
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 
5 februari 2013 
Communicatietraject omvormen speellocaties Portland. 
Het college 
124770 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Kennisnemen van 
In deze memo kunt u lezen op welke manier we omgaan met de inzet van participatie 
bij de invulling van het speelruimteplan voor de wijk Portland. 
 
Inleiding 
Buiten spelen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Speeltuinen 
zijn 
belangrijke elementen van leefbaarheid in de buurt. Het zijn ontmoetingsplekken in de 
wijk en 
buurt en zorgt voor sociale cohesie en betrokkenheid bij de buurt.  
In 2010 is daarom het speelruimteplan door de gemeenteraad van Albrandswaard 
vastgesteld met als doel te komen tot een praktisch plan dat recht doet en invulling 
geeft aan het belang van spel, sport en ontmoeting in de openbare ruimte van 
Albrandswaard in de periode 2010 tot 2020. In 2013 wordt dit plan verder uitgevoerd in 
Portland. Dit omdat in Portland de grootste opgave ligt en om met het wijkgericht 
werken ‘Ons Portland’ een positief signaal af te geven en te motiveren tot 
betrokkenheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kernboodschap 
In Portland zijn16 locaties waar we dit jaar een aanpassing aan de speelruimte doen. 
Om niet voor elke locatie een apart communicatie traject op te starten, is gekozen om 
verschillende locaties te bundelen. Door het logisch samenvoegen werken we nu met 
6 fases. Naast deze 16 locatie loopt het reguliere onderhoud van speeltoestellen 
gewoon door. 
In bijlage 1 en 2 staan de verschillende locaties onderverdeeld in fases en het 
bijbehorende communicatie traject. Daar waar binnen een fase meerdere 
mogelijkheden zijn wordt gekozen voor een bewonersmiddag/avond. 
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• Veel van de plekken worden door de kinderen als ‘kinderachtig’ ervaren. 
• Binnen de wijk zijn al veel plekken aanwezig, maar door de verwachte 
  toename in aantal kinderen, jeugd en jongeren is uitbreiding gewenst. 
• Voor de jeugd zou het aantal plekken kunnen afnemen als er meer uitdaging 
  is op de overige plekken. 
• De ruimte in de wijk zelf maakt het waarschijnlijk noodzakelijk ook aan de rand 
  te zoeken naar plekken voor speel- en ontmoetingsplekken. 

 
Conclusie speelruimte Portland uit het speelruimteplan 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bewoners inloopmiddag/avond 
Tijdens de bewonersmiddag/ avond willen we zoveel mogelijk ruimte laten voor 
initiatieven en wensen van kinderen en bewoners uit de buurt zelf. Om ook de stem te 
horen van de gebruikers, kiezen we een tijdstip uit dat ook zij aanwezig kunnen zijn bij 
zo’n bijeenkomst. Dit zal zijn tussen 17:00 uur en 20:00 uur. 
 
Jeugd/Kinderraad 
In Portland is een jeugdraad aanwezig waar we regelmatig contact mee hebben en 
ook vragen aan hen vragen wij om mee te denken in het traject rond de aanpassingen 
van de speelvoorzieningen. Ook hebben zij ideeën die in eerste instantie niet 
aansluiten bij het speelruimteplan maar waar wel mogelijkheden zijn om vanuit de 
gemeente aan te sluiten. 
 
Initiatieven in Portland die raakvlakken hebben met het speelruimte plan. 
Naast de uitvoering van het speelruimteplan zijn er in Portland nog twee andere 
initiatieven waarbij een uitbreiding/aanpassing van speelvoorzieningen aan de orde 
zijn. Door deze twee initiatieven, net als de opgaven vanuit het speelruimteplan, 
binnen het wijkgericht werken op te nemen, wordt een zo goed mogelijke afstemming 
bereikt. 
 
• Invulling Noordrand 
Op dit moment wordt is een begin gemaakt met de invulling van de noordrand in 
Portland. Eén, voor dit traject, belangrijk onderdeel van dat plan is de aanleg van een 
skate voorziening. Samen met de afdeling ontwikkeling zorgen we dat de plannen op 
elkaar worden afgestemd en ook de communicatie richting bewoners op de zelfde 
manier wordt gedaan. In dit plan worden ook mogelijkheden betrokken voor de 
jongeren in de leeftijdscategorie 12+. 
 
• Ontwikkelingen Bakkerspark 
Direct na de bewonersavond op 6 november 2012 zijn de wethouders Mieke van 
Ginkel en Maret Rombout in gesprek gegaan met een groep initiatiefnemers die het 
Bakkerspark meer tot een park willen maken. De werkgroep ‘Bakkerspark’ zoekt met 
hun ideeën naar aansluiting op de suggesties van de bewoners avond.  Een van de 
ideeën is het uitbreiden van speelvoorzieningen in het park. Ook deze plannen worden 
afgestemd met alle andere initiatieven. Betrekken van mogelijkheden voor de jongeren 
in de leeftijdscategorie 12+ maken eveneens onderdeel uit van dit initiatief. 
 
Consequenties 
Het speelruimteplan is een zorgvuldig opgesteld plan naar de ideeën en wensen van 
alle bewoners en voldoet aan de voorwaarden die de raad stelt aan het spelen binnen 
de gemeente Albrandswaard. Vorig jaar heeft het college de opdracht aan de 
organisatie gegeven kritisch te kijken naar alle uitgaven. Ook bij dit traject in Portland 
wordt gekeken naar de noodzaak van de opgaven vanuit het speelruimte plan. Daarom 
wordt bij elke locatie deze afweging gemaakt. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat op 
een aantal locaties de vraag kan worden gesteld of de opgave van uit het 
speelruimteplan daadwerkelijk aansluit bij de huidige en toekomstige behoefte van 
gebruikers en omwonenden. Om te controleren of onze gedachten ook wordt gedeeld 
door omwonenden, wordt in het communicatie traject een moment ingebouwd dit te 
verifiëren. Met wethouder Mieke ven Ginkel is afgesproken dat wanneer na de 
inventarisatie blijkt dat een meerderheid van de omwonenden (en gebruikers) het 
aanpassen van de speellocatie niet wenselijk acht, de aanpassing niet wordt 
uitgevoerd. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Vervolg 
Het streven binnen de afdeling BOR is om dit traject, inclusief plaatsing van de 
toestellen, voor de zomervakantie af te ronden. We willen dit traject feestelijk afronden 
waarbij we u alvast van harte uitnodigen. Voor de datum en locatie  krijgt u later in het 
jaar een uitnodiging. 
 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris   de burgemeester, 

 
 

 

Hans Cats   G.J. van de Velde-de Wilde 
 
 

Hofhoek 5

3176 PD Poortugaal

Postbus 1000

3160 GA Rhoon

Telefoon 010 506 11 11

Fax 010 501 81 80

www.albrandswaard.nl



Fasering spelen Portland

Fase Locatie wijk Verplaatsen, vervangen 
of erbij

Huidige 
leeftijdscatagorie

Gewenste 
leeftijdscatagorie

Speelaanleiding
en erbij

Speeltoestel(l
en) erbij

Opmerking Communicatie

1 Parelsnoer ingang Parels nieuwe locatie nvt 0-5jr 3 2 zoeklocatie geen ruimte

1 Parelsnoer  2 Parels nieuwe locatie nvt 0-11jr 3 2/3
1 paviljoen diamant erbij  + vervangen 0-11jr 0-5jr 3 2/3 extra opgave vanuit Kollet brief bewoners eiland Diamant met keuze uit drie opties/ speeltoestellen.
2 amberhof amber vervangen 2 stuks 0-11jr 0-5jr nvt 2
2 lenghenhof 1 amber erbij 6-11jr 0-11jr nvt 2
2 lenghenhof 2 amber vervangen 0-11jr 0-11jr nvt 1

2 lenghenhof 3 amber erbij 6-11jr 0-11jr 3 1

3
Zuidbrug Paarlemoer Nieuwe locatie 0-11jr 0-11jr nvt 2

nieuwe locatie Contact woningbouwver. 1e brief direct omwonende introductie nieuwe locatie. 2e brief hele eiland keuze uit 
verschillende toestel types (zie heuvelsteijn). Op internet komt het definitief ontwerp te staan.

3 Heuvelsteijn Paarlemoer erbij + variatie 0-11jr 0-11jr nvt 1-feb erbij zetten
in de 2e brief locatie Zuidbrug ook speellocatie heuvelsteijn invoeren. Voor die locatie drie opties voor toestellen 
geven.

4 wilgenhoven hoven erbij / nieuwe locatie 0-5jr 0-5jr 3 1
4 elzenhoven hoven erbij / nieuwe locatie 6-11jr 0-11jr 3 1
4 robijnhoven 15 hoven erbij / nieuwe locatie 6-11jr 0-5jr 3 2
4 Saffierhoven 32 hoven erbij / nieuwe locatie 0-5jr 0-5jr 3 1

5 rodium/ Ferro P-hoek oost nieuwe locatie nvt 0-5jr 3 2
twee locaties, elke staat één 
toestel + aanleidingen

brief direct aangrenzende bewoners met tekst en uitleg over de nieuwe speellocatie. Vervolgens tweede brief aan 
bewoners waar ze kunnen kiezen uit 3 opties per speellocatie. 

6
goudmijn t.h.v 7 en 
14 goud en zilver nieuw locatie nvt 0-5jr 3 2

Beide zijde van de staat 1 
toestel

brief direct aangrenzende omwonende met tekst en uitleg over de nieuwe locatie.  Vervolgens tweede brief aan 
bewoners wijk waar ze kunnen kiezen uit verschillende speeltoestellen.

6 de beurs nr 31 goud en zilver nieuw locatie nvt 0-18jr nvt 2
brief direct aangrenzende omwonende met tekst en uitleg over de nieuwe locatie. Vervolgens 2e brief aan 
bewoners wijk waar ze kunnen kiezen uit  verschillende speeltoestellen. 

Brief bewoners eiland Parels. 1e vraag of ze het eens zijn met het inrichten van twee nieuwe speellocaties. 2e 
vraag; wat voor speeltoestellen wenst de bewoner per locatie (locatie A en B). Tweede brief worden bewoners 
geinformeerd over de inrichting van de speellocaties en de eventuele planning. 

in totaal 2 toestellen erbij en 
1 toestel vervangen ivm 
ruimtegebrek

locaties samenvoegen

locaties samenvoegen

Bewonersavond/ middag. Twee speellocaties worden besproken en toestellen worden voorgesteld. Bewoners 
kunnen meedenken en kiezen uit de verschillende opties speeltoestellen. 2e brief gaat kort na de bewonersavond 
eruit met tekst en uitleg over bewonersavond en biedt bewoners een extra mogelijk om via internet hun keuze 
alsnog te maken. Op internet worden alle stukken gezet (definitief ontwerp, planning e.d.)

Bewonersavond. Nieuwe speellocates / toestel locaties vastleggen en bespreken tijdens avond. Op 
bewonersavond ook bewoners toestel keuzes laten maken. 2e brief kort na de avond/middag met korte 
samenvatting van de bewonersavond en optie geven om plannen op internet in te zien en reactie op te geven. Op 
internet worden vervolgens alle definitieve stukken gezet inclusief planning.
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