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Geachte raadsleden, 
 
Het huidige speelruimteplan (beleidsplan spelen) liep tot aan 2020. Hoewel de hoofduitgangspunten 
van het beleid nog steeds actueel zijn, is de behoefte en invulling van het buiten spelen wel 
veranderd. De komende tijd gaan we daarom aan de slag om te onderzoeken hoe we het huidige 
beleid kunnen actualiseren en beter aan kunnen laten sluiten bij de veranderende behoefte. Via deze 
raadsinformatiebrief informeren we u graag hoe dit traject gaat verlopen.  
 
DOELSTELLING 
Het is belangrijk dat kinderen meer naar buiten gaan, dat zij fitter worden en de natuur meer gaan 
waarderen. De hoofduitgangspunten van het huidige speelruimteplan 2010-2020 voldoen nog steeds 
maar worden aangevuld met actuele thema’s zoals natuurlijk- en inclusief spelen. Daarnaast wordt de 
verhouding van het aantal kinderen tot het aantal speelplekken in de wijk opnieuw bekeken. 
 
TOELICHTING 
Om het huidige beleid te actualiseren wordt via verschillende kanten input opgehaald die moet 
bijdragen aan een geactualiseerde visie op het buitenspelen. Hiervoor worden onder andere ambtelijk 
workshops georganiseerd maar gaan we ook met kinderen de wijk in. Van al deze input maken we 
een centrale visie. Aan de hand van de bestaande beleidsuitgangspunten gaan we in op wat 
belangrijke ontwikkelingen zijn voor de komende jaren. Hierbij creëren we korte maar krachtige kaders 
om een uitdagende openbare ruimte met kwalitatieve inrichting, eerlijke verdeling over kernen, wijken 
en doelgroepen te borgen. Uiteraard kijken we ook naar de veiligheid voor de kinderen en is er 
aandacht voor inclusief spelen (samen spelen waarbij iedereen mee kan doen). 
 



CONSEQUENTIES 
De geactualiseerde visie en speerpunten komen op actiekaarten per wijk te staan. Hierdoor is 
eenvoudig te zien wat de (financiële) gevolgen van de actualisatie zijn.  
 
VERVOLG  
De planning is om het vernieuwde speelruimteplan  in het 2e kwartaal 2022 ter besluitvorming aan u 
toe te sturen. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de adjunct-secretaris, de burgemeester, 

  
Marcel Schoonen drs. Jolanda de Witte 
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