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Dit handzame spelregelboek laat in één oogopslag alle uitgangspunten van de speelnota zien en kan gebruikt worden bij de
(her)inrichting van speelplekken in de gemeente Ouder-Amstel.
Lokaal beleid
1. Speelplekken zijn rookvrij en bij de herinrichting van speelplekken worden rookvrij-borden geplaatst;
2. Speelplekken en -omgeving voldoen aan de richtlijnen zoals weergegeven in het LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) en het
IBOR (Integraal Beheerplan Openbare Ruimte);
3. Honden zijn niet toegestaan op speelplekken.
Nieuwbouw
4. Bij ruimtelijk planvorming wordt voldoende ruimte ingetekend voor plek om te spelen, sporten en ontmoeten en is de locatie van de
plekken duidelijk voor toekomstige bewoners;
5. De gereserveerde ruimte voor spelen, sporten en ontmoeten wordt ingericht met nieuwe bewoners.
Schoolpleinen
6. Schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk;
7. Bij ontwikkeling van een IKC wordt speelruimte van drie schoolpleinen samengevoegd tot één schoolplein. Als het IKC op een
andere locatie komt dan waar de huidige scholen staan, moet bij de herontwikkeling van deze locaties een deel van de verloren
speelruimte terugkeren;
8. Schoolpleinen worden zoveel mogelijk natuurlijk ingericht.
Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen
9. De speeltoestellen en daarbij behorende ondergrond voldoen aan de eisen van het Warenwetbesluit.
Sociale veiligheid
10. Speel- en sportplekken zijn goed zichtbaar en bereikbaar.
Inclusieve samenleving
11. Speelplekken zijn voor alle kinderen en jongeren met of zonder beperking bereikbaar, bruikbaar en toegankelijk;
12. Bij de (her)inrichting van speelplekken wordt de speeltuinbendewijzer van het NSGK geraadpleegd voor tips om een inclusieve
speelplek te realiseren;
13. Het streven is om in iedere kern een speeltoestel te realiseren die voor kinderen of jongeren met handicap toegankelijk zijn.
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Doelgroepen
14. Speelplekken worden ingericht voor de doelgroep 0 – 6 jaar, 6 – 12 jaar en/of 12 – 18 jaar;
15. Bij een speelplek die voor meerdere doelgroepen wordt ingericht, heeft iedere doelgroep zijn eigen ruimte om te spelen door het
clusteren van de speelvoorzieningen;
16. Bij de (her)inrichting behoort het samenvoegen van het gebruik van speellocaties voor meerdere doelgroepen, waaronder senioren,
tot de mogelijkheden.
Kwalitatief goede openbare speelruimte
17. De wijken in de gemeente Ouder-Amstel worden opgedeeld in buurten, waarbinnen speelzones worden gedefinieerd; een zone
binnen een buurt dat omsloten wordt door (natuurlijke) barrières die spelende kinderen niet gemakkelijk kunnen passeren;
a. Naast de speelzones wordt de landelijk aanbevolen actieradius gehanteerd als vuistregel;
b. Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken of buurten wordt de 3% norm gehanteerd als vuistregel;
c. De kwalitatieve waarde van een speelplek heeft voorrang op punt a en b;
18. Binnen iedere speelzone is één formeel ingerichte plek voor de doelgroep 0 - 6 jaar en 6 – 12 jaar;
19. Binnen iedere kern is één formeel ingerichte plek voor de doelgroep 12 – 18 jaar;
20. Er zijn vijf bovenbuurtse plekken aangewezen, die wat groter en uitdagender ingericht dienen te worden, te weten het
Burghzatenplein, het Koning Willem Alexanderpark, de Jan Benninghweg, de Zonnehof en het Venserpark.
Inrichting
21. Formele speelplekken worden ingericht met grote, circulaire en duurzame speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling,
aangevuld met speelaanleidingen van circulair materiaal;
22. Speelplekken die gelegen zijn op verhardingen worden waar mogelijk meer natuurlijk ingericht;
23. Binnen een straal van 500 meter moet voor ieder kind een trapveld aanwezig zijn;
24. Binnen iedere kern komt op termijn een (mobiele) JOP voor jongeren, die op een substantiële afstand van woningen wordt
geplaatst, maar wel op een plek waar voldoende sociale controle is (langs een weg of fietspad);
25. Kinderen en jongeren mogen spelen, sporten en ontmoeten op informele plekken (groen, park, pleintje) en bij de JOP, zolang er
geen onveilige situaties, overlast en/of vernieling plaatsvinden.
Speelomgeving
26. De valdempende ondergrond bij speeltoestellen is gras (valhoogte tot 1,5 meter) en kunstgras (valhoogte vanaf 1,5 meter). Mocht
dit niet mogelijk zijn is de tweede optie rubberen tegels;
27. Beplanting op en rond speelplekken voldoet aan de richtlijnen zoals opgenomen in het LIOR;
28. Per speelplek wordt maatwerk geleverd wat betreft omheining;
29. Speelplekken beschikken over ruimte voor ontspanning en ontmoeting en een afvalbak;
30. Bij de (her)inrichting van een plek die volledig contactloos was met de ondergrond, moet de concentratie lood in de grond
onderzocht worden. Passende maatregelen worden genomen indien nodig.
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Onderhoud en beheer
31. Speelplekken worden door een aangewezen keuringsinstantie (AKI) gekeurd op veiligheid voordat deze in gebruik genomen mag
worden;
32. Speelaanleidingen moeten regelmatig veiligheidscontroles ondergaan;
Participatie
33. Bewoners, waaronder hoofdzakelijk kinderen en jongeren, worden betrokken bij de (her)inrichting van een speel- en sportplekken;
34. Er wordt samen met bewoners gekeken welke beheerstaken zij uit zouden kunnen voeren ten behoeve van een speelplek.
Financiën
35. Per speelplek voor de doelgroep 0 – 6 jaar is maximaal € 20.000,- beschikbaar;
36. Per speelplek voor de doelgroep 6 – 12 jaar is maximaal € 22.500,- beschikbaar;
37. Per speelplek voor de doelgroep 0 – 6 jaar en 6 – 12 jaar is maximaal € 25.000,- beschikbaar;
38. Per sportplek voor de doelgroep 12 – 18 jaar is maximaal € 25.000,- beschikbaar;
39. Per bovenbuurtse speelplek is maximaal € 50.000,- beschikbaar;
40. Per Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) is maximaal € 20.000,- beschikbaar;
41. De afschrijvingstermijn van een speelplek bedraagt 15 jaar;
42. Er wordt gerekend met een kostenpercentage van 8% van de aanschafwaarde de speelplek voor het onderhouden, beheren en
inspecteren van een speelplek.
a. Bij de herinrichting van een speelplek voor de doelgroep 0 – 6 jaar en 6 – 12 jaar wordt een extra bedrag van € 750,toegevoegd aan het jaarlijks beschikbare onderhoudsbudget;
b. Bij de herinrichting van een bovenbuurtse speelplek wordt een extra bedrag van € 2.500,- toegevoegd aan het jaarlijks
beschikbare onderhoudsbudget;
c. Bij de realisatie van nieuwe speelplekken wordt er een percentage van 8% toegevoegd aan het jaarlijks beschikbare
onderhoudsbudget.
43. De meerjarenplanning wordt jaarlijks herzien om te kijken of de huidige planning nog volstaat en of er aanpassingen nodig zijn met
betrekking tot de beoogde investeringen en het beschikbare onderhoudsbudget;
44. Voor het openbaar houden van de schoolplein staat € 7.500,- gereserveerd;
45. Voor bewonersinitiatieven is geen apart budget beschikbaar;
46. De gemeente staat open voor cofinanciering bij de realisatie van speelplekken, maar er moeten duidelijke afspraken gemaakt
worden over de onderhouds- en beheertaken plus kosten.
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