% geeft aan dat er geen speeltuintjes in de buurt zijn, 39% geeft aan dat de speelplekken “gewoon
leuk” zijn. Slechts 2 respondenten geeft aan dat de speelplekken “heel leuk” zijn.
1

In de enquête en communicatie met kinderen wordt de term ‘speeltuin’ gebruikt voor de formele speelplek van de
gemeente omdat dit voor hen beter tot de verbeelding spreekt.
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Als favoriete speelfuncties of –vormen worden de ‘usual suspects’ genoemd als klimmen, voetballen,
en schommelen. Vanwege de relatief lage leeftijd van de respondenten worden veel traditionele
speelvormen benoemd (glijden, wippen, draaien). Op de vraag welke speelvormen favoriet zijn
(iedereen kiest 4 opties uit een serie plaatjes) komt het volgende naar voren:

Favoriete speel‐ en sportvormen:
SCHOMMELEN
KLIMMEN
VOETBALLEN OF HOCKEYEN
SPELEN MET WATER
VERSTOPPEN
GLIJDEN
(CROSS)FIETSEN EN SKELTEREN
SKATEN EN ROLSCHAATSEN
SPELEN MET ZAND
BOUWEN
SPELLETJES SPELEN
WIPPEN
DOEN ALSOF' SPELEN
DUIKELEN
ZWAAIEN
DRAAIEN
CHILLEN EN ONTMOETEN
BASKETBALLEN EN KORFBALLEN
BOOTCAMP OF FREERUNNING
JE EVENWICHT BEWAREN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

W IJKWANDELINGEN EN JONGERENBIJEENKOMST
Belangrijkste input voor het beleidsplan spelen
De wijkwandelingen en jongerenbijeenkomst zorgen vooral input op specifieke plekken of buurten, er zijn
echter ook een aantal punten die meer algemeen gelden voor de gehele gemeente. Dit omdat deze punten
in meerdere buurten en kerkdorpen van toepassing zijn of omdat de kinderen suggesties of opmerkingen
hadden over het gehele aanbod.
Met betrekking tot de speelcultuur en de algemene beoordeling
 Er is niet sprake van één speelcultuur. Binnen Oosterhout‐stad en in vergelijking met de kerkdorpen,
maar ook tussen de kerkdorpen onderling is er verschil tussen de wijze waarop kinderen spelen in de
openbare ruimte.
 De verschillen in speelcultuur is grotendeels terug te herleiden naar de inrichting van de openbare
ruimte, maar deels ook toe te wijzen aan activiteiten die georganiseerd worden, de wijze waarop
scholen de openbare ruimte benutten en sociaal‐culturele en demografische verschillen.
 Veel kinderen zijn gematigd tevreden tot positief over het huidige aanbod, dit neemt wel af naarmate
de kinderen ouder worden.
 De oudere kinderen (zijn mobieler) geven aan dat veel speelplekken op elkaar lijken. Dit motiveert niet
om verder op verkenning te gaan in de wijk. Ook worden echt uitdagende speelplekken gemist.
 Naarmate de kinderen ouder worden is er vooral ‘minder tijd’ om buiten te spelen door bijvoorbeeld
clubjes of huiswerk. Hierin kunnen organisaties als OiB of de scholen zelf een rol in vervullen.
 De meest bekende plek, en onder jongeren ook heel populair is het Slotjesveld. Deze werd ook gebruikt
door de jongeren uit Oosterheide en Vrachelen, maar was veel minder bekend bij kinderen uit
Dommelbergen.
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Wijkwandeling met kinderen van de Ontdekking en wethouder Janse – Foto: Joyce van Belkom, het Fotoburo (BN de Stem)

Met betrekking tot de diversiteit/kwaliteit van het aanbod
 Veel kinderen tijdens zowel de wijkwandelingen als ook de jongerenbijeenkomst geven aan graag
hutten te bouwen met losse takken, onder grote struiken of zelfs in bomen. Het verdient aanbeveling
duidelijkheid te scheppen over de regels/mogelijkheden met betrekking tot spelen in het openbaar
groen. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor hun ouders, handhavers en buurtbewoners.
 Aangegeven wordt dat de sportvoorzieningen soms eenzijdig zijn ingericht. Voetbal is overduidelijk de
meest populaire sport, maar in sommige buurten zouden kinderen ook graag andere sporten willen
beoefenen. Dit varieert van skaten, BMX en freerunnen tot tennis of korfbal.
Met betrekking tot het participatietraject zelf
 Positief ervaren is de betrokkenheid van de kinderen waarmee we gesproken hebben. Ze waren dan
ook volwaardige gesprekspartners die verder dachten dan alleen de eigen wensen en woonomgeving.
 Vooral jongeren zouden graag vaker betrokken willen worden bij (her)inrichting van sportplekken.
 Kinderen die meededen aan de wijkwandelingen hadden zelf ideeën bedacht voor de verbetering van
de speelplekken in de buurt. Het is raadzaam om kinderen voortaan ook te betrekken bij het opstellen
van het programma van eisen bij de (her)inrichting van speelplekken.
 De jongeren hadden een soms wat afwachtende attitude richting de gemeente (“eerst zien, dan
geloven”). Het verdient aanbeveling om zodoende ook te zorgen voor terugkoppeling richting de
deelnemers van het participatietraject.

K ETENPARTNERS EN EXTERN BETROKKEN PARTIJEN
Belangrijkste input voor het beleidsplan spelen
De ketenpartners (via vragenlijst en bijeenkomst) en overige externe partijen (via vragenlijst) gaven vooral
input die het best samengevat kan worden in een algemeen beeld over de gemeente. Aanvullingen voor
specifieke wijken zijn daarnaast in deel 2 van dit rapport opgenomen.
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Met betrekking tot het huidige speelruimteaanbod
 Er zouden meer en verschillende plekken moeten komen om te sporten en beweging te stimuleren.
Speelplekken moeten daarbij ook meer met hun tijd mee gaan om in te spelen op nieuwe trends.
 Er is een duidelijke behoefte aan een uitdagende natuurlijke speelplek (met waterspel). Er zijn
verschillende ketenpartners (waaronder de natuurorganisaties) die hierin samen willen optrekken.
 Ook veel gehoorde geluiden door de ketenpartners zijn een waterspeeltuin en/of freerunplek.
 Veel speelplekken zijn niet goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers (of kinderwagens), daarnaast zijn
veel speelplekken ook zelf niet goed ingericht op kinderen met een beperking. Soms zit dat in de
gekozen ondergrond of toestel, maar soms kan de speelplek al veel functioneler worden door kleine
ingrepen. Dit is niet overal nodig. Vanuit GPO wordt aangegeven dat zij in ieder geval graag vijf centrale
speelplekken zien waarop wordt gekeken naar de toegankelijkheid voor kinderen met een beperking.
 Vanuit de kinderopvangorganisaties wordt aangegeven dat er wellicht anders over speelruimte gedacht
moet worden (en geïnvesteerd). Een ruimte hoeft niet perse ingericht te worden met speeltoestellen,
als de ruimte maar duidelijk herkenbaar is als speelruimte.
 Veel ouders ervaren een groot gevoel van onveiligheid dat samenhangt met buitenspelen (verkeer,
vreemde mensen, vallen, oudere kinderen). Wellicht is het goed na te denken over veilige routes waar
voldoende toezicht is en goede voorlichting. Ook dienen ouders zich beter bewust te moeten worden
van het belang van buitenspelen en voldoende beweging.
Met betrekking tot samenwerking met de gemeente en het delen van speelruimte
 Er zijn wensen voor een speeltuin (bewonersinitiatief), indien mogelijk in samenwerking met de
gemeente. Ook zijn er verschillende ketenpartners en scholen die samen met de gemeente willen
optrekken om nieuwe of ander soort speelplekken in te richten. Er zijn meerdere scholen die hun plein
openbaar stellen of gebruik na schooltijd gedogen. In veel gevallen zijn hier (nog) geen afspraken over
gemaakt. De meeste scholen gebruiken zelf de trapvelden in de buurt van de school.
 Vanuit het sportbedrijf wordt aangegeven dat alleen in Dorst het kunstgrasveld openbaar toegankelijk
is. Bij andere sportverenigingen (en dat wordt door hen ook aangegeven) is vaak sprake van een gedoog
constructie en mogen kinderen de velden betreden zolang er een beheerder aanwezig is. Vanuit de
sportnota van 2014 wordt ook gestreefd naar openstelling. Indien nodig kunnen hierover afspraken
gemaakt worden.
 Verbinding en integratie met andere beleidsterreinen is belangrijk en relevant met betrekking tot
speelruimte. Bij overlap van doelstellingen is het mogelijk om gezamenlijk (financieel) op te trekken.
Met betrekking tot het participatietraject zelf
 De Buitenspeeldag is in veel buurten een groot succes. Vorig jaar deden zo’n 15 buurten mee. Dit
gebeurt in samenwerking met scholen, maar ook soms door bewonersgroepen. Deze dag biedt dit jaar
(juni) kansen om ook iets te doen in de voorlichting over voornemens m.b.t. de beleidsnota Spelen.
 Net als de kinderen en jongeren geven ook de ketenpartners aan graag in de toekomst te willen blijven
meedenken over de inrichting van openbare speel‐ en sportplekken. Uiteraard met betrekking tot
kinderen met een beperking (GPO), maar ook om bijvoorbeeld slim in te spelen op mogelijk te
organiseren activiteiten (OiB, Staatsbosbeheer).
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Deel 2 – Bevindingen per wijk/kerkdorp
O OSTERHOUT ‐ MIDDEN : C ENTRUM
Veldinventarisatie
Formeel en informeel aanbod
De zeven formele speelplekken in wijk Centrum zijn verspreid aan de randen van de wijk gelegen. In de
binnenstad zelf ontbreekt een formele speelplek. De wijk kent verhoudingsgewijs ook het laagste aantal
kinderen (slechts 12% van de inwoners is jonger dan 19 jaar). Alle plekjes zijn traditionele
speelvoorzieningen, al dan niet gecombineerd met een pleintje met speelaanleidingen. Het schoolplein van
de Touwbaan is sinds kort ingericht als openbare speel‐/sportplek met een klein sportpleintje. Met
uitzondering van dit schoolplein zijn alle plekken blokplekjes. De speelkwaliteit is op veel plekken (3 van de
7) matig. Ook zijn enkele plekken sterk verouderd. De wijk Centrum kent veel openbare ruimte
(winkelgebied, Slotpark), deze zijn wisselend bespeelbaar, maar in ieder geval in veel gevallen autovrij. Het
Slotpark, dat doorloopt in de wijk Slotjes biedt prettige informele speelruimte.
Diversiteit van speelruimte
De diversiteit van de speelruimte is beperkt. Er is geen formele sportvoorziening en beperkte ruimte om in
het groen te ravotten. Dit is beide inherent aan het centrum‐stedelijke karakter van deze wijk. De
aangelegde speelvoorzieningen zijn vooral geschikt voor de jongste kinderen 0‐9 jaar. Voor de oudere jeugd
is er zodoende beperkte uitdaging/speelruimte beschikbaar.
Participatie
Wijkwandeling, jongerenbijeenkomst en online vragenlijst
 In de wijk Centrum heeft geen wijkwandeling plaatsgevonden, de respons uit de online vragenlijst was
beperkt tot 1 leerling van de Touwbaan, wel was Centrum vertegenwoordigd door jongeren tijdens de
jongerenbijeenkomst.
 Uit de vragenlijst en ook het pizzaoverleg met jongeren komt naar voren dat er weinig speelplekken in
de wijk zijn. Sportvoorzieningen worden dan ook vooral gevonden nabij Slotjesveld.
 Het winkelgebied wordt vooral door de oudere jeugd gebruikt om te verblijven. Aangegeven wordt dat
de tolerantie hier richting jongeren beperkt is. Jongeren gaan graag naar het Slotpark, de markt of het
pleintje nabij de bibliotheek.
Ketenpartners, extern betrokken partijen
 Vanuit de buurtcoördinator wordt aangegeven dat een groep ouders rondom de Touwbaan erg actief
is in het organiseren van de Buitenspeeldag in hun buurt. Ook in de St. Janstraat is vorig jaar een sport
en speldag georganiseerd. Vanuit JONG wordt aangegeven dat het Baseliekplein wordt gebruikt als
informele speelplek.
 GPO geeft tevens aan dat de Markt en Heuvel naast het Slotpark erg populaire (speel)plekken zijn voor
kinderen en jongeren. In verschillende mate wordt hier echter ook overlast ervaren.
 Tijdens het Ketenpartneroverleg wordt aangegeven dat het centrum zich vooral ook leent voor tijdelijke
evenementen (kermis), en dit wellicht ook een idee is voor tijdelijke sport, skate of speelvoorzieningen.
Oplossingen om de bespeelbaarheid te vergroten moeten vooral gezocht worden in de ‘software’,
activiteitenaanbod en/of evenementen.
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Suggesties voor verbetering
De speelruimte en respons uit het participatietraject is in de wijk Centrum beperkt. De wijk kent een
duidelijke openbaar programma voor de hele gemeente, vooral gericht op volwassenen en ouderen. Om te
bespeelbaarheid te verbeteren een aantal aanbevelingen:


Tijdelijke voorzieningen: Versterken activiteitenaanbod en aanbieden van programma dat na enkele
dagen weer verplaatst of opgeruimd kan worden. Voorbeelden:
o Pop‐up sportvoorzieningen als Bossaball, Panna of Pop‐up sportclinics
o Een mobiele speelbus met speel‐ en sportmateriaal en begeleiding vanuit welzijnswerk.

Kansen voor verbetering: een mobiele speelbus (links) of pop‐up sportvoorzieningen (rechts)





Samenwerking: Centrale formele speelplekken liggen vooral op buurtniveau buiten het daadwerkelijke
centrum. De schoolpleinen spelen hierbij een belangrijke rol, het plein van de Touwbaan voorziet in
een belangrijke behoefte aan de oostkant van de wijk. In de zuidwestelijke hoek, nabij basisschool de
Westhoek, ontbreekt een volwaardige speelvoorziening.
Informele speelruimte: Waar formele speelruimte onvoldoende dekkend is, moet het spelen op straat
bevordert worden door de aanleg van informele speelruimte. Dit kan van meer groen informeel aan de
randen tot stedelijk informeel in het winkelcentrum. Hier dient uiteraard wel behoefte naar te zijn.

Kansen voor verbetering: informeel spelen met een meer natuurlijk karakter (links en midden) of juist meer stedelijk (rechts)
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Sportpleintjes: Voor de oudere jeugd zijn vaste sportvoorzieningen niet nodig, zij gaan eenvoudig naar
Slotjesveld. Om de jeugd van 5‐9 te voorzien is het wenselijk om op slimme plekken (in overleg met
bewoners) kleinschalige sportvoorzieningen aan te leggen (pannaveldje, basket). Een goed voorbeeld
hiervan is het schoolplein van de Touwbaan. Aan de westkant ontbreekt zo’n plek nu nog.

Buiten spelen in Oosterhout

O OSTERHOUT ‐ MIDDEN : S LOTJES
Veldinventarisatie
Formeel en informeel aanbod
De wijk Slotjes bestaat uit drie buurten (west, midden en oost). De wijk is de grootste in Oosterhout‐Midden
en kent ook het hoogste aantal kinderen. De buurt Slotjes‐Midden is het best voorzien, uiteraard met het
Slotjesveld, maar ook met meerdere schoolpleinen en relatief grote speel‐ en sportplekken. Slotjes‐Oost
kent wat meer verouderde en rommelige speelplekjes. Deze zijn vaak wel goed gelegen, maar duidelijk
verouderd, beklad en/of bieden een beperkte speelwaarde. In Slotjes‐West zijn de plekken groter en met
meer aanbod. De informele speelruimte is in alle buurten redelijk tot goed op specifieke locaties. In Oost is
wat meer ongedefinieerde openbare ruimte waar duidelijk in gespeeld wordt, bij het gemeentehuis is een
leuke freerun‐plek en in West is er het Lukwelpark met waterpartijen en niveauverschillen.
Diversiteit van speelruimte
Over de hele wijk bekeken is de speelruimte voldoende divers. Er zijn uitdagende speel‐ en sportplekken,
meerdere pleintjes met speelaanleidingen en openbaar groen waarin gespeeld kan worden. Ook voor de
verschillende leeftijdsgroepen is er per buurt voldoende aanbod.
Participatie
Wijkwandeling, jongerenbijeenkomst en online vragenlijst
 De wijk Slotjes is wisselend vertegenwoordigd in het participatietraject. Met basisschool Biëncorf is
door Slotjes‐Midden gelopen maar geen enkele leerling van een van de scholen heeft de online
vragenlijst ingevuld. Tijdens het pizzaoverleg zijn wel enkele jongeren uit de buurt gekomen.
 De kinderen van de wijkwandeling blijken buiten vooral te sporten. Er zijn in de wijk dan ook veel leuke
sportplekken. De kinderen voetballen, basketballen skaten vooral. Soms is het op Slotjesveld erg druk,
dan wordt uitgeweken naar andere buurtplekken.
 De meeste kinderen spelen buiten schooltijd niet elke dag buiten, veel kinderen hebben huiswerk,
clubjes of spelen gewoon liever binnen. De oudere kinderen gaan ook graag naar het centrum om daar
te chillen. De koffieautomaat op het gemeentehuis is populair.
 Sommige plekken worden totaal niet gebruikt (o.a. ballenwand op de Commandeurstraat). De kinderen
lijken vooral te spelen op formele speelplekken, al geeft een enkeling ook aan hutten gebouwd te
hebben aan de rand van de wijk. Deze werden echter al snel weer gesloopt.
 Op de speelplekken, die prima worden gevonden, wordt vooral ook rondom de toestellen gespeeld.
Meest populaire speelplek is Pieter Vreedstraat waar zowel gesport als gespeeld kan worden. De wadi
bij de Tempelierstraat is ook erg leuk.
 Het schoolplein van de Wissel wordt weleens bespeeld. Het eigen schoolplein van de Biëncorf wordt
door de eigen leerlingen saai gevonden.
 Jongeren gaven tijdens het pizzaoverleg aan vooral te spelen op de sportplekken. Het Lukwelpark is
ook bekend, zeker bij middelbare scholieren, maar wordt niet gezien als speelruimte. Wel kunnen ze
daar goed chillen en rondhangen. Freerunners gebruiken meerdere plekken in Slotjes voor hun sport
zoals het plein achter het gemeentehuis. Dit wordt overigens niet altijd gewaardeerd.
 Het binnenhof van de Sint Benedictusstraat is mede met behulp van enkele jongeren ingericht als
crossbaan, dit leidt echter tot veel weerstand bij bewoners. Het is wel een populaire speelplek en de
jongeren geven ook aan dat zij veel plezier hebben gehad in het organiseren van clinics.
Ketenpartners, extern betrokken partijen
 De respons met betrekking tot ketenpartners en externe partijen was goed in Slotjes, zo gaven
basisscholen de Kameleon en de Biëncorf, maar ook het Hanze‐college aan ook sportvoorzieningen te
gebruiken van de gemeente (vooral Slotjesveld, maar ook de sportvoorzieningen bij VV Oosterhout. Er
is weinig behoefte om het eigen schoolplein open te zetten voor bewoners, vooral uit angst voor
vandalisme. Bij een goede waarborg overweegt de Kameleon zijn schoolplein openbaar te stellen.
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Ook vanuit OiB en JONG wordt aangegeven dat het Slotjesveld goed gebruikt wordt, zeker ook voor
losse activiteiten. Er wordt vanuit de ketenpartners weinig overlast ervaren van spelende kinderen.
Houthaven en Slotjes‐Oost (o.a. Sint Benedictusstraat) vallen op door de sociale betrokkenheid en
zelfwerkzaamheid.

Suggesties voor verbetering
De openbare speelruimte is divers en biedt ook voldoende uitdagende locaties volgens de participanten.
Deze uitdaging ligt wel vooral op de sportplekken, waarbij de Cruyffcourt en skatebaan bij Slotjesveld
verreweg het populairst is. Qua speelruimte een aantal aanbevelingen:


Voorlichting: Bewonersinitiatieven zouden ondersteund en wellicht gecoördineerd moeten worden
door de gemeente. Nu ontstaat er bijvoorbeeld onduidelijkheid, weerstand en een mogelijk conflict bij
de Sint Benedictusstraat terwijl dit een mooie kans is om speelruimte aan te leggen met betrokkenheid
van jongeren/bewoners.

Kansen voor verbetering: meer duidelijkheid bij bewonersprojecten (links) en andere sportvormen als freerunning (rechts)



Versterken multifunctionaliteit: Het Slotjesveld is een centrale plek voor kinderen uit heel Oosterhout.
Dit kan benut worden door activiteiten te organiseren (groot bereik van jongeren). Ook leent deze
locatie zich voor meer sportfuncties (bijvoorbeeld freerun of calisthenics) omdat veel jongeren deze
plek al bezoeken.

O OSTERHOUT ‐ MIDDEN : W EST
Veldinventarisatie
Formeel en informeel aanbod
Hoewel niet erg groot, is West de wijk in Oosterhout‐Midden met het grootste percentage jeugdigen (23%).
In de wijk West liggen 4 formele speelplekken en een trapveld. De speelruimte ligt evenredig verdeeld
rondom het trapveld. Het betreffen wat kleinere plekken, bedoeld voor de direct omwonenden. 1 speelplek
en het trapveld zelf hebben een duidelijkere wijkfunctie. De speelruimte in de buurt Kanaleneiland is leuker
en aantrekkelijker dan de speelruimte in de buurt Oud‐West. Ook is de informele speelruimte veel beter
aanwezig op Kanaleneiland. Hier kan prima op straat, achter de huizen langs, op (water)pleintjes en vooral
ook langs het water gespeeld worden, terwijl in Oud‐West de ruimte veel minder aantrekkelijk oogt en
vooral wordt gedomineerd door auto’s.
Diversiteit van speelruimte
De speelruimte in de buurt Kanaleneiland is voldoende divers. Er zijn pleintjes met speelaanleidingen, er
wordt gespeeld in het groen, er is een centrale speelplek en een trapveld. Wel is het formele aanbod wat
minimaal. In Oud‐West is deze diversiteit veel minder. Niet alleen de informele ruimte is beperkt, ook de
formele speelplekken zijn niet uitdagend. Voor de oudere jeugd is er alleen het trapveld.
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Buiten spelen in Oosterhout

Participatie
Wijkwandeling, jongerenbijeenkomst en online vragenlijst
 In de wijk West is geen basisschool gelegen. Zodoende heeft er geen wijkwandeling plaatsgevonden en
zijn ook reacties van de vragenlijst niet terug te herleiden tot deze buurt. In de online vragenlijst en
tijdens de jongerenbijeenkomst zijn ook geen aandachtspunten genoemd met betrekking tot deze wijk
of de buurten Kanaleneiland of Oud‐West.
Ketenpartners, extern betrokken partijen
 Vanuit de ketenpartners wordt met betrekking tot deze buurten gewezen op de overlast die wordt
ervaren in de Korenbocht nabij de haven. Dit komt niet door de aanwezigheid van een speelvoorziening.
In Oud‐West wordt echter ook gewezen op de sociale betrokkenheid van bewoners.
Suggesties voor verbetering
Vanwege de beperkte input zijn er voor deze wijk geen specifieke aanbevelingen te herleiden uit het
participatietraject. Met het oog op het veldwerk zijn wel de volgende aanbevelingen te doen:



Diversiteit: De speelruimte in Oud‐West is te beperkt, met name ten noorden van de Wilhelminalaan.
Een sportmogelijkheid is hier wenselijk, net als een uitdagende speelplek met buurtfunctie.
Toegankelijkheid: Als centrale plek zou het goed zijn als bij herinrichting van de speelplek Vlaggeschip
bewust gekeken wordt naar de toegankelijkheid voor kinderen met een beperking.

O OSTERHOUT ‐ MIDDEN : S TRIJEN
Veldinventarisatie
Formeel en informeel aanbod
In de wijk Strijen zijn, verdeeld over de Vogelbuurt en Kastelenbuurt 11 formele speel‐ en/of sportplekken
te vinden. De buurt oogt dan ook kindvriendelijk. Het betreffen vooral grotere speelvoorzieningen met een
duidelijk openbaar karakter en met meerdere speel‐ en/of sportfuncties. In de Kastelenbuurt wordt de
buurt doorklieft door een autovrije, groene zone (Vreeburg) waaraan ook meerdere speelplekken zijn
gelegen. Deze buurt is daarmee ook goed informeel bespeelbaar. In de Vogelbuurt zijn eigenlijk twee
clusters van speelvoorzieningen, een rondom de twee basisscholen Paulo Freire en Torenschouw en een in
noordelijke deel van de wijk. De formele speelplekken zijn vrijwel allemaal redelijk tot goed beoordeeld,
met uitzondering van een matig trapveld in de Vogelbuurt en een zeer beperkt speelplekje in de
Kastelenbuurt. Opmerkelijk is de combinatie van spelen en sporten op dezelfde plek. Op bijna de helft van
de plekken is dit het geval.
Diversiteit van speelruimte
De combinatie van spelen en sporten op veel plekken draagt bij aan het diverse aanbod in de wijk. Tevens
zijn er prima informele speelstroken door de wijk en wordt er ook langs de Bovensteweg duidelijk gespeeld
door kinderen. In de Vogelbuurt (rondom de Sterkenburg) zijn zelfs hond‐vrije informele speelplekken
(groen) en pleintjes met speelaanleidingen (door bewoners).
Participatie
Wijkwandeling, jongerenbijeenkomst en online vragenlijst
 Er is tijdens het participatietraject gewandeld met kinderen van de Paulo Freire school (op hun vrije
dag!). Vanuit de online vragenlijst is slechts enkele keren gereageerd door kinderen van basisschool
Torenschouw. De wijk was ook vertegenwoordigd tijdens het pizzaoverleg.
 De kinderen geven aan veel buiten te spelen. 8 van de 11 kinderen geeft aan elke dag buiten te spelen,
6 van de 11 doen dat ook bij regen, omdat ze dan juist goed in de plassen kunnen stampen Tijdens de
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wijkwandeling bleek vooral de speelplek aan de Sperwerstraat (met de gele doelen) populair. Het
betreft hierbij vooral de ruimte, maar ook de hoge glijbaan en de nestschommel worden duidelijk
gewaardeerd. Op deze speelplek worden vooral veel spelletjes gespeeld, zoals buskruit, politie en
boefje en verstoppertje. Ook de school blijkt de speelplek te gebruiken voor bijvoorbeeld de sportdag.
De speelplek nabij de Bovensteweg (Reigerstraat) is eveneens erg populair door de combinatie spel,
sport en ravotten. Niet iedereen mag hier echter komen omdat deze meer aan de rand van de wijk ligt.
In de Kastelenbuurt is de speelplek Wadestein (“Speelstein”) populair. Ook hierbij vanwege de
combinatie groene ruimte en speeltoestellen. De andere grote speelplek aan de Middachten wordt
minder gewaardeerd, vooral omdat de kabelbaan hier slap hangt.
Populairste sporten zijn voetbal, hierin wordt ook goed voorzien in de buurt. Een enkeling geeft aan
ook vaak te tennissen in de buurt, dit kan prima tegen een garagemuur. Graag zouden de kinderen ook
willen korfballen, liefst op het grasveld bij de Paulo Freireschool.
In de buurt kan goed gespeeld worden. Een enkele plek wordt vooral gezien voor de allerkleinste
kinderen en daardoor niet erg uitdagend (van Wijngaardenstraat) en een aantal kinderen (en een
ouder) geven aan dat er in de wijk veel grasveldjes liggen zonder speeltoestellen. Veel kinderen weten
niet goed wat daarmee te doen.
Als mindere punten van het buitenspelen wordt het zand genoemd, maar ook de hoeveelheid
hondenpoep op verschillende grasvelden en de stomme doelen op het grasveld bij de Paulo Freire
school. Af en toe hebben de jonge kinderen last van de oudere jeugd, dit komt vooral voor op de
trapveldjes. Of de jonge kinderen echt niet mee mogen spelen of zich alleen geïntimideerd voelen door
de oudere kinderen wordt niet duidelijk. Er worden volgens de kinderen wel veel toestellen beklad.
Het schoolplein van de Paulo Freire is erg populair en toegankelijk na schooltijd. Op dit plein kunnen ze
vooral veel leuke spelletjes spelen. Favoriet is het kleurenspel in de pannakooi. Als er gevraagd wordt
naar wat de kinderen leuker vinden wordt de traditionele speelplek met toestellen toch boven het
speelplein met aanleidingen gesteld.
Tijdens het pizzaoverleg wordt aangegeven dat vooral de speelplekken in het noorden van de
Vogelbuurt erg gewaardeerd worden, met name “de jungle”, de (in)formele ravotplek met het
slingertouw in de boom. Veel kinderen spelen hier graag, al vinden niet alle volwassenen dit even leuk.
Zo geeft een meisje aan dat “een boze buurman” eens bomen had omgezaagd zodat er geen hutten
meer gebouwd konden worden.

Ketenpartners, extern betrokken partijen
 De input van de ketenpartners komt grotendeels overeen met de reacties en input van de kinderen.
Een in de Vogelbuurt woonachtige buurtcoördinator geeft aan dat de Vogelbuurt wat haar betreft ook
een ideale speelbuurt is, juist door de diversiteit in de speelvoorzieningen. Tevens wordt aangegeven
dat de speelplek met de kabelbaan in de Kastelenbuurt (Middachtenlaan) erg druk bespeeld wordt (wat
wellicht de slappe kabel verklaard).
 De twee basisscholen in de wijk hebben beide een openbaar schoolplein. Deze pleinen hebben
uiteraard ook een belangrijke functies in het speelruimteaanbod. De Torenschouw zou eventueel extra
speelfuncties willen toevoegen in overleg met de gemeente.
Suggesties voor verbetering
Zowel de Kastelenbuurt, maar vooral de Vogelbuurt worden gezien als ideale speelbuurt, al zien de kinderen
altijd ruimte voor enige verbetering. Enkele aanbevelingen:
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Speelaanleiding: Er zijn veel lege grasvelden waar de kinderen geen raad mee weten. Met wat
grondwerk, beplanting en snoeiafval zijn hier al snel avontuurlijke speelomgevingen te realiseren
waarin kinderen meer aanleiding zien om spel te ontwikkelen. Bewoners kunnen ook gestimuleerd
worden om zelf vorm te geven aan deze informele speelruimte (zoals elders in de Vogelbuurt nu al
gebeurt). Ook is het goed voor bijvoorbeeld organisaties als OiB of bootcampclubs om dergelijke
locaties in beeld te krijgen als potentiële sportplekken voor bijvoorbeeld buurtsportcoaches.

Buiten spelen in Oosterhout



Eenvoudige ingrepen: Op een aantal locaties kan de speelwaarde met eenvoudige ingrepen sterk
worden verbeterd. Zo moet de kabelbaan strakker gesteld worden in de Kastelenbuurt en kunnen de
flespaal‐doelen nabij de Paulo Freireschool worden vervangen voor echte doelen of korfbalpalen.

Kansen voor verbetering: van trapveld bij de Paulo Freireschool (links) naar meer avontuurlijke speelruimte (midden/rechts)

O OSTERHOUT ‐ MIDDEN : L EIJSENAKKERS
Veldinventarisatie
Formeel en informeel aanbod
In de wijk Leijsenakkers zijn maar twee speelplekken gelegen. Dit zijn wel twee grotere speelplekken. Er is
in de wijk geen formele sportplek en de informele speelruimte is beperkt. In veel straten domineert de
auto. De wijk kent na Centrum dan ook relatief het laagste aantal kinderen (slechts 16% van de inwoners in
jonger dan 19 jaar).
Diversiteit van speelruimte
De diversiteit van de speelruimte is beperkt. Er is geen formele sportplek en er is weinig informele
speelruimte ontdekt tijdens het veldwerk. De kinderboerderij MEK biedt wel veel toegevoegde
speelwaarde.
Participatie
Wijkwandeling, jongerenbijeenkomst en online vragenlijst
 In de wijk Leijsenakkers is geen basisschool gelegen. Zodoende heeft er geen wijkwandeling
plaatsgevonden en zijn ook reacties van de vragenlijst niet terug te herleiden tot deze buurt. In de
online vragenlijst zijn ook geen aandachtspunten genoemd met betrekking tot deze wijk. Wel is de wijk
vertegenwoordigd door enkele jongeren bij het pizzaoverleg.
 Aangegeven werd dat er geen enkele sportplek is en dat op de plek waar gevoetbald wordt (de
Proostenweg) onhandige bulten liggen die het voetballen onmogelijk maken.
Ketenpartners, extern betrokken partijen
 Vanuit de ketenpartners werd vooral de waarde van milieu‐educatiecentrum MEK benadrukt. Dit wordt
door GPO zelfs gezien als een van de belangrijkste speelplekken in de gemeente. Ook vanuit andere
ketenpartners wordt de waarde van de speelvoorziening op dit terrein aangegeven. Het MEK zelf heeft
helaas niet gereageerd op de vragenlijst.
Suggesties voor verbetering
De wijk Leijsenakkers is erg summier voorzien van speelruimte. Enkele aanbevelingen voor verbetering:



Diversiteit: De wijk Leijsenakkers is, zeker voor kinderen tot 10 jaar, geïsoleerd door de abdij (niet
openbaar) en de Abdis van Thornstraat. Het is zodoende van belang dat in deze wijk ook tenminste een
formele sportvoorziening komt. Dit kan geïntegreerd worden in een van de locaties (of beiden).
Toegankelijkheid: Het MEK vervult een belangrijke rol in het speelruimteaanbod van de gemeente. Dit
is zodoende een van de centrale locaties waarbij ook goed naar de toegankelijkheid en functionaliteit
voor alle kinderen gekeken moet worden. Omdat dit geen speelplek van de gemeente is, dient hierbij
samengewerkt te worden.
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O OSTERHEIDE
Veldinventarisatie
Formeel en informeel aanbod
De wijk is qua omvang van de populatie vergelijkbaar met Slotjes, maar kent een beduidend hoger aantal
kinderen (23% om 20%). Er zijn in de wijk zelf 16 plekken gelegen en daarnaast nog een losse 17e speelplek
in het nabijgelegen industrieterrein bij de Vijf Eiken. De formele speelplekken variëren van speel‐ tot
sportplek of een combinatie van beiden. Nabij kindcentrum de Ontdekking is tevens een meer natuurlijke
speelplek te vinden.
De formele speelplekken zijn vrijwel allemaal grote, ruim opgezette speelplekken. De 3 kleinere plekken
zijn allemaal als zijnde matig beoordeeld. Een van deze plekken (Bachlaan) is echter onlangs heringericht
en toont erg fraai. De overige formele plekken zijn vrijwel zonder uitzondering als voldoende tot goed
beoordeeld. De informele speelruimte is ruim opgezet en vooral erg groen. Er is veel ruimte tussen de
woonblokken, nabij de speelplekken en vooral ook langs de randen van de wijk.
Diversiteit van speelruimte
Op wijkniveau is de speelruimte erg divers. Er zijn zowel veel speel‐ als sportplekken en op de plekken zelf
is ook veel verschillend aanbod. Op buurtniveau komen de Componistenbuurt en de Warande er iets
minder vanaf. Toch worden ook hier de verschillende speelvormen aangeboden en worden alle kinderen
van 0‐19 jaar bedient. In elk barrieregebied is in ieder geval de combinatie van speeltoestellen,
sportplekken, pleintjes en informeel groene terug te vinden.
Participatie
Wijkwandeling, jongerenbijeenkomst en online vragenlijst
 Tijdens het participatietraject is met de Ontdekking gewandeld door de Natuurkundigen‐ en
Schrijversbuurt. Op de online vragenlijst is zeer beperkt gereageerd (2 reacties). Wel waren de jongeren
vertegenwoordigd tijdens het pizzaoverleg.
 Tijdens de wijkwandeling gaven 14 van de 16 kinderen aan elke dag buiten te spelen. Er wordt vooral
veel gespeeld rondom de school. Op het “pirateneiland” worden veel spelletjes gespeeld terwijl ook de
kabelbaan en vooral het “pek‐veldje” favoriet zijn. Eigenlijk vinden de kinderen alle speelvormen
rondom de school, alleen een schommel wordt erg gemist. Veel kinderen spelen rondom de school een
vorm van fantasiespel, hiervoor wordt ook vaak gebruik gemaakt van de beplanting bij de school.
 Opvallend genoeg wordt de uitgebreide speelruimte rondom de school niet genoemd als populairste
speelplek. Naast het pek‐veldje verwijzen kinderen vooral naar de Pijperstraat of de Jan Luikenstraat.
 Van de beschikbare hoeveelheid informele speelruimte wordt maar beperkt gebruik gemaakt. Het
grote grasveld dichtbij de school wordt naast buitengym sporadisch gebruikt om te picknicken, vooral
de hoeveelheid hondenpoep, maar ook de hobbels beperken intensiever gebruik. Wel wordt er veel op
straat gespeeld, stoepranden en verstoppertje spelen zijn populair maar er worden ook veel
speurtochten uitgezet met stoepkrijt.
 Enkele kinderen spelen weleens in het bos ten zuiden van Oosterheide. Daar werden vroeger ook
hutten gebouwd maar dit mag nu niet meer.
 Jongere kinderen geven aan ook graag in de bosjes te spelen. Op verschillende plekken wordt dit ook
zichtbaar gedaan, maar dit wordt door juffen en volwassenen tegengehouden.
 De kinderen geven aan vooral last te hebben van hondenpoep en boze volwassenen als bijvoorbeeld
op straat wordt gevoetbald. Oudere kinderen vormen geen probleem. Meestal mogen de jongere
kinderen gewoon meespelen of gebruiken zij de sportvelden pas als de kinderen al naar binnen moeten.
 Verschillende speelplekken in de buurt worden als saai bestempeld. Vooral het gebrek aan schommels
wordt opgemerkt en de weinig uitdagende speeltoestellen. Speeltoestellen met glijstangen en
draaitoestellen worden meer gewaardeerd dan de traditionele glijbaan of wip.

18

Buiten spelen in Oosterhout






De helft van de kinderen die meeliepen geeft aan ook naar het Slotjesveld te gaan. Sommige (oudere)
kinderen mogen hier ook zelfstandig naar toe gaan, mits zij dit even doorgeven aan hun ouders.
Meerdere jongeren geven tijdens het pizzaoverleg aan dat in de wijk snel de politie wordt gebeld door
boze buurmannen omdat op straat wordt gevoetbald. Soms begrijpen de (vaak) jongens dat wel, maar
soms worden ook zonder enige aanleiding de politie gebeld of naar hen geschreeuwd.
Jongeren geven aan dat er veel dezelfde speelvoorzieningen in de wijk liggen. Het zou fijn zijn als de
diversiteit groter zou zijn.
Met betrekking tot de sportvoorzieningen wordt door een enkeling aangegeven het jammer te vinden
dat bij Menorah geen verhard veld ligt, terwijl dit wel het geval is bij de andere trapvelden in de wijk.

Ketenpartners, extern betrokken partijen
 Door veel ketenpartners wordt de input van de kinderen bevestigd. Aangegeven populaire plekken zijn
vooral de (verharde) sportvelden en het skatepleintje.
 Aangegeven door ketenpartners wordt dat er in Oosterheide sowieso veel wordt buiten gespeeld.
Veelal op de formele speel‐ en sportplekken maar ook in winkelcentrum Zuiderhout en rondom de
Bunthoef.
 De speelruimte rondom de Ontdekking wordt ook geprezen om de sociale betrokkenheid uit de buurt.
Zo is er een gemeenschappelijk moestuin en wordt de natuurlijke speelvoorziening nabij het
schoolplein ook deels onderhouden door bewoners en de school. Aangegeven wordt dat er meer van
dergelijke plekken ingericht zouden moeten worden in Oosterhout.
 Het GPO wijst ook op de Warande als centrale speelvoorzieningen voor heel Oosterhout. Hoewel niet
openbaar toegankelijk vervult deze een belangrijke rol in het speelruimte‐aanbod. De Warande wordt
ook door andere partijen als populaire en belangrijke bestemming aangewezen.
 Partijen als Staatsbosbeheer en de boswachter geven aan dat er kansen liggen voor een natuurlijke
speelplek aan de randen Oosterheide (nabij het Anteagebouw en in de Warande). Iets buiten de wijk
wordt ook de Vrachelse Heide als potentiële speelplek benoemd. De Oosterheide zelf (heide ten zuiden
van Oosterhout) wordt liever behouden als rustig natuurgebied.
 Voetbalvereniging TSC (Warande) geeft aan dat hun sportvelden toegankelijk zijn, mits toezicht
aanwezig is. Zij zien graag een speeltuin verschijnen nabij de Warande om ook jongere kinderen bezig
te houden tijdens de wedstrijden.
 Basisschool Menorah geeft aan dat in hun hoek van de wijk speelruimte sterk gemist wordt. Er is
eigenlijk alleen een trapveld. Het schoolplein is en wordt niet openbaar i.v.m. vandalisme.
Suggesties voor verbetering
De wijk Oosterheide wordt goed bespeeld en er is een voldoende divers aanbod in de wijk. Enkele
aanbevelingen ter verbetering:







Inspraak: Hou bij (her)inrichting rekening met de wensen van kinderen en bewoners.
Voorlichting: Maak duidelijk aan buurtbewoners dat de openbare ruimte ook speelruimte is,
tegelijkertijd moeten ook de kinderen beseffen dat niet overal elk spel even handig is (voetballen tegen
een garagebox bijvoorbeeld).
Samenwerking: Verschillende partijen zoeken samenwerking in de aanleg van nieuwe speelplekken
(o.a. Staatsbosbeheer). Een echte natuurlijke speelplek, vooral op de Vrachelse Heide kan voor heel
Oosterhout aantrekkelijk zijn.
Samenwerking #2: Aan de zuidelijke rand van de wijk, nabij de Beiaard en Menorah mist een openbare
speelplek. Vooralsnog is het geen optie om de schoolpleinen hier open te stellen voor bewoners.
Samenwerking #3 en toegankelijkheid: In de Warande wordt door meerdere partijen een speeltuin
voorgesteld. Indien dit wordt gerealiseerd (desnoods met externe partijen) wordt aanbevolen hier ook
in te zetten op toegankelijkheid voor kinderen met een beperking.
Omvorming: In de Bloemenbuurt kan de diversiteit juist omhoog door wellicht speelplekken om te
vormen naar informele speelplekken. Nu liggen hier veel grote speelvoorzieningen op relatief korte
afstand van elkaar.
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D OMMELBERGEN
Veldinventarisatie
Formeel en informeel aanbod
De wijk Dommelbergen is veruit de grootste wijk van de gemeente Oosterhout. Hoewel elke buurt hierin
een eigen dynamiek heeft en er in de Beemdenbuurt anders wordt gespeeld dan in de Kruidenbuurt, zijn
er ook veel parallellen te trekken en vindt er veel uitwisseling plaats van kinderen door de wijk. In totaal
zijn er 47 formele speel‐ en sportplekken in Dommelbergen gelegen. Deze zijn redelijk evenwichtig over de
hele wijk verspreid. Ook is de verhouding in kleinere en grote plekken evenwichtig over de verschillende
buurten verdeeld. Als echter wordt ingezoomd op de Veldinventarisatie‐beoordeling en zaken als
doelgroep en omvang dan wordt duidelijk dat in de Dammenbuurt kwalitatief mindere speelruimte ligt dan
in de Beemdenbuurt. In vergelijking met andere wijken liggen er veel speelplekken in de verschillende
buurten.
De informele speelruimte is in veel buurten vergelijkbaar met elkaar. Kinderen kunnen in elke buurt prima
op straat spelen, in de Kruidenbuurt en Schildersbuurt lopen veel groenblauwe structuren door de wijk,
maar een structuur als de Effentweg verbindt ook meerdere buurten door middel van een bespeelbaar
fietspad. Qua informele speelruimte wellicht de leukste speelplek is het Slotbossetorenpark. Dit
waterbergingsgebied biedt tevens interessante speelvormen in combinatie met water, maar ook duidelijke
speelaanleidingen als de grote wiebelbrug.
Diversiteit van speelruimte
In elke buurt in Dommelbergen zijn speel‐ en sportvoorzieningen te vinden, maar ook plekken om te
ravotten, bij het water te spelen en er zijn pleintjes met speelaanleidingen en/of afgesloten van autoverkeer
waar kinderen zelf spel kunnen ontwikkelen. De informele speelruimte heeft aan de randen vaak een
andere karakter dan in centrale buurten als de Donkenbuurt. Opvallend is dat ook in elke buurt elke
doelgroep wordt bediend. Zelfs de veel mobielere doelgroep van 15‐19 jaar is voorzien in elke buurt.
Participatie
Wijkwandeling, jongerenbijeenkomst en online vragenlijst
 In Dommelbergen zijn in totaal 3 wijkwandelingen georganiseerd. In de Sterrenbuurt met basisschool
Sterrendonk, in de Dammenbuurt met de basisschool Duizendpoot en in de Schildersbuurt met
basisschool Rubenshof. Tevens hebben leerlingen van verschillende scholen in totaal 35 reacties
ingediend op de online vragenlijst. Veel overeenkomstige reacties zijn gebundeld in de punten
hieronder. Daarnaast is van elke wijkwandeling een verslag gemaakt als terugkoppeling naar de school
zelf.
 Kinderen spelen vooral en veel buiten, dit lijkt over de hele wijk redelijk gelijk te zijn. Buiten het
schoolplein spelen bijna alle kinderen meerdere keren per week tot bijna elke dag buiten.
 Opvallend is dat in Dommelbergen relatief veel speelplekken gelegen zijn, maar juist hier vaak wordt
aangegeven dat er te weinig speelplekken zijn. Mogelijk heeft dit te maken met de hoeveelheid kleine
speelplekjes. Deze zijn mogelijk niet bekend of worden niet gezien als speelvoorziening. Veel kinderen
geven ook aan dat de speelplekjes verouderd zijn en toe zijn aan vervanging.
 In de Schildersbuurt en Sterrenbuurt lijken de kinderen veelal op de formele speelplekken te spelen, in
de Dammenbuurt is dit meer verspreid en spelen veel kinderen ook vooral op straat en in hofjes. Veel
kinderen spelen in ieder geval door de hele buurt en zijn ook redelijk zelfstandig in hun doen en laten.
 Opvallend is dat meerdere kinderen pleiten voor veiligere oversteekplekken. Vooral bij de Sterrenlaan
en nabij de Rubenshof wordt aangegeven dat oversteken er te gevaarlijk is. Dit blijkt ook uit de online
vragenlijst.
 Er zijn relatief minder sportplekken dan in bijvoorbeeld Oosterheide. Dit wordt door de kinderen ook
ervaren, vooral doordat de voetbalveldjes altijd bezet zijn. Dit speelt meer nabij Rubenshof
(“Pandaveldje”) dan bij Herendam. Relatief weinig kinderen spelen in andere delen van Oosterhout. Zo
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is het Slotjesveld in Dommelbergen veel minder een begrip dan in bijvoorbeeld Oosterheide of
Vrachelen. Veel kinderen geven wel aan dat de sportvoorzieningen erg eenzijdig zijn. Er is vooral
behoefte aan (verharde) hockeyveldjes.
Grote overlast door bijna de gehele wijk is het probleem van hondenpoep. Dit lijkt een groter probleem
aan de oostkant van de wijk dan in andere delen van Dommelbergen. In een enkel geval leidt dit zelfs
tot conflicten tussen hondenbezitter(s) en kinderen. Een ander veelgehoord probleem zijn oudere
kinderen. Dit maakt dat kleine kinderen soms niet goed durven te spelen of beperkt zijn in de
mogelijkheden om bijvoorbeeld de voetbalkooi te gebruiken. Veel kinderen geven aan dat dit ook komt
omdat er voor de oudere kinderen minder leuke speelplekken zijn, daarom zitten ze op ‘hun’ plekken.
Nabij Rubenshof is de druk op speelvoorzieningen erg groot. Er wordt veel drukte ervaren, dit is veel
minder het geval in de Dammenbuurt en Staatsliedenbuurt waar wellicht minder kinderen wonen maar
ook meer het gevoel van ruimte wordt ervaren.
Door de kinderen van basisschool Rubenshof wordt het pandaveldje als meest populair beschouwd.
Het schoolplein is leeg en saai. Ook de plekjes in de buurt zijn vooral heel erg saai en kinderachtig (zelfs
volgens de kinderen van 6 en 7 jaar). Ze willen vooral een hogere glijbaan (liefst een gele spiraalglijbaan)
en/of kabelbaan, maar vooral graag een uitdagend klimtoestel. Het plekje langs de Jan Steenlaan is bij
veel kinderen ook favoriet, maar sommige kinderen mogen hier niet komen i.v.m. beperkte toezicht.
Graag zouden de kinderen ook willen skaten, want een dergelijke plek is niet te vinden in de buurt. Veel
kinderen geven de voorkeur aan één grote speelplek met veel uitdaging dan aan veel kleine plekjes.
Door de kinderen van basisschool Sterrendonk is gewandeld door de Sterrenbuurt. Ook zij gaven aan
veel speelplekjes vooral erg saai te vinden, dit was overigens erg leeftijdsgebonden, uiteindelijk bleek
voor iedereen wel tenminste één leuke speelplek te zijn. Populaire locaties waren het nieuwe
speelplekje bij de school (alleen zijn de deuken in de glijbaan niet fijn!) en de plek Kometenlaan (moeilijk
voor de kleinere kinderen). Daarnaast kon er goed in de bosjes gespeeld worden (als dat tenminste
mag), op en langs de Effentweg en is er nabij de Morgenster een leuke informele speelplek in het groen
met water (als het geregend heeft) en spookbomen. Veel kinderen mogen niet in de buurt van de
Bovensteweg komen, hier zouden namelijk ‘gekke mannen’ rondlopen. In de Sterrenbuurt kan wel
gesport worden, maar de basketbalpalen staan scheef en de doelen van flespalen zijn niet erg populair.
Veel liever willen de kinderen hier echte doelen.
De kinderen van de Duizendpoot in de Dammenbuurt spelen en sporten vooral veel op straat, op het
schoolplein of bij de speelplek Herendam. Andere plekken in de buurt zijn bij de meesten niet eens
bekend en vallen niet in de smaak. De skatebaan en trapveld bij de Domeinweg wordt nauwelijks
bespeeld volgens de kinderen, zelf spelen ze vooral rondom deze locatie (slootjes springen, tikkertje en
verstoppertje). Ook straat worden vooral zelf spelletjes bedacht, al dan niet met behulp van fietsen,
skeelers of steps. Veel kinderen zouden ook graag hutten willen bouwen, maar er zijn niet veel plekken
waar dat goed kan of mag.

Ketenpartners, extern betrokken partijen
 Veel van de genoemde punten uit de participatie komen ook naar voren uit de ingevulde vragenlijsten
van ketenpartners en andere extern betrokken partijen en uit het ketenpartneroverleg zelf. Sommige
plekken worden inderdaad weinig gebruikt, terwijl op andere locaties zeer veel drukte heerst en zelfs
overlast ervaren wordt.
 Opmerkelijk is dat geen van de buurten echt als ideale speelbuurt wordt bestempeld terwijl deze wel
vaak een divers speelruimte‐aanbod hebben. Mogelijk komt dit doordat veel speelplekjes minder
aantrekkelijk tonen (verouderd, weinig uitdagend).
 Als populaire locaties worden door ketenpartners ook nog het Slotbossetorenpark, de Oranjepolder
(IVN natuurtuin), de speelplek bij de Montessorischool (Trekbeemd), het schoolplein en groen rondom
de Hobbit maar ook het kleine plekje met één veerwipje nabij de winkels in Arkendonk genoemd.
 De populaire speel‐/sportplekken Trekbeemd en Rubenshof maar ook de Hangplek bij de Vliedberg
zorgen tevens voor overlast bij bewoners.
 Drie van de vier scholen die reageerden op de vragenlijst gaven aan dat hun schoolplein deels of
grotendeels openbaar toegankelijk is. In sommige gevallen wordt dit gedoogd, veelal worden hierbij
informele afspraken gemaakt met gebruikers (speelregels). Enkele scholen zouden best willen
overwegen om het plein openbaar te stellen, graag in ruil voor een uitdagend speeltoestel.
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Vanuit meerdere ketenpartners wordt geopperd om de speelruimte anders in te richten. Nu wordt op
elke speelplek nog één of meerdere speeltoestellen geplaatst. Dit is voor het spel van kinderen niet
nodig, mits deze goed worden ingericht. Door deze plekken met minder budget in te richten ontstaat
budget om grotere plekken of uitdagendere toestellen toe te kunnen passen.

Suggesties voor verbetering
De wijk Dommelbergen toont ondanks zijn omvang veel vergelijkbare situaties. Enkele aanbevelingen om
de speelruimte te verbeteren:






Concentratie: Aanbevolen wordt om te kijken naar het draagvlak voor geconcentreerde speelplekken.
Zitten bewoners hier daadwerkelijk op te wachten? Dit biedt namelijk wel de mogelijkheid om meer
uitdagende speelplekken aan te bieden. De omliggende speelplekken kunnen vervolgens aanvullend
ingericht worden als bijvoorbeeld informele speelruimte (groen of stedelijk).
Inspraak: Bij (her)inrichting van speelplekken wordt aanbevolen hierbij in gesprek te gaan met zowel
scholen als kinderen uit de buurt. Nu worden veel plekken als saai ervaren en daardoor minder
gebruikt. Scholen hebben als centrale locatie in de buurt goed zicht op de drukte, pijnpunten en
bereiken eenvoudig veel kinderen en hun ideeën.
Routing: In meerdere buurten in Dommelbergen kunnen speelroutes de bekendheid van speelplekken
vergroten, veilige routes faciliteren, ontmoeting bevorderen en spelen op straat stimuleren. Zeker in
een situatie met gecentraliseerde speelplekken kunnen routes de weg richting de speelplek begeleiden.

Kansen voor verbetering: routes door de buurt om de weg naar de speelplek onderdeel te maken van het spelen zelf.





Diversiteit: Aanbevolen wordt meer in te zetten in diversiteit van zowel speelvoorzieningen (niet
allemaal dezelfde lage glijbanen) en sportvoorzieningen (ook hockey, fietscross, skate en freerun).
Uitdaging (sport): Net als Slotjesveld kan Dommelbergen ook een centrale, multifunctionele sportplek
voor de oudere jeugd gebruiken. Dit ontlast mogelijk de kleinere sportvoorzieningen in de omliggende
buurten. Wel moet uiteraard goed worden gekeken naar een praktische locatie.
Omvorming: De skatevoorziening bij de Domeinweg kan waarschijnlijk verplaatst worden naar een
andere locatie in Oosterhout (binnen Dommelbergen of juist helemaal naar Dorst).

V RACHELEN
Veldinventarisatie
Formeel en informeel aanbod
De wijk Vrachelen bestaat uit drie buurten; Vrachelen Noord, Vrachelen Zuidwest en Vrachelen Zuidoost.
Deze kinderrijke wijk (27% van de bewoners is jonger dan 19 jaar) kent vooralsnog 14 speelplekken, maar
is groeiende. Opvallend voor een relatief jonge wijk is dat het zwaartepunt van de voorzieningen ligt op de
doelgroep 5‐9 jaar, met daarbij evenveel aandacht voor zowel de jongere doelgroep (0‐4 jaar) als de oudere
kinderen (10‐19 jaar). Er zijn tevens relatief veel sportplekken, met een nieuwe, aantrekkelijke sportplek bij
de voetbalvereniging. Met uitzondering van de plekken in de Vlindervallei zijn alle speelplekken relatief
groot en ingericht voor een relatief groot bereik. In de Vlindervallei zelf (Vrachelen Zuidwest) is de
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Luzernevlinder de enige grote speelplek. De informele bespeelbaarheid van Vrachelen is voldoende tot zeer
goed. Hoewel de auto de straat domineert is er ook veel ruimte, vooral aan de randen, waar de auto niet
kan komen. Aantrekkelijke plekken zijn de Vrachelsedijk, het bos bij Markkant maar ook de bouwgronden
in de Contreie (Vrachelen Noord).
Diversiteit van speelruimte
De diversiteit van de speelruimte is goed in Vrachelen. Vaak zijn jonge wijken vooral gericht op de jongste
kinderen, maar daar is in Vrachelen geen sprake van. Er zijn genoeg speel‐ en sportplekken en ook veel
plekken waar je als kind kunt ravotten.
Participatie
Wijkwandeling, jongerenbijeenkomst en online vragenlijst
 Het is helaas niet gelukt om een wijkwandeling in de wijk Vrachelen te organiseren. Wel hebben
leerlingen van de Meander en de Pionier de online vragenlijst ingevuld en waren ze relatief goed
vertegenwoordigd tijdens het pizzaoverleg met jongeren.
 Uit de online vragenlijst blijkt dat de kinderen in Vrachelen positiever over hun wijk zijn dan kinderen
uit andere wijken. Veel kinderen spelen elke dag buiten en, opvallend genoegd, geven de meeste aan
vooral op straat, in het groen of op een grasveld te spelen. Ongeveer de helft noemt ook de speeltuin.
 Veel kinderen in de vragenlijst, en ook jongeren tijdens het pizzaoverleg geven aan veel te spelen langs
de dijk aan de randen van vooral de Vlindervallei. Ook wordt de Luzernevlinder veel genoemd als
favoriete speelplek. Veel kinderen bouwen ook hutten, maar dit wordt vaak ook weer weggehaald.
Onduidelijk is of dat door de gemeente gebeurt of door andere kinderen.
 Een aantal kinderen speelt ook in de Vrachelse Heide, een enkeling gaat naar Slotjesveld, vaker gaan
de kinderen naar de skatebaan in Vrachelen Noord of nog verderop naar het verharde trapveld bij vv
Oosterhout.
 In Vrachelen Noord worden wel speelplekken gemist in de Contreie. Een grote ergernis (vaker gehoord
dan in andere wijken) is hondenpoep. Ook zien bewoners graag een andere ondergrond dan zand.
Ketenpartners, extern betrokken partijen
 Vanuit OiB wordt aangegeven dat in Vrachelen veel gevoetbald en gespeeld wordt op straat. Dit levert
niet veel ergernis op bij bewoners.
 De Vlindervallei wordt door meerdere ketenpartners genoemd als ideale speelbuurt voor kinderen.
Niet alleen door de aanwezigheid van de Luzernevlinder (spel/sport en ruimte) maar ook door de
mogelijkheden om te ravotten langs het water. Qua toegankelijkheid voor kinderen met een beperking
zou de Luzernevlinder nog iets beter kunnen worden ingericht, maar het is er vaak (zeker bij sneeuw)
erg druk. In Vrachelen Noord worden ook de Sara Burgerhartstraat en het Pallieterplein genoemd als
populaire locaties.
 Meer richting Den Hout en het Pannekoeckershuys wordt ook veel in het groen gespeeld. Hier komen
geen auto’s en kunnen kinderen vrijuit spelen.
 De twee scholen hebben beiden ook gereageerd op de vragenlijst. Beiden geven aan wel gebruik te
maken van de speelvoorzieningen van de gemeente maar het niet nodig te vinden om het schoolplein
openbaar te stellen. Dit om vandalisme te voorkomen maar ook omdat er in de directe omgeving al
een formele speelplek van de gemeente is.
 Nabij de Meander, maar ook op Markkant wordt relatief veel overlast ervaren, zeker bij de gymzaal en
vooral van jongeren. Aangegeven wordt dat er een goede hangplek in deze wijk ontbreekt. Op
Markkant zelf is overigens ook maar een enkele formele speelplek, relatief klein en voor een beperkte
doelgroep. Op Markkant wordt tevens aangegeven dat kinderen hier in het bos heerlijk kunnen
ravotten maar dat hier soms het hek op slot is.
 Vanuit natuurorganisaties wordt aangegeven dat er kansen zijn om op de Vrachelse Heide een
uitdagende natuurspeelplek te realiseren. Dit is tevens een wens van enkele kinderen en organisaties.
 vv Oosterhout geeft aan dat zij hun terrein én zelf aangelegde speelplek altijd beschikbaar stellen indien
er toezicht mogelijk is. Op hun terreinen spelen nu al veel leden en andere (vooral) jongeren.
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Suggesties voor verbetering
De kinderen en bewoners lijken redelijk tevreden met hun woonbuurt. Vooral de Vlindervallei wordt vaak
genoemde als ideale speelbuurt. Toch enkele aanbevelingen:










Jongeren: Met betrekking tot jongeren wordt aanbevolen hier een goede plek voor in te richten. Net
nieuw is de voetbalkooi bij vv Oosterhout. Bij deze plek zou een comfortabele hangplek goed passen.
Samenwerking: Verschillende partijen zoeken samenwerking in de aanleg van nieuwe speelplekken
(o.a. Staatsbosbeheer). Een echte natuurlijke speelplek, vooral op de Vrachelse Heide kan voor heel
Oosterhout aantrekkelijk zijn.
Honden: Met betrekking tot het hondenpoepbeleid kan het lonen om een duidelijke hondenplek in te
richten waar honden ook lekker los kunnen rennen en ravotten. Dit is vaak met zeer eenvoudige
ingrepen te realiseren, zeker nabij nieuwbouwwijken.
Uitdaging: Aanbevolen wordt om te investeren in een uitdagende speelplek in de Contreie die zowel
voor bewoners in Vrachelen als ook Den Hout te gebruiken is. Niet alleen wordt daarmee voorzien in
een behoefte, ook versterkt het ontmoeting tussen bestaande bewoners van het kerkdorp en nieuwe
bewoners van de nieuwbouwwijk.
Voorlichting: Met betrekking tot spelen in het groen is het nuttig om in de communicatie richting
bewoners uit te spreken wat wel en niet ‘mag’. Dit helpt mogelijk ook in de tolerantie vanuit bewoners.
Concentratie: Het ‘model’ voor speelruimte in de Vlindervallei en ook Vrachelen Noord (Sara
Burgerhartstraat) wordt door veel kinderen en ketenpartners/bewoners als positief ervaren. Hierbij is
één plek duidelijk populair en fungeert als ontmoetingsplek voor de buurt. De omliggende plekken zijn
meer gericht op de direct omwonenden en/of aanvullend op deze centrale locatie.
Toegankelijkheid: Met eenvoudige ingrepen is de speelplek bij de Luzernevlinder aan te passen voor
kinderen met een beperking.

Kansen voor verbetering: een buurt met één centrale, uitdagende speelplek (midden) wordt positief ervaren. Hierbij zijn
omliggende locaties (links en rechts) meer aanvullend of zeer beperkt ingericht.

K ERKDORP D EN H OUT
Veldinventarisatie
Formeel en informeel aanbod
In Den Hout zijn twee formele speelplekken gelegen. Deze bieden een elkaar aanvullend aanbod aan speel‐
en sportvoorzieningen met de juiste randvoorwaarden (bereikbaarheid, voorzieningen voor
ouders/begeleiders, omvang en ligging). Op beide formele plekken valt niet veel aan te merken. Het spelen
op straat is beperkt maar de Houtse Heuvel biedt veel ruimte voor informeel speelprogramma.
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Diversiteit van speelruimte
De twee formele speelplekken zorgen voor een voldoende divers aanbod. Voor de jongste kinderen is er
het “Ukkepukplein” (doelgroep 0‐9 jaar). Voor de oudere kinderen is er het “Doejedoeplein” waarbij zowel
uitdagend traditioneel als verschillende sportvormen (voetbal, basketbal én fietscross) worden aangeboden
(doelgroep 5‐19 jaar). In de Houtse Heuvel en aan de buitenranden van het dorp is tevens ruimte om meer
informeel te ravotten en in het groen te spelen.
Participatie
Wijkwandeling, jongerenbijeenkomst en online vragenlijst
 Geen input via de online vragenlijst, wel een wijkwandeling georganiseerd met kinderen van de enige
basisschool in het dorp (de Achthoek).
 Het schoolplein dient alleen voor spel onder schooltijd. Meest gebruikte speelplek is het Doejedoeplein,
een aantal kinderen speelt vooral in de eigen tuin of op het erf. Een enkeling blijft vooral binnen of
heeft het te druk met clubjes/huiswerk om buiten te spelen.
 Er wordt veel op de toestellen en met de voetbaldoelen gespeeld. Daarnaast worden er door de
kinderen veel spelletjes (Buskruit, Voetje‐van‐de‐vloer) bedacht op en rondom de speelplek. Samenspel
en ontmoeting is hierbij zeer belangrijk.
 De crossbaan wordt beperkt gebruikt door de deelnemers van de wijkwandeling. Oudere kinderen
gebruiken deze wel. De sportvelden van de voetbalclub zijn niet openbaar toegankelijk, maar gebruik
door bewoners lijkt te worden gedoogd.
 Het Ukkepukplein wordt door de leerlingen van de wijkwandeling veel minder gebruikt, dit is ook
minder voor hun doelgroep. Wel wordt de brede stoep naast het plekje gebruikt om te skeeleren.
 Op de Houtse Heuvel wordt niet echt gespeeld. Een enkeling zoekt er wel eens naar kikkers. In het bos
aan de rand van Den Hout wordt meer gespeeld. Hier worden in de zomer hutten (bij slecht weer
‘bunkers’) gebouwd met losliggende takken. Op de bouwterreinen van de Contreie wordt niet of
nauwelijks gespeeld; hier staan altijd hekken omheen.
 De leerlingen van de wijkwandeling zijn eigenlijk heel tevreden. Er wordt weinig overlast ervaren
(hondenpoep, jongeren, verkeer). Wel is er een wens voor een uitdagend survivalparcours in het groen.
Ketenpartners, extern betrokken partijen
 Vanuit de buurtcoördinator wordt aangegeven dat de formele speelplekken in Den Hout erg populair
zijn onder bewoners. Tevens is er een grote betrokkenheid vanuit de bewoners om ook alles heel en
netjes te houden.
 Basisschool de Achthoek geeft aan zelf regelmatig ook gebruik te maken van de openbare
speelvoorziening (gelegen achter de school). Het schoolplein zelf is na schooltijd afgesloten. Er lijkt
weinig behoefte vanuit de bewoners om dit te veranderen. Het is in principe bespreekbaar, maar
daarover dienen dan goede afspraken gemaakt te worden om vandalisme te voorkomen.
Suggesties voor verbetering
Het huidige aanbod is prima. De kinderen lijken ook erg tevreden. Er is voldoende divers aanbod en er wordt
weinig overlast ervaren. Een enkele aanbeveling:


Toegankelijkheid: Met betrekking tot de centrale speelplek Middenakker (Doejedoeplein) wordt
aanbevolen te kijken naar de toegankelijkheid voor kinderen met een beperking bij herinrichting van
de speelvoorziening.
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K ERKDORP O OSTEIND
Veldinventarisatie
Formeel en informeel aanbod
Het dorp Oosteind kent een speelplek met klein trapveldje en een sportplek (grote voetbaldoelen).
Daarnaast is er een (niet openbaar) schoolplein. De speelplek is prima, zeker voor de doelgroep 5‐9 jaar,
voor oudere kinderen is er beperkte uitdaging. De informele speelruimte is beperkt, er zijn enkele
woonstraten waar het overdag rustig is, aan de randen van het dorp is wellicht goed spelen, maar dit is
beperkt toegankelijk vanaf de openbare straat.
Diversiteit van speelruimte
Oosteind heeft, anders dan bijvoorbeeld Den Hout of Dorst geen bosgebied in de directe omgeving. De
formele speelplek is prima en er zijn ook sportmogelijkheden, die zich overigens beperken tot
voetbal/handbal. Voor de doelgroep 10+ is het aanbod zeer beperkt.
Participatie
Wijkwandeling, jongerenbijeenkomst en online vragenlijst
 1 reactie via de online vragenlijst, een enkeling bij de jongerenbijeenkomst. Een wijkwandeling is
georganiseerd met de enige school in het dorp (Sint Jan).
 Het schoolplein is de belangrijkste speelplek van het dorp, dit mag wel wat uitdagender worden
ingericht volgens de kinderen. Hoewel het schoolplein niet toegankelijk is na schooltijd, weten de
kinderen via een sluiproute toch op het plein te komen.
 De speelplek bij de school (formele voorziening gemeente) wordt goed bespeeld door de kinderen en
als prima beoordeeld. De meeste kinderen spelen echter vooral op het eigen erf als ze buiten spelen.
Bijna iedere leerling van de wandeling had een privé‐speelplek met speeltoestellen in eigen tuin of op
eigen erf.
 Groot evenement is de Kindervakantieweek in Oosteind. Dan wordt er veel gespeeld door de kinderen.
 De kinderen geven zelf aan dat ze ook prima op straat kunnen spelen. Zo is het “spookspel”, dat
gespeeld wordt in steegjes en achter tuinen langs favoriet. Een aantal kinderen is ook bekend met de
slingerboom langs de sloot aan de rand van het dorp. Hier wordt naast veel slingeren ook veelvuldig
een nat pak gehaald.
 De kinderen geven als groot pluspunt van Oosteind aan dat iedereen elkaar kent, dat het overdag heel
rustig is en dat er veel ruimte is om te spelen.
 De kinderen geven aan soms en beperkt last te hebben van jongeren, deze geven zelf aan dat er in
Oosteind ook niets te doen is voor hen. Meer last hebben de kinderen van de boze buurman, die vaak
boos wordt als er buiten veel lawaai wordt gemaakt. De drukte van auto’s op de Provincialeweg zorgt
voor een barrière. Deze wordt echter niet als hinderlijk ervaren omdat iedereen eraan gewend is en
omdat de kinderen vooral in hun directe woonomgeving spelen.
Ketenpartners, extern betrokken partijen
 Vanuit de ketenpartners is alleen gereageerd door de school zelf. Zij geven aan graag het schoolplein
open te gooien voor de buurt en samen met de gemeente te willen werken aan een versterking van
een (groene) kindvriendelijke speel‐ en woonomgeving. Gezien de centrale ligging van de school is dit
een kansrijke optie om de speelwaarde en diversiteit te versterken.
Conclusie en suggesties voor verbetering
Vanuit het veldwerk en het participatietraject lijkt de speelruimte in Oosteind prima. De speelwaarde is
vooral te vinden op eigen erf of tuin, maar daarnaast wordt er ook veel gespeeld langs de rand van het dorp
en op straat zelf. Enkele aanbevelingen:
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Samenwerking: Het voorstel van de school om het plein open te stellen voor kinderen uit het dorp en
deze te integreren in de formele speelplek van de gemeente naast de school is kansrijk voor het
versterken van de speelwaarde en diversiteit van speelruimte.
Toegankelijkheid: Indien gekozen wordt voor het versterken van een centrale speelvoorziening nabij
de school (integratie formele speelplek en schoolplein) wordt aanbevolen bij (her)inrichting ook te
kijken naar toegankelijkheid voor kinderen met een beperking.
Uitdaging: Ook verdient het in die situatie aanbeveling een uitdagend aanbod voor de oudere kinderen
(10‐14 jaar) te realiseren. Voor nog oudere kinderen is een aparte plek, naast het trapveld, niet
noodzakelijk daar hun dagelijks leven vooral afspeelt in Oosterhout en Dongen en zij ook mobieler zijn.

K ERKDORP D ORST
Veldinventarisatie
Formeel en informeel aanbod
Dorst heeft beduidend meer speelplekken (zes) dan de kerkdorpen Oosteind en Den Hout (beiden twee).
Dit zijn zowel speel‐ als sportplekken. In drie gevallen zijn het vooral kleinere plekjes, geschikt voor een
beperkte doelgroep (0‐9 jaar) en vooral voor de direct omwonenden. De drie grotere plekjes hebben een
meer buurtgericht karakter, zijn groter en kunnen ook door meer kinderen gelijktijdig gebruikt worden. De
openbare ruimte in Dorst is verder redelijk bespeelbaar. Er zijn plekken waar kinderen prima in en met het
groen kunnen spelen (dit wordt ook zichtbaar gedaan). Ook zijn er veel brede stoepen en autovrije paden,
in sommige straten is de autoweg tevens de stoep voor voetgangers (en spelende kinderen). Dit kan prima
werken, mits bewoners ook de gelijkwaardigheid van kind en auto als gebruiker ervan ervaren.
Diversiteit van speelruimte
De diversiteit van de speelruimte is in principe prima. Er zijn traditionele speelplekken, sportplekken,
pleintjes en plekken om in het groen te spelen. Wel is het sportaanbod wat eenzijdig op balspel gericht.
Participatie
Wijkwandeling, jongerenbijeenkomst en online vragenlijst
 Ongeveer een derde van de totale respons van de online vragenlijst is afkomstig uit Dorst (24 reacties),
het kerkdorp was tevens vertegenwoordigd op de jongerenbijeenkomst en er heeft een wijkwandeling
plaatsgevonden met de enige basisschool in het dorp (Marcoen).
 Uit de online vragenlijst blijkt vooral dat de jongeren kinderen veel last hebben van het verkeer in het
dorp, de beperkte aanwezigheid van stoepen en het moeilijke klimtoestel op de grote speelplek
(Taxusstraat). Oudere kinderen storen zich aan de beperkte uitdaging op veel plekjes, de beperkte
diversiteit en het ontbreken van een verhard trapveld, crossbaantje en een skatevoorziening. De
speelplekjes zijn vooral voor heel kleine kinderen ingericht.
 Als positieve punten wordt aangegeven dat er in ieder geval veel plekjes zijn om te kunnen spelen. De
oudere kinderen waarderen het klimtoestel aan de Taxusstraat juist. Ook wordt vaak verwezen naar de
nieuwe plek in Tuindorp Baarschot. Overigens worden als positief punten aan Dorst ook juist de rustige
straten en het ontbreken van auto’s genoemd.
 Het schoolplein wordt vaak genoemd als centrale ontmoetingsplek waar kinderen veilig kunnen
samenspelen. Echter blijkt uit de vragenlijst ook dat het plein momenteel weinig uitdagend is ingericht
en in de zomer op slot gaat, waardoor dit niet toegankelijk is.
 De helft van de reacties op de vragenlijst betitelen het huidige aanbod als “saai”. Wel geeft 70% van de
respondenten aan dat er elke dag buiten wordt gespeeld. De overige 30% van de respondenten speelt
meerdere keren per week buiten. Er wordt daarbij vooral samengespeeld in de buurt.
 Favoriete spelvormen volgens de enquête zijn vooral klimmen, balsport, skaten en schommelen.
 De uitkomsten uit de online vragenlijst bevestigen de bevindingen uit de wijkwandeling en het
pizzaoverleg. Vooral het gemis aan skatevoorzieningen is iets wat in alle participatietrajecten naar
voren is gekomen.
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Tijdens de wijkwandeling blijken de kinderen weinig barrières te kennen. Het spoor is uiteraard een
grens, maar de drukte met auto’s komt niet naar voren uit de gesprekken met de kinderen. Zij gaan vrij
zelfstandig door het dorp en kennen ook alle plekjes.
Uit de wijkwandeling blijkt vooral dat de kinderen het huidige aanbod te kinderachtig vinden. Vooral
de (lage) glijbanen moeten het hierbij ontgelden. Graag zouden de kinderen een hoge (liefst
spiraalglijbaan) zien. Favoriet is schommelen, maar veel kinderen blijken ook hutten te bouwen in de
groenstrook langs Neerlandia. Dit sportterrein is overigens prima te betreden buiten wedstrijddagen,
zeker ook omdat veel kinderen lid zijn van de vereniging. Voetbal is dan ook een favoriete bezigheid
van zowel de jongens als meisjes.
Bijna alle kinderen hebben overigens ook een trampoline en/of schommel in de eigen tuin.
De speelplek aan de Taxusstraat (volgens de kinderen het Dokter Koveldje) is populair bij de meeste
kinderen. Wel wordt het pannaveldje weinig gewaardeerd (te klein) en missen ze vooral op deze locatie
een skatevoorziening. Het toestel op deze locatie vindt het ene deel van de kinderen geweldig, de
jongere kinderen vinden hem vooral te moeilijk.

Ketenpartners, extern betrokken partijen
 Tijdens het overleg met ketenpartners worden de reacties uit Dorst inderdaad herkend. Dorst ligt van
de kerkdorpen ook verder weg van Oosterhout. Aangegeven wordt dat zeker voor de doelgroep 5‐14
voldoende uitdaging moet zijn in Dorst zelf. Oudere kinderen gaan gemakkelijk naar Breda.
 Basisschool Marcoen is zelf ook bezig met plannen om het plein aan te pakken. Gelet op het openbare
karakter van het plein wordt dit gezien als belangrijke ontmoetingsplek voor kinderen en hun ouders.
Suggesties voor verbetering
De kinderen in Dorst zijn minder tevreden met hun speelruimte dan de kinderen in Den Hout en Oosteind.
Op basis van de bevindingen uit het veldwerk en het participatietraject de volgende aanbevelingen:


Diversiteit: Aanbevolen wordt om binnen Dorst een plek aan te leggen waar kinderen kunnen
skaten/skeeleren/fietsen. Dit vergroot niet alleen de diversiteit van het speel‐ en sportruimteaanbod
maar voorziet ook in een duidelijke behoefte van de kinderen uit Dorst.

Kansen voor verbetering: de kinderen in Dorst willen een uitdagende skate/fietsplek, bijvoorbeeld bij de Taxusstraat (links)
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Routing: Aanvullend onderzoek naar speelroutes in Dorst is raadzaam. Barrières als de Dennenlaan
kunnen wellicht beslecht worden door duidelijke oversteekplekken en/of speelroutes door de wijk.
Hiermee wordt ook de bespeelbaarheid van de informele openbare ruimte versterkt.
Toegankelijkheid: Het schoolplein is de centrale ontmoetingsplek in Dorst. Bij herinrichting hiervan is
het van belang aandacht te schenken aan de toegankelijk voor kinderen met een beperking.
Inspraak: Bij herinrichting van de speelruimte in Dorst wordt aangeraden hier de bewoners intensief bij
te betrekken en renovaties op te pakken op buurtniveau.
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Deel 3 – Notities voor de beleidsnota Spelen
A ANBEVELINGEN VOOR DE BELEIDSNOTA S PELEN
In het participatierapport is alle input meegenomen vanuit het participatietraject en teruggebracht tot een
serie aanbevelingen voor de speelruimte. Deze input en aanbevelingen zijn in deze rapportage per wijk
geordend. In de beleidsnota Spelen worden deze conclusies en aanbevelingen opgenomen in de analyse
van de vraag (deel 2) en uiteraard in de visie voor spelen (deel 3). Onderstaande thema’s zijn genoemd als
aanbevelingen vanuit het participatietraject:

Centrale buurtplek en uitdaging:
Per kerkdorp of buurt dient in ieder geval één centrale, uitdagende buurtplek te liggen. Op deze plek dient
voldoende uitdaging (spel en sport) te zijn voor de doelgroep 5‐14 jaar. Tevens dient deze plek uitnodigend
en toegankelijk te zijn voor kinderen met een beperking. Specifiek voor de gehele wijk Dommelbergen
wordt aanbevolen hier een centrale, multifunctionele en uitdagende sportplek aan te leggen.
Omvorming en informele speelruimte
Samenhangend met centrale, uitdagende buurt‐ of wijkplekken is vaak een proces van omvorming van
omliggende speelplekken. Deze krijgen dan een aanvullende inrichting zonder (dure) speeltoestellen.
Aanbevolen wordt om dit actief met bewoners op te pakken (welke inrichting is wenselijk) om zo de
bespeelbaarheid en diversiteit van de buurt te versterken. Omvorming kan naar een stedelijke context
(speelpleintje) of juist een natuurlijke context (ravotplekken).
Hierbij is het van belang zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de plekken of routing door de
buurt/wijk. Doel daarbij is dat kinderen de centrale plek veilig kunnen bereiken en dat de weg naar de
speelplek toe zelf onderdeel wordt van het buitenspelen.
Diversiteit
Aanbevolen wordt om meer in te zetten op diversiteit van het formele aanbod. Dit geld zowel voor
speelplekken (variatie in toestellen, ondergronden en materialen), maar ook voor sportplekken (meer
multifunctioneel, verharde ondergronden). De diversiteit en mogelijkheden kunnen ook vergroot worden
door gebruik te maken van (speel)aanleidingen die spel‐ of sportvormen mogelijk maakt. Het proces van
omvormen draagt ook bij aan een meer divers speelruimteaanbod.
Toegankelijkheid
Naast de buurtplekken (waar toegankelijkheid een aandachtspunt is voor de inrichting) wordt ook
voorgesteld om tenminste vijf centrale of belangrijke locaties aan te wijzen waar specifiek wordt gekeken
naar de bespeelbaarheid voor kinderen met een beperking. Hierbij dient uitgegaan te worden van integratie
in de reguliere speelplek. De vijf locaties betreffen:
 Natuureducatiecentrum MEK
 Recreatiecentrum de Warande
 Schoolplein de Wissel
 Speelplek de Luzernevlinder (of de Sara Burghartstraat)
 Een nader te bepalen, centrale locatie in Dommelbergen
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Jongeren
In sommige buurten (o.a. de Schildersbuurt in de Dommelbergen, Vrachelen Zuidoost en Zuidwest en de
Schrijvers‐ en Bloemenbuurt in Oosterheide) wordt overlast ervaren door jongeren. Aanbevolen wordt om
voor deze doelgroep voldoende sportplekken aan te leggen met ontmoetingsfunctie en deze doelgroep
apart te benaderen bij de (her)inrichting van sportplekken. Zo kan ingespeeld worden op hun wensen en
wordt betrokkenheid gestimuleerd. Door voldoende uitdagende locaties aan te leggen wordt de druk op
andere plekken verlaagd. Dit is vooral van toepassing op Dommelbergen.
Tijdelijke voorzieningen
In sommige buurten is het niet mogelijk om goed te voorzien in formele speelplekken. Hier dient de
bespeelbaarheid van de openbare ruimte zelf goed te zijn (informele speelruimte) en kan worden gekozen
voor tijdelijke voorzieningen om bijvoorbeeld in het weekend of tijdens periodes in de zomer extra speel‐
of sportruimte aan te bieden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing in de binnenstad van Oosterhout.
Samenwerken en inspraak
De geactualiseerde beleidsnota Spelen is verrijkt door de input van bewoners en ketenpartners. Deze
partijen bleken meerdermalen goede gesprekspartners en open te staan voor samenwerking. Aanbevolen
wordt daarom ook om indien daar behoefte aan is en de mogelijkheden aanwezig zijn, samen te werken
met ketenpartners om het huidige aanbod te verrijken. Scholen, bewoners en vooral ook de kinderen zelf
moeten daarbij vooral betrokken worden bij (her)inrichtingen van speelplekken, bij voorkeur vanaf het
opstellen van het programma van eisen. Belangrijke stap in de samenwerking met bewoners en
ketenpartners is de terugkoppeling op hun input, zodat hun inzet zichtbaar wordt gemaakt.
Voorlichting
Het is belangrijk dat kinderen de gehele openbare ruimte zien als hun speelruimte. Dit vraagt bij veel ouders
en andere volwassenen vaak extra voorlichting. Soms willen zij niet dat hun kind buiten de speelplekken of
hun toezicht speelt of zien zij spelende kinderen in het groen of op straat als verstorend. Door middel van
voorlichting dient helder te worden gemaakt dat kinderen de vrijheid hebben om (binnen de grenzen van
redelijkheid) te spelen in de gehele openbare ruimte en dat exploratie en fantasiespel belangrijke aspecten
zijn voor de ontwikkeling van kinderen.
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Deel 4 – Bijlagen
V RAGENLIJST KETENPARTNERS – TER VOORBEREIDING OP WORKSHOP
Om de direct betrokken partijen op een actieve manier mee te (kunnen) laten denken wordt in week 11
één grote workshopsessie georganiseerd waarin de gemeentelijke ontwerpers, beheerders,
jongerenwerkers, de wijkagent(en), buurtcoördinatoren en organisaties als Staatsbosbeheer,
Gehandicaptenplatform Oosterhout, OiB en JONG worden uitgenodigd om ervaringen en ideeën uit te
wisselen voor de beleidsnota Spelen. Vooraf wordt een beknopte vragenlijst opgestuurd om eerste input
te verzamelen welke gedeeld wordt bij de workshopsessie. Tijdens deze sessie wordt gekeken naar
aandachtspunten voor de nota. Speelplan leidt deze workshop en zorgt voor materialen.
Tekst mail
De gemeente Oosterhout vindt het belangrijk dat alle kinderen goed kunnen buitenspelen. Hiervoor moet
er voldoende en goede speelruimte zijn. Om dit te kunnen waarborgen stelt de gemeente een beleidsnota
Spelen vast. De beleidsnota Spelen uit 2007 wordt momenteel geactualiseerd door bureau Speelplan, een
adviesbureau voor speelruimte.
Naast een uitgebreide inventarisatie van de formele én informele speelruimte in de gemeente, doet
Speelplan onderzoek naar de speelcultuur in Oosterhout om te zien hoe de openbare ruimte wordt gebruikt
in het dagelijks spel van de kinderen. Hoewel we door onze eigen ervaringen redelijk goed kunnen
inschatten in hoeverre bijvoorbeeld een speelplek wordt gebruikt (slijtage, gebruikssporen,
olifantenpaadjes in het groen), bestaat het onderzoek vooral uit momentopnames.
Daarom kan het nuttig zijn om vanuit verschillende perspectieven aandachtspunten mee te krijgen voor de
nota. Denk bijvoorbeeld aan onveilige situaties en gevaarlijke oversteekpunten, maar ook aan hangplekken
en overlast of juist aan positieve punten als zeer populaire speel‐ en ontmoetingsplekken voor kinderen.
Om extra input te verzamelen voor de nota zouden wij het op prijs stellen als onderstaande vragen voor
zover mogelijk en relevant voor uw organisatie beantwoord kunnen worden. De ingevulde vragenlijsten
kunnen verzonden worden naar Arie Stobbe (a.stobbe@speelplan.nl), liefst voor woensdag 9 maart.
Tevens willen we u uitnodigen voor een bijeenkomst op het gemeentehuis op woensdag 16 maart (14:00‐
16:30) of vrijdag 18 maart (8:30‐11:00). Aan de hand van de beschikbaarheid op 1 van beide dagen zullen
we een moment vaststellen en een definitieve uitnodiging verzenden. Graag vernemen we daarom voor
dinsdag 8 maart wat uw beschikbaarheid is op beide dagen. Als u op beide momenten niet wilt/kunt komen
dan zouden we u erkentelijk zijn als u toch de vragenlijst zou willen invullen en opsturen.
Tijdens deze bijeenkomst willen we met u in gesprek gaan over de speelruimte in Oosterhout en concrete
aandachtspunten benoemen voor de te actualiseren beleidsnota Spelen. Aan de hand van voorbeelden uit
Oosterhout wordt gekeken naar het huidige aanbod (kwaliteit, vormgeving, ligging) maar ook naar een
wenselijk streven voor de speelruimte. Gekeken wordt naar de vraag naar speelruimte, gericht op relevante
thema’s als jongeren, kinderen met een beperking, sporters, natuurlijk spelen en bewonersinitiatieven.
Graag vernemen we of, en indien u wilt komen, met hoeveel mensen u aanwezig zult zijn bij deze sessie.
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Bijlage mail
 Zijn er plekken in de gemeente die bovengemiddeld populair en/of belangrijk zijn voor de kinderen in
de buurt? Dit hoeven niet per definitie formele speelplekken te zijn, een centraal gelegen trapveldje of
park kan evengoed fungeren als verzamel‐ en ontmoetingsplek. Kunt u aangeven welke dat zijn?
(straatnaam of op een kaartje aangeven).


Zijn er buurten die opvallen door een sterke sociale betrokkenheid of bereidwilligheid van bewoners
om zelf zorg te dragen voor de veiligheid en bijvoorbeeld netheid van de directe woonomgeving en
speelruimte? Zijn er bijvoorbeeld plekken waar een ‘sport‐en‐spel‐dag’ wordt gehouden en waar de
auto tijdelijk wordt verbannen?



Wordt er veel gespeeld buiten de formele (gemeentelijke) speelplekken? Met andere woorden: wordt
er veel gespeeld op straat of in openbaar groen (voetbal, verstoppertje, fietscross, huttenbouw)? En
wordt dit vanuit de gemeente ook voldoende toegestaan/gestimuleerd vanuit uw perspectief, of zou u
juist willen dat dit zou worden beperkt?



Zijn er plekken waarvan bekend is dat deze veel overlast geven aan omwonenden of gebruikers doordat
deze speelplekken een doelgroep (bijv. jongeren) aantrekken waarvoor ze niet zijn bedoeld?



Op welke wijze zou volgens u of uw organisatie de speelruimte in Oosterhout verbeterd kunnen worden
en kunnen worden gestimuleerd dat kinderen meer en ook samen buiten gaan spelen?



Zijn er nog bepaalde aandachtspunten vanuit uw specifieke beleidsterrein die relevant zijn voor de
beleidsnota Spelen? Denk aan sportimpulsen, de transitie jeugdzorg, armoede, bewegingsarmoede,
toegankelijkheid voor kinderen met een beperking, overlast honden/katten/geluid,
natuurspeelplekken, geplande bouwprojecten of waterbeheer.



Wat is naar uw idee op dit moment een goede speelbuurt voor kinderen?

C ONTACTGEGEVENS TE BENADEREN PARTIJEN :
Interne afvaardiging (ambtelijk)
 Beheer speelvoorzieningen
 Ontwerp en inrichting
 Veiligheid en ordehandhaving
o Ronald Slagmolen
 Wijkregisseurs of coördinatoren
o Hanneke Herder
o Bibi Schuurs
 JONG (Sandra den Ridder)
 OiB (Moniek Loeffen)
 Sportbedrijf (Hans Nouwens)

reactie ontvangen + aanwezig bij bijeenkomst

aanwezig bij jongerenoverleg
reactie ontvangen + aanwezig bij bijeenkomst
reactie ontvangen
reactie ontvangen + bijeenkomst + jongerenoverleg
reactie ontvangen + bijeenkomst + jongerenoverleg
reactie ontvangen

Externe partijen:
 Staatsbosbeheer en natuurmonumenten
o p.raats@staatsbosbeheer.nl
reactie ontvangen
o n.korporaal@natuurmonumenten.nl reactie ontvangen
 Bruisende Binnenstad
o Marcel Stiefhagen, Paul van der Westen
 GPO Gehandicaptenplatform Oosterhout
o info@gehandicaptenplatform.nl
reactie ontvangen + aanwezig bij bijeenkomst
 Jongerenwerkers Surplus
o info‐oost@surpluswelzijn.nl
aanwezig bij jongerenoverleg
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Buiten spelen in Oosterhout

V RAGENLIJST EXTERNE PARTIJEN ( VIA MAIL )
Voor enkele relevante partijen wordt gewerkt met een vragenlijst die via de mail verzonden wordt. Door
middel van deze vragenlijst wordt gericht gevraagd naar specifieke informatie/kennis omtrent het spelen
in Oosterhout. Deze vragenlijst wordt verzonden naar relevante partijen die indirect te maken hebben met
spelen in Oosterhout: kinderdagverblijforganisaties (kdv), basisscholen, sportverenigingen,
recreatiebedrijven.
Tekst mail
De gemeente Oosterhout vindt het belangrijk dat alle kinderen goed kunnen buitenspelen. Hiervoor moet
er voldoende en goede speelruimte zijn. Om dit te kunnen waarborgen stelt de gemeente een beleidsnota
Spelen vast. De beleidsnota Spelen uit 2007 wordt momenteel geactualiseerd door bureau Speelplan, een
adviesbureau voor speelruimte.
Naast een uitgebreide inventarisatie van de speelruimte in de gemeente, doet Speelplan onderzoek naar
de speelcultuur in Oosterhout om te zien hoe de openbare ruimte wordt gebruikt in het dagelijks spel van
de kinderen. Tevens willen we externe partijen die zijdelings te maken hebben met speelruimte de
mogelijkheid geven input te leveren voor de op te stellen beleidsnota Spelen. Graag zouden we u daarom
een aantal vragen willen stellen. Indien uw organisatie uit meerdere locaties bestaat, kunt u een algemeen
geldend antwoord geven of de vragen doorzetten naar de verschillende locaties. U kunt uw antwoorden op
de vragen via de mail terugsturen naar Arie Stobbe van Speelplan (a.stobbe@speelplan.nl). Wij willen u
verzoeken, indien u wenst mee te werken, uw antwoorden in te sturen voor zondag 20 maart. Alvast
hartelijk bedankt voor uw medewerking!
1. Maakt uw organisatie gebruik van de speelvoorzieningen van de gemeente?
a. Waarom wel/niet?
b. Indien ja: van welke voorzieningen maakt u gebruik en waar?
2. Zijn de speelvoorzieningen op het terrein van uw organisatie toegankelijk voor bewoners/kinderen uit
de gemeente?
a. Waarom wel/niet?
b. Indien ja: welke soort voorzieningen zijn toegankelijk (sportveld/speeltuin/ravotplek/terras)?
c. Indien ja: welke voorwaarden zijn hieraan verbonden (entreegeld, bepaalde tijdvakken)?

3. Indien uw terrein niet openbaar toegankelijk is (zie vraag 2), zou u dit dan overwegen in de toekomst?
En zo ja, onder welke voorwaarden?

4. Heeft u zelf nog suggesties voor de verbetering van speelruimte in de gemeente Oosterhout?
Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u contact opnemen met Arie Stobbe (a.stobbe@speelplan.nl of
036‐5236127) van Bureau Speelplan of Marc Kuijsten (m.kuijsten@oosterhout.nl of 14 0162 ) van de
gemeente Oosterhout.
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C ONTACTGEGEVENS TE BENADEREN PARTIJEN :
Kinderdagverblijforganisaties:
 info@stationnetje.nl
 info@kinderopvangoosterhout.nl
 info@dekinderopvang.com
reactie ontvangen
 cboogert@stichtingpallas.nl
reactie ontvangen
 info@kinderdagverblijfplukdedag.nl
 info@miniversum.nl
 secretariaat@opstoom.nl
 e.vandenheuvel@kinderopvangoosterhout.nl
Sportverenigingen:
 info@atvscorpio.nl (atletiek)
 bestuur@mhcdewarande.nl (hockey)
 wedstrijdsecr_hb@twins‐sc.com (honkbal)
 voorzitter@lecochonnet.nl (jeu de boule)
 secretaris@ijsco.net (skeeleren/schaatsen)
 bestuur@voltreffers.nl (korfbal)
 secretariaat@otcdewarande.nl (tennis)
 ledenadministratie@tcdho.nl (tennis)
 secretariaat@tcdenhout.nl (tennis)
 wjkramers@casema.nl (tennis)
 bestuur@tvtendo.nl (tennis)
 info@tvvbf.nl (tennis)
 bestuur@neerlandia31.nl (voetbal)
 info@ovv67.nl (voetbal)
 bestuur@vvoosterhout.nl (voetbal)
 activiteitentsc@gmail.com (voetbal)
 frank@irene58.nl (voetbal)
 mtbdejongerenner@gmail.com (BMX)
 mkprins@kpnmail.nl
Scouting:
 info@scoutingmariagroep.nl
 secretariaat@scoutingerasmus.nl
 emhvandenbrink@gmail.com
Recreatiebedrijven:
 info@de‐warande.nl
 info@mek‐oosterhout.nl
 info@speelgoedmuseum.nl
 info@woodsbrasserie.nl
 info@haasjeoosterhout.nl
 kkinfo@katjeskelder.nl
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reactie ontvangen
reactie ontvangen

reactie ontvangen
reactie ontvangen

reactie ontvangen

reactie ontvangen
reactie ontvangen

Buiten spelen in Oosterhout

V RAGENLIJST ( MIDDELBARE ) SCHOLEN ( VIA MAIL )
Tekst mail
De gemeente Oosterhout vindt het belangrijk dat alle kinderen goed kunnen buitenspelen. Hiervoor moet
er voldoende en goede speelruimte zijn. Om dit te kunnen waarborgen stelt de gemeente een beleidsnota
Spelen vast. De beleidsnota Spelen uit 2007 wordt momenteel geactualiseerd door bureau Speelplan, een
adviesbureau voor speelruimte.
Naast een uitgebreide inventarisatie van de speelruimte in de gemeente, doet Speelplan onderzoek naar
de speelcultuur in Oosterhout om te zien hoe de openbare ruimte wordt gebruikt in het dagelijks spel van
de kinderen. Hiervoor hebben we een kinderenquête opgesteld die kinderen thuis of op school online
kunnen invullen. Graag zouden wij u willen vragen om onderstaand berichtje te verspreiden via uw
gebruikelijke kanalen (website, nieuwsbrief, mailing) om op die manier zoveel mogelijk kinderen in de
gemeente de mogelijkheid te geven hun stem te laten horen in dit onderzoek.
Graag vernemen wij of u mee zou willen doen aan dit onderzoek zodat wij kunnen verwachten vanuit welke
buurten meer of juist minder respons te verwachten valt. De enquête staat open tot zondag 20 maart.
Geef je mening over buiten spelen en sporten!
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren in de gemeente Oosterhout goed kunnen buiten spelen
en sporten, moet er voldoende en goede speelruimte zijn. Daarom maakt de gemeente een beleidsnota
Spelen. Hierin staat wat de gemeente de komende jaren met de speelruimte Oosterhout en de kerkdorpen
Oosteind, Dorst en Den Hout gaat doen.
Bij het maken van dit plan is het erg belangrijk om ook de mening en ervaringen van de gebruikers te weten
en te horen waar, hoe en wanneer jullie buiten spelen of sporten. Is dat alleen in een speeltuin of sportplek
of juist op het grasveld of op straat? Wat is er goed en wat kan er beter?
Dus ben jij jonger dan 18 jaar? Dan wil de gemeente graag van jou weten hoe de speel‐ en sportruimte in
jouw buurt kan worden verbeterd! Vul daarom snel de online vragenlijst in op: www.speelplan.nl/oosterhout
Tevens willen we de scholen zelf ook de mogelijkheid geven input te leveren voor de op te stellen
beleidsnota Spelen. Graag zouden we u daarom een aantal vragen willen stellen. U kunt uw antwoorden
op de vragen via de mail terugsturen naar Arie Stobbe van Speelplan (a.stobbe@speelplan.nl). Wij willen u
verzoeken, indien u wenst mee te werken, uw antwoorden in te sturen voor zondag 20 maart. Alvast
hartelijk bedankt voor uw medewerking!
1. Maakt de school gebruik van speelvoorzieningen van de gemeente?
a. Waarom wel/niet?
b. Indien ja: van welke voorzieningen maakt u gebruik en waar?
2. Zijn de speelvoorzieningen op het schoolplein toegankelijk voor bewoners/kinderen uit de buurt?
a. Waarom wel/niet?
b. Indien ja: welke soort voorzieningen zijn toegankelijk (sportveld/speeltuin/ravotplek)?
c. Indien ja: welke voorwaarden zijn hieraan verbonden (bepaalde tijdvakken/doelgroep)?
3. Indien het schoolplein niet openbaar toegankelijk is (zie vraag 2), zou u dit dan overwegen in de
toekomst? En zo ja, onder welke voorwaarden?
4. Heeft u zelf nog suggesties voor de verbetering van speelruimte in de gemeente Oosterhout?
Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u contact opnemen met Arie Stobbe (a.stobbe@speelplan.nl of
036‐5236127) van Bureau Speelplan of Marc Kuijsten (m.kuijsten@oosterhout.nl of 14 0162 ) van de gemeente
Oosterhout.
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C ONTACTGEGEVENS TE BENADEREN PARTIJEN :
Basisscholen:
 info@biencorf.nl
 info@kbsdehobbit.nl
 directie@debeiaard.nl
 basisschool@de‐meander.nl
 info@destrijene.nl
 info@kbsdetouwbaan.nl
 schoolpost@marcoen.nl
 info@montessorischooloosterhout.nl
 directie@obsdekameleon.org
 rubenshof@obsrubenshof.nl
 sintjan@ziggo.nl
 info@bstorenschouw.nl
 directie@de‐achthoek.nl
 directie@kbsdeberkenhof.nl
 info@derietgors.nl
 directie@kbsdewesthoek.nl
 info@ontdekking.net
 menorah@pcpomiddenbrabant.nl
 directie@obsduizendpoot.nl
 directie@obsdepionier.nl
 info@paulofreire.nl
 info@sterrendonk.nl

wijkwandeling

reactie ontvangen
reactie ontvangen
reactie ontvangen + wijkwandeling
reactie ontvangen
reactie ontvangen + wijkwandeling
reactie ontvangen + wijkwandeling
reactie ontvangen
reactie ontvangen + wijkwandeling
reactie ontvangen

reactie ontvangen + wijkwandeling
reactie ontvangen
wijkwandeling
reactie ontvangen
reactie ontvangen + wijkwandeling
wijkwandeling

Speciaal onderwijs:
 secretariaat@delta‐onderwijs.nl
 s.b.o.dewissel@hetnet.nl
 warandecollege@driespan.koraalgroep.nl
Voortgezet onderwijs:
 info@frenckencollege.nl
 admin@oelbert.nl
 info@dezwaaikom.nl
 info@hanze‐college.nl
 effent@rocwb.nl
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