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Gevraagd advies inspraaknota concept beleidskader spelen en
bewegen van 27 juni 2017
Uitgebracht d.d. 30 augustus 2017 door de Adviesraad WMO/Jeugd Leiden

1. Inleiding
De Adviesraad heeft in het voortraject van dit voorliggend conceptkader deelgenomen aan
twee brainstormsessies op 7 en 9 maart 2017. In deze bijeenkomsten heeft de Adviesraad
verschillende ideeën aangedragen en aandachtspunten benoemd die belangrijk zijn om
jongeren en ouderen, met en zonder beperking te bereiken en te stimuleren meer te
bewegen in de openbare ruimte. Dit kan o.a. door meer rekening te houden met de
diversiteit van de verschillende groepen, het beschikbaar stellen van spelmaterialen, goed
onderhouden van de openbare ruimte, een ‘buitenspeeldag’ voor volwassenen te
organiseren en het benutten van multifunctionele voorzieningen zoals kinderboerderijen,
speeltuinen e.d. In de inspraaknota zijn een aantal van onze aandachtspunten verwerkt, maar
ook missen we nog een aantal zaken. Onderstaand zijn deze puntsgewijs weergegeven.
2. Aanbevelingen
Algemeen
2.1
De nota is te algemeen van aard, daardoor is het geschetste kader vaag. Nauwelijks is
na te gaan of gestelde doelen behaald kunnen worden. Doordat bovendien een
subjectieve meting plaatsvindt van objectieve criteria is het resultaat niet goed te
duiden. Advies: formuleer een aantal concreet specifieke indicatoren waarmee
bepaald kan worden of het beleid voldoet en maak duidelijk wanneer niet aan de
norm wordt voldaan wat de consequenties zijn.
2.2
In het beleidskader spelen en bewegen wordt aandacht voor moeilijk bereikbare
doelgroepen gemist, zoals mensen met een beperking, ouderen, mensen met een
maatschappelijke achterstand. Wat zijn hun wensen, hoe kunnen zij tot bewegen
worden verleid? Daarnaast mist de Adviesraad de implementatie van VN-Verdrag
Handicap in dit kader. Advies: beschrijf de inspanningen die de gemeente wil doen om
moeilijk bereikbare doelgroepen te laten spelen en bewegen in de openbare ruimte.
Advies: Beschrijf hoe het VN-Verdrag Handicap in dit beleidskader wordt
geïmplementeerd.
2.3
De Adviesraad adviseert bij de monitoring en evaluatie van dit beleidskader
vroegtijdig de gebruikers/niet gebruikers te betrekken en te bevragen.
2.4
Betrek de Adviesraad bij het opstellen van het uitvoeringsplan.
Per pagina
2.5
p. 8: 85% van de kinderen zegt liever buiten te spelen dan binnen maar zit toch
relatief veel achter computer en tv. Advies: formuleer hoe gemeten kan worden of
met het nieuwe beleid kinderen daadwerkelijk minder achter de computer en tv
zitten en het gewenste percentage behaald kan worden.
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p. 17 het analyse/uitvoeringsplan speel en beweegruimte 18+ wordt gemist. Advies:
stel een analyse en uitvoeringsplan op zoals voor 18-. Daarin dient o.a. ook naar
voren te komen in welke wijken er activiteitenaanbod voor volwassenen wordt
gemist.
p. 20 Toets speelruimterichtlijn. Hieruit blijkt dat er een structureel tekort is aan
speelruimte in bepaalde gebieden. In het beleidskader worden echter geen
voorstellen gedaan hoe dit aan te pakken of voorstellen om mensen te stimuleren
naar buiten te gaan. Advies: zoek naar alternatieve plekken en andere mogelijkheden
(bijv. een plat dak van een groot gebouw, wifi in een wipkip) om bewegen in de
openbare ruimte mogelijk te maken en te stimuleren daar waar speelruimte in de
buitenlucht ontbreekt.
In het beleidskader wordt de speelruimterichtlijn (3%) en speelplekkenrichtlijn niet
toegepast op volwassenen. Waarom niet? Advies: verschaf hierover duidelijkheid.
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