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1. Inleiding  
Dit speelruimteplan gaat over de visie en realisatie van speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Het 
is van belang dat de kaders zoals benoemd in dit document ook worden gehanteerd bij het realiseren 
van nieuwbouwwijken of uitbreidingen van bestaande wijken.  
 
Roermond heeft twee beweegvoorzieningen. Deze beweegvoorzieningen zijn specifiek voor senioren 
gerealiseerd en worden dan ook niet opgenomen in dit plan. Speeltuin Kitskensberg maakt geen 
onderdeel uit van het openbaar speelvoorzieningen netwerk en daarom ook geen onderdeel van dit 
speelruimteplan. Het beheer van de speelvoorzieningen is vastgesteld in het beheerplan 
“Speelplaatsen 2007 – 2017”.    
 

1.1 Aanleiding 
De gemeente Roermond bezit een groot aantal speelvoorzieningen. Deze speelvoorzieningen zijn 
gerealiseerd voor kinderen. Zij recreëren, verblijven en ontwikkelen zich in deze speelvoorzieningen. 
Kinderen worden door het samen buiten spelen sociaalvaardig, weerbaar en het spelen werkt mee 
aan een gezond gewicht. De speelvoorziening is een ontmoetingsplek in de wijk, het vergroot de 
betrokkenheid en zelfredzaamheid. Het beheer van de speelvoorzieningen is vast gelegd in het 
“Beheerplan Speelplaatsen”. Het vorige speelruimte beleid was vastgesteld in het “Speelruimteplan 
2003 – 2007”, dit is uitgevoerd tot 2013.  
 
In de praktijk blijkt dat er behoefte is aan een nieuw plan met nieuwe kaders.  

− het verwerken van de taakstellingen zoals in het kerntakenboek is opgenomen; 
− in het vorige plan is gewerkt met twee doelgroepen, te weten 0 – 9 jaar en 10 -18 jaar. De 

behoeftes binnen deze doelgroepen blijken te divers;  
− gedurende de laatste jaren is de bereikbaarheid van de speelvoorzieningen door 

verkeerreconstructies toegenomen. Een betere bereikbaarheid houdt in dat er een andere 
spreiding gehanteerd kan worden;  

− landelijk worden speelvoorzieningen voor meerdere doelgroepen geclusterd, spelen doe je 
samen;  

− de rol van de gemeente verandert, naar de gemeente als regisseur; 
− dit alles en het feit dat het huidige areaal niet in stand kan worden gehouden met de 

beschikbare budgetten, vraagt om een toekomstbestendig plan waarin speelwaarde van de 
openbare ruimte bewaakt blijft, ook op lange termijn.  

 
 
In onderstaand overzicht zijn globaal de grootste verschillen aangegeven tussen het oude en het 
nieuwe speelruimteplan.  
 
 Speelruimteplan 2003 - 2007 Speelruimteplan 2013 –  2017  
Doelgroep & spreiding 
 

0 – 9 jaar            100 meter 
10 – 18 jaar        400 meter 

0 – 5 jaar               250 meter 
6 t/m 12 jaar        400 meter 
13 t/m 18 jaar      > 1000 meter 
 

Intentie Gebaseerd op toestellen 
Per doelgroep aparte locaties 

Gebaseerd op locaties 
Waar mogelijk gecombineerde locaties  
Meer uitdagende locaties 
Meer speelaanleidingen, minder 
toestellen 

Tabel 1 
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1.2 Onderhoud areaal  
Het onderhoud van de speelvoorzieningen en de directe omgeving zijn vastgelegd in respectievelijk 
het “beheerplan Speelplaatsen” en het “beheerplan Groen”, een toelichting; 
 
De speelvoorzieningen zijn onderdeel van de openbare ruimte. De openbare ruimte wordt regulier 
onderhouden, dit gebeurt op basis van beeld- en frequentiebestekken. Uitgangspunt hierbij is sober 
en doelmatig onderhoud. Dit houdt in dat het groen en grijs op en rondom een speelvoorziening 
dezelfde kwaliteit heeft als de rest van de openbare ruimte. Enkele onderdelen, zoals de 
speeltoestellen en valondergronden, worden separaat onderhouden. Leidend daarbij is de Warenwet 
Attractie- en speeltoestellen (WAS). Om er zorg voor te dragen dat de speeltoestellen en de 
valondergronden (deze kunnen niet los van elkaar gezien worden) blijven voldoen aan de WAS en 
dus veilig zijn, worden deze frequent door een extern bedrijf gecontroleerd. Het onderhoud van de 
speeltoestellen vloeit onder andere voort uit deze inspecties. Het onderhoud van de valondergronden 
is meer regulier.  
 
Het areaal wat volgens de nieuwe kaders is opgesteld kan met de beschikbare financiële middelen 
worden onderhouden.  
 
 

1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk één bevat de aanleiding om te komen tot een nieuw speelruimteplan en geeft beknopt het 
verschil met het vorige speelruimteplan weer.  
 
De visie is omschreven in hoofdstuk twee. Hierin worden onder anderen de doelgroepen en de 
spreiding bepaald.  
 
In hoofdstuk drie is omschreven hoe de visie gerealiseerd gaat worden. Welke mogelijkheden er zijn 
en op welke manier dit gecommuniceerd gaat worden.  
 
De financiële vertaling van de visie en realisatie is omschreven in hoofdstuk vier.  
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2. Visie 
De gemeente Roermond wil de leefbaarheid bevorderen en kinderen de gelegenheid bieden zich te 
ontwikkelen op sociaal en motorisch vlak. Daarom stelt de gemeente zich ten doel, in samenwerking 
met bewoners, formele en informele speelruimte te realiseren en te beheren. Voor de formele 
speelplekken streeft de gemeente naar een evenwichtig verdeeld ‘basisvoorzieningenniveau’, dat is 
afgestemd op de speelbehoefte van de doelgroepen. De omgeving van de speelvoorzieningen dient 
uitdagend te zijn en het samenspelen te bevorderen. Daarbij is de intentie om ook particuliere 
initiatieven ter verbetering van speelmogelijkheden te ondersteunen.  
 
Het doel van dit nieuwe speelruimteplan is het realiseren van:  

− een betere spreiding van speelvoorzieningen binnen de gemeente;  
− voorzieningen die beter aansluiten bij de behoefte van de gebruikers; 
− met minder speeltoestellen een meer uitdagende omgeving creëren; 
− een uitdagende speelomgeving;   
− een areaal dat beheert en vervangen kan worden met de huidige budgetten, inclusief de 

taakstelling uit het kerntakenboek.   
 

2.1 Basisbehoeften tijdens het spelen 
Kinderen spelen overal in de openbare ruimte. Formele speelvoorzieningen zijn voor hun ingericht. 
Samen met de informele speelruimtes vormen deze speelvoorzieningen het totale speelterrein voor 
kinderen. Formele speelruimtes zijn, behalve een plaats om te spelen, vaak ook een ontmoetingsplek 
en dus het startpunt van het spel. Gedurende het spelen leren kinderen diverse vaardigheden, denk 
aan motorische, sociale en cognitieve vaardigheden. Buiten spelen helpt ook mee aan het bereiken 
van een gezond gewicht voor kinderen.  
 
Om kinderen goede mogelijkheden te geven om te spelen in de openbare ruimte moeten er diverse 
mogelijkheden zijn, namelijk:   
 
- ontmoeten;     - bewegen en zich uitleven;  
- gezelligheid beleven;     - ‘boven’ en ‘beneden’;  
- zien en gezien worden;    - zich verstoppen; 
- kennen en herkennen;    - vormgeven en veranderen;  
- zich thuis voelen;    - resultaten van hun bezigheden zien;  
- rust;       - elementen ervaren;  
- lawaai kunnen maken;      - risico;   
- competitie;      - verantwoordelijkheid nemen.1 
 
 

2.2 Doelgroepen  
De indeling van de doelgroepen helpt om een goed aanbod aan speelvoorzieningen te maken. Iedere 
doelgroep stelt specifieke eisen aan een speelvoorziening. Per doelgroep verschilt de behoefte aan 
uitdaging, spelaanleidingen en speeltoestellen. Eveneens is de mobiliteit verschillend, hier kan in de 
spreiding rekening mee worden gehouden. Voor het ontwikkelen van een passend netwerk en het 
inrichten van speelvoorzieningen hanteert Roermond een verdeling van drie leeftijdsgroepen. Deze 
indeling wordt ook landelijk gebruikt2.  
 

1. peuters en kleuters van 0 t/m 5 jaar;  
2. basisschooljeugd van 6 t/m 12 jaar;  
3. jongeren van 13 t/m 18 jaar.  

 
 
                                                 
 
1 Opsomming gebaseerd op de basisbehoeften van Otto Herz, Duitse pedagoog en psycholoog. 
2 NUSO, landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie.  
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2.3 Spreiding speelruimte  
Bij het spelen in de openbare ruimte is niet de hoeveelheid speeltoestellen maar de aanwezige ruimte 
van belang. Speelruimte is de ruimte die aanwezig is waar de jeugd kan en mag spelen. Ruimte die 
niet direct is ingericht om in te spelen, maar wel zo gebruikt kan worden noemen we informele 
speelruimte. Denk daarbij aan rustige straten, brede stoepen, plantsoenen en gazon. Formele 
speelruimtes zijn ruimtes die ingericht zijn om in te spelen. Hier staan speeltoestellen en 
speelaanleidingen. Het is voor de hand liggend dat er in de openbare ruimte meer informele- dan 
formele speelruimte aanwezig is. Uit onderzoek blijkt dat kinderen ook bij voldoende 
speelvoorzieningen, meer in de informele- dan formele speelruimte spelen. 3 
 
Formele en informele speelruimtes zijn niet los van elkaar te zien en vullen elkaar aan. Wanneer veel 
informele speelruimte voorhanden is, is de behoefte aan formele speelruimte immers kleiner. In een 
ideale situatie is voldoende informele speelruimte aanwezig en is formele speelruimte niet 
noodzakelijk. In een gebied met weinig informele speelruimte is dus meer behoefte aan formele 
speelruimte. De fysieke herinrichting van diverse buurten en straten heeft een positief effect gehad op 
de hoeveelheid informele speelruimte en het bereik van de formele speelruimte. Mede hierdoor is de 
effectieve speelruimte in Roermond de laatste jaren toegenomen. Het is zaak om te komen tot een 
evenwichtig netwerk waarbij buiten de vastgestelde afstanden ook rekening wordt gehouden met de 
beschikbare ruimte, informele speelruimte en stedelijke barrières.  
 
Iedere doelgroep heeft een ander bereik. Onderstaande afstanden geven aan op welke afstand in 
vogelvlucht van de woning een speelvoorziening gewenst is.  

1. 0 t/m 5 jaar       250 meter 
2. 6 t/m 12 jaar        400 meter 
3. 13 t/m 18 jaar   >1000 meter 

 

2.3.1   Stedelijke inrichting en barrières  
Roermond kent een aantal sterk verstedelijkte, maar eveneens ook een aantal ruim opgezette wijken. 
Deze diversiteit is ook terug te zien in de aanwezige barrières. Verschillend per wijk wordt de 
bewegingsvrijheid van kinderen beperkt door (doorgaande)wegen, spoor en water. De hoeveelheid 
barrières zijn tijdens de afgelopen jaren afgenomen. Een speelvoorziening heeft alleen effect als 
kinderen deze kunnen bereiken. Daarbij wordt er wel vanuit gegaan dat de eerste doelgroep onder 
begeleiding speelt. Bij het realiseren van een speelvoorziening wordt rekening gehouden met 
aanwezige barrières.  
 

2.3.2   Leeftijdsopbouw  
De leeftijdsopbouw van wijk is constant in beweging. Afhankelijk van de opbouw en leeftijd van een 
wijk is de dynamiek groter of kleiner. Een oudere wijk met een verschillend aanbod in woningen is 
meer stabiel dan een nieuwbouwwijk betreffende de leeftijdsopbouw.  
 
Speeltoestellen, en daarmee ook de speelvoorzieningen gaan gemiddeld 15 jaar mee. Het is niet 
mogelijk om telkens in te spelen op de snel veranderende leeftijdsopbouw en de locatie van de 
kinderen en jongeren in wijken. Dit omdat de leeftijdsopbouw van de wijken sneller verandert dan dat 
speelvoorzieningen herzien kunnen worden. Een goede bereikbaarheid vanuit een wijk geeft meer 
kans op veel gebruik dan het eenmalig plaatsen in een deel waar veel kinderen wonen. Indien 
meerdere locaties in een wijk geschikt zijn als locatie om een speelvoorziening te realiseren -en dit 
gezien de spreiding nodig is- zal de leeftijdsopbouw worden meegenomen in de keuze voor de locatie.  
 
Krimp is in deze beleidsperiode geen aandachtspunt. De vergrijzing zet echter wel in. In de spreiding 
wordt gestreefd naar een gelijkmatige verdeling binnen de gemeente. Indien binnen het bereik van de 
speelvoorziening weinig kinderen wonen wordt voorgesteld om deze locatie niet op te heffen en vast 
te houden aan de spreiding. Hierdoor is het mogelijk dat grootouders locaties met hun kleinkinderen 
kunnen (blijven) bezoeken.  

                                                 
3 TNO-rapport, KvL/GB/2010.061. Beweegvriendelijke stadswijken voor kinderen. 
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2.3.3   Schoolpleinen 
Momenteel zijn er vier schoolpleinen opengesteld buiten schooltijd, te weten: Willem de Zwijgerschool, 
Hubertusschool, De Stapsteen en De Stenenbrug. De speeltoestellen en de daarbij horende 
ondergronden worden door de gemeente onderhouden. De schoolpleinen zijn in het netwerk van de 
speelvoorzieningen als volwaardige voorziening meegenomen. Schoolpleinen worden enkel openbaar 
gemaakt en opgenomen in het gemeentelijke netwerk indien er in de betreffende omgeving een witte 
vlek is en geen mogelijkheid is om in de openbare ruimte speelvoorzieningen te realiseren. Dit in 
verband met de WAS, aansprakelijkheid en de weinig uitdagende omgeving die een schoolplein biedt. 
Het mogelijk openstellen van een schoolplein gebeurt in nauw overleg met de betreffende school. Bij 
voorkeur komt het initiatief ook vanuit de betreffende school.  
 
Een nadeel van het gebruik van schoolpleinen als openbare speelvoorziening is de enorme speeldruk 
in de pauzes van de scholen. Uit ervaring blijkt dat door deze speeldruk een groene invulling van 
schoolpleinen vrijwel onmogelijk. Gazons en plantvakken worden kapot gelopen, hierdoor wordt veel 
overlast ervaren. Juist deze groene invulling zorgt vaak voor meer avontuur en speelwaarde die 
gewenst is. 
 
In één geval wordt een schoolplein gesloten door een extern beveiligingsbedrijf. Dit brengt kosten met 
zich mee die ten koste gaan van het vervangen van speeltoestellen. Indien een opengesteld 
schoolplein op bepaalde tijdstippen afgesloten dient te zijn, heeft het de voorkeur om dit via het 
sociaalnetwerk op te lossen. Het laten sluiten van een schoolplein door een bedrijf is uit 
kostenoogpunt minder gewenst.  
 

 
Foto: Een uitdagende openbare 
speelvoorziening bij Willem de 
Zwijgerschool, een goede 
combinatie van speeltoestellen en 
spelaanleidingen.  
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3. Realisatie   
In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe deze visie wordt vertaald naar de praktijk. Voor deze realisatie 
zal er ook rekening gehouden worden met aansluitende beleidsterreinen en projecten zoals:  
- groen en natuur;  - wijkontwikkelingsplannen;  
- verkeer;   - bouwplannen; 
- hondenbeleid;   - welzijn en jeugdwerk (JOGG). 
 

3.1 Inrichting speelruimte 
Iedere doelgroep heeft zijn eigen voorkeuren bij de inrichting van een speelvoorziening. Desondanks 
is een combinatie van doelgroepen op een grotere locatie prima mogelijk. Het combineren van 
doelgroepen op één centrale locatie heeft de voorkeur. Zo ontstaat een uitdagende omgeving waarin 
samen wordt gespeeld. Bij de keuze van een locatie is de veiligheid belangrijk. Ook verkeersstromen 
spelen daar een grote rol bij. Alle speeltoestellen en aanleidingen voldoen aan de landelijke en 
Europese normen. Het uitgangspunt is om met minder speeltoestellen een meer uitdagende omgeving 
te creëren. De speellocaties worden voorzien van speeltoestellen en speelaanleidingen. Voorbeelden 
van speelaanleidingen zijn keien, boomstammen, taluds enzovoorts. Deze speelaanleidingen 
prikkelen kinderen om zelf het spel te bepalen. Speeltoestellen die geplaatst worden zijn zoveel 
mogelijk multifunctioneel en verschillen op locatie in speelwaarde.  
 
Het is niet noodzakelijk om bij iedere speelvoorziening een hekwerk te plaatsen, daar het plaatsen en 
onderhouden van een hekwerk een aanzienlijke kostenpost is. Er wordt per locatie bekeken of een 
hekwerk noodzakelijk is. Verkeer en aangrenzende hondenvoorzieningen zijn mogelijke redenen om 
wel over te gaan op het plaatsen van hekwerken.  
 

3.1.1   Valondergrond  
Bij ieder speeltoestel hoort een bepaalde vrije valruimte. Afhankelijk van de vrije valhoogte hoort daar 
een valondergrond bij. De valondergrond heeft als functie een val te dempen. Er zijn verschillende 
materialen geschikt om te gebruiken als valondergrond. Bij het aanpassen of realiseren van 
speelvoorzieningen heeft het de voorkeur om valzand als ondergrond te gebruiken. In uitzonderlijke 
gevallen kan gebruik worden gemaakt van een andere valondergrond zoals rubbertegels, 
rubbervloeren en kunstgras. Dit is mogelijk zodra een valondergrond direct grenst aan de verharding 
en dat door vervuiling en uitspelen van zand overlast ervaren kan worden. Het grote voordeel van 
valzand is dat het naast de functie als valbreker ook nog een speelfunctie heeft. Bovendien is valzand 
veruit de goedkoopste invulling. Het nadeel van valzand is met name de vervuiling door huis- en 
andere dieren. Uiteindelijk zal altijd afhankelijk van het speeltoestel, de functie en omgeving van de 
speelvoorziening een keuze worden gemaakt. Gestreefd wordt om zo uniform mogelijk 
valondergronden toe te passen.  
 

Foto: door middel van 
spelaanleidingen en een juiste 
inrichting wordt er een uitdagende 
omgeving gecreëerd. (Gebroeklaan).  
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3.2 Aandachtspunten per doelgroep 
Bij de inrichting van speelvoorzieningen wordt normaliter veel rekening gehouden met jongens in 
tegenstelling tot de meiden. Vandaar dat er in onderstaand overzicht specifiek is ingezoomd op 
aandachtspunten voor meiden.   
 
Peuters en kleuters 0 t/m 5 jaar  
Deze groep speelt vrijwel altijd onder begeleiding. Ze maken gebruik van eenvoudige speeltoestellen 
zoals een speelhuisje, wip en een glijbaan. De speelruimte is bij voorkeur afwisselend. Diverse 
ondergronden vergroten de speelwaarde, denk daarbij aan gras, zand en verharding. De omgeving is 
geborgen maar mag wel uitzicht geven op andere activiteiten. Jonge kinderen kijken graag naar 
oudere kinderen. In deze doelgroep verschillen de wensen van jongens en meisjes maar zeer weinig. 
De benodigde oppervlakte ligt tussen de 100 en 500 m2.  
 
Huidige situatie: er zijn weinig specifieke locaties aanwezig voor deze doelgroep. Vaak staan op deze 
locaties ook speeltoestellen voor een iets oudere doelgroep.  
 
Basisschooljeugd 6 t/m 12 jaar 
De basisschooljeugd heeft een aanzienlijk bereik. Ze hebben behoefte aan een uitdagende 
speelvoorziening, eveneens maken ze gebruik van sportvoorzieningen. De omgeving is ingericht met 
speelaanleidingen zoals boomstammen, keien en taluds. Speeltoestellen zijn uitdagend, voorbeelden 
hiervan zijn klimtoestellen, duikelrek en een kabelbaan. De combinatie van speeltoestellen en 
speelaanleidingen daagt uit tot eigen initiatief in het spel. Specifiek voor de meiden is er ruimte tot 
socialisatie. Buiten de uitdagende omgeving is er bij voorkeur ook vlakterrein aanwezig voor een 
balspel. De benodigde oppervlakte is 500 tot 2.000 m2.  
 
Huidige situatie: er zijn momenteel relatief veel speelvoorzieningen voor deze doelgroep. De 
speelvoorzieningen zijn echter weinig uitdagend en nodigen weinig uit tot eigen initiatief in het spel.  
 
Jongeren 13 t/m 18 jaar 
Jongeren zijn in staat om grote barrières over te steken. Jongeren maken gebruik van skatebanen, 
sportveldjes (voetbal, basketbal, panna). De sportveldjes zijn in de spreiding meegenomen bij de 
doelgroep 6 t/m 12 jaar. De plekken bieden uitdaging voor alle facetten; spel, behendigheid en 
ontmoeten. Belangrijk is dat de meiden kunnen kletsen, het liefste doen ze dit terwijl ze iets anders 
doen. De plekken waar de jongeren elkaar ontmoeten voor socialisatie word veelal door hun zelf 
bepaald. De benodigde oppervlakte is 1.000 tot 6.400 m2.  
 
Huidige situatie: de sportveldjes zijn weinig divers. Door gebrek aan ruimte missen in sommige delen 
volwaardige trap- sportveldjes. De verdeling van skatebanen is momenteel voldoende.   
 
 

3.3 Trends 
Een bepaalde mate van diversiteit is belangrijk om spelen in de openbare ruimte aantrekkelijk te 
houden. Voorzieningen moeten aansluiten bij de tijdsgeest en wensen van de gebruikers. Bij renovatie 
of realisatie van nieuwe speelvoorzieningen wordt hier op ingespeeld. Hieronder zijn een aantal 
ontwikkelingen en huidige trends omschreven die gaande zijn of trends die op korte termijn worden 
verwacht.  
 
- Natuurspeelplaatsen  
Kinderen kunnen de omgeving aanpassen. Er wordt weinig tot geen gebruik gemaakt van 
speeltoestellen en des te meer van speelaanleidingen en een natuurlijke omgeving.  
Een uitdagend terrein, het liefst met water en zand, is onmisbaar. De kinderen zullen hier zelf hun spel 
bepalen zonder dat het volledig vast staat door middel van speeltoestellen. Dergelijke 
speelvoorzieningen hebben veel ruimte nodig. Tevens moeten ze in de omgeving passen. Deze 
ontwikkeling is positief en sluit ook aan op het feit dat speelruimte meer uitdagend moet zijn. In 
stedelijk gebied is een combinatie met het traditioneel spelen mogelijk, ook wel avontuurlijk spelen 
genoemd. In Roermond zijn van het avontuurlijk spelen een aantal voorbeelden, namelijk aan de 
Beatrixlaan en Gebroeklaan (beide Maasniel) en op de Minister Beversstraat (Vrijveld).   
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- Digitale wereld  
In tegenstelling tot de natuurspeelplaatsen wordt hier wel veelvuldig gebruik gemaakt van 
technologische ontwikkelingen. Speeltoestellen zijn uitgerust of worden aangevuld met applicaties 
(apps) waardoor spellen kunnen worden gespeeld of waarmee scores gepost kunnen worden. Het 
speeltoestel en daarmee de voorziening wordt meer interactief. De smartphone zal mogelijk ook een 
vast onderdeel worden van het buitenspelen. Het kan de beleving en daarmee de speelwaarde van 
een speelvoorziening vergroten.  
 
- Panna  
Een pannaveld is een klein veld waarin het spel Panna, een variant op voetbal, wordt gespeeld. Niet 
scoren is de hoofdzaak maar de tegenstander een bal door de benen spelen (poorten, panna). Het 
spel is snel en dynamisch en niet te vergelijken met een traditioneel trapveld.  
 
- Buiten sporten  
Sporten in de openbare ruimte zonder gebruik te maken van toestellen maar van de (semi) natuurlijke 
elementen. Bootcamps worden groepsgewijs uitgevoerd maar ook individuele sporten zoals 
hardlopen, wielrennen en mountainbike blijven populair. Vaak wordt er gebruik gemaakt van de 
huidige inrichting van de openbare ruimte of van eenvoudige elementen.  
 
 

3.4 Adoptie en sponsoring  
Het inspecteren en beheren van speeltoestellen is een specifieke taak waarbij de gemeente zich aan 
landelijke wetgeving dient te houden. Gezien deze verplichting is het niet mogelijk om deze taak aan 
burgers over te laten. Uiteraard zijn er wel andere mogelijkheden wat betreft adoptie en sponsoring 
van de speelruimte. Verwacht wordt dat animo voor sponsering en adoptie beperkt is, maatwerk is 
echter gewenst.  
 
Momenteel zijn er een tweetal geldende nota’s op het gebied van sponsoring en adoptie. Beide nota’s 
worden gehanteerd. Deze nota’s zijn: richtlijn ‘Sponsoring gemeentelijke activiteiten gemeente 
Roermond 2003’ en ‘Adoptie openbaargroen 2013’  
 
Onderscheid adoptie en sponsering  
Het adopteren of sponsoren van een speelruimte is een wezenlijk verschil. Bij adoptie wordt (deels) 
het onderhoud en mogelijk ook de aanleg door externen, veelal bewoners uitgevoerd. Bij sponsering 
wordt er een overeenkomst gesloten waarbij de sponsor een financiële dan wel materiele bijdrage 
levert aan de gemeente, in ruil voor publiciteit. Bij sponsoring is vaak sprake van commerciële partijen. 
Ongeacht of er sprake is van sponsoring of adoptie is het van belang dat de gemeente regie heeft 
over de inspecties en onderhoud van de speeltoestellen en de daarbij horende (val)ondergrond. De 
gemeente dient aan de Warenwet attractie en speeltoestellen (WAS) te voldoen.  
 
Adoptie 
Onder (groen)adoptie wordt verstaan het onderhouden van de openbare ruimte voor een langere 
periode door derden. In verband met landelijke wetgeving is het noodzakelijk dat de gemeente zelf 
regie houdt over de inspecties en onderhoud van speeltoestellen. Het is wel mogelijk om de 
valondergronden en de directe omgeving te adopteren. Om adoptieafspraken vast te leggen wordt 
dezelfde nota gebruikt als voor de overige openbare ruimte.  
 
Adoptie van rotondes is succesvol. Alle rotondes in de gemeenten worden momenteel onderhouden 
door externen partijen. Deze partijen mogen in ruil daarvoor reclame maken voor hun onderneming. 
Dit is een uitzondering op het reclamebeleid zoals dit momenteel wordt gevoerd in Roermond. Het 
succes is grotendeels te verklaren door de combinatie van zichtlocatie met de reclame mogelijkheid. 
Bovendien gaat het om relatief kleine oppervlaktes die daardoor eenvoudig te realiseren en 
onderhouden zijn. Bij speelvoorzieningen is dit niet het geval, deze liggen vaak niet op zichtlocaties en 
zijn groter en meer complex in onderhoud.  
 
Sponsoring  
Sponsoring is een overeenkomst tussen twee partijen, waarbij de één, de sponsor, een financiële dan 
wel materiële bijdrage levert aan de activiteiten van de ander, de gesponsorde, in ruil voor publiciteit. 
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Voor de Roermondse situatie houdt dit in dat wanneer een partij een bijdrage wil leveren aan een 
activiteit van de gemeente Roermond, door middel van een financiële bijdrage dan wel door uitvoering 
te geven aan deze activiteit, de gemeente in ruil daarvoor zorg draagt voor publiciteit die met name 
gericht is op naamsvermelding. Partijen die sponsor willen worden, kunnen rechtspersonen dan wel 
individuele personen zijn. Het college beslist op elke individuele aanvraag waarbij ten aanzien van 
eerder aangegane sponsoringovereenkomsten nooit rechten kunnen worden ontleend.  
 
Wanneer de activiteit op zichzelf geen eenmalige en kortdurende activiteit van voorbijgaande aard 
betreft is de maximale termijn die aan een gesponsorde activiteit kan worden verbonden 4 jaar. 
Sponsoring van gemeentelijke activiteiten zal steeds dienen plaats te vinden middels een getekend 
(standaard) sponsorcontract. De gemeentelijke tegenprestatie zal steeds enkel bestaan uit publiciteit 
en is met name gericht op naamsvermelding van de sponsor. Deze publiciteit is sterk gebonden aan 
maximale aantallen en maximale formaten van publiciteit en zal door dan wel vanwege de gemeente 
worden uitgevoerd, overeenkomstig de huisstijl van de gemeente Roermond.  
 
Bij de beoordeling van een sponsoringaanvraag geldt de wenselijkheid van deze specifieke 
sponsoringactiviteit vanuit het college als leidraad. De integriteit en onafhankelijkheid van de 
gemeente Roermond geldt daarbij als gegarandeerde ondergrens. Op geen enkele wijze mag deze 
kwaliteit in het geding komen ten gevolge van sponsoringactiviteiten. 
 
 

3.5 Fysieke aanpassingen 
Het uitvoeren van het speelruimteplan heeft aanpassingen in de openbare ruimte tot gevolg. Bij 
voorkeur worden deze aanpassingen gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare 
ruimte.  
 
Diverse aanpassingen  
In tegenstelling tot voorgaande plannen is er in dit speelruimteplan niet gekeken naar individuele 
speeltoestellen maar naar speellocaties. De aanpassingen richting zich dan ook op de speellocaties 
en niet op individuele speeltoestellen. De aanpassingen in de openbare ruimte zijn; het opknappen 
van bestaande speelvoorzieningen, het realiseren van nieuwe speelvoorzieningen en het opheffen 
van speelvoorzieningen.  
 
- Opknappen van bestaande speelvoorzieningen  
Het overgrote deel van de speel- en sportvoorzieningen zal blijven gehandhaafd. Het uitgangspunt is 
dat deze speelvoorzieningen worden gerenoveerd zodra de speeltoestellen aan vervanging toe zijn. 
Gemiddeld genomen is dit eens in de vijftien jaar. Tijdens het opknappen van deze locaties worden de 
speeltoestellen niet één op één vervangen. Er wordt een nieuw ontwerp gemaakt waarin ook veel 
aandacht is voor de omgeving en het gebruik van speelaanleidingen. In een ideaal situatie richt je een 
locatie volledig nieuw in. Dit is echter niet altijd haalbaar, sommige speeltoestellen hebben een 
langere levensduur of zijn simpelweg nog niet aan vervanging toe. Deze speeltoestellen worden 
hergebruikt en op een later tijdstip, zodra ze aan vervanging toe zijn, wel één op één vervangen mits 
daar voldoende financiële middelen voor zijn.  
 
- Realiseren van nieuwe speelvoorzieningen  
In de gemeente zijn nog een aantal witte vlekken. De grootste witte vlek is gelegen in het 
stadscentrum. Het is helaas niet overal mogelijk om deze in te vullen door ruimte gebrek. Het beleid is 
er op gericht om invulling te geven aan deze witte vlekken. Het is dus mogelijk dat er een aantal 
nieuwe speelvoorzieningen komen. De speelvoorzieningen worden vaak in een groenvoorziening 
gerealiseerd. Buiten het plaatsen van de speeltoestellen zal ook de omgeving moeten worden 
aangepast. Hiervoor worden de richtlijnen gebruikt zoals deze in dit document zijn omschreven.  
 
- Opheffen van speelvoorzieningen 
Vaak ligt het gevoelig in een buurt om een speelvoorziening samen te voegen of op te heffen. Dit is bij 
een overschot aan verouderde en kleine speellocaties, zoals het anno 2013 is, wel noodzakelijk. Het 
niet verwijderen van speelvoorzieningen leidt tot oude locaties die onevenredig veel onderhoud eisen 
en niet meer aansluiten op de behoefte van de doelgroep. In stand houden van deze locaties bovenop 
de benodigde voorzieningen is niet mogelijk met de met de beschikbare financiële middelen. Een 
locatie die overbodig is en op termijn niet meer gerenoveerd wordt noemen we een wijker.  
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Een methode om meer draagvlak te creëren is om met een sterfhuisconstructie te werken, deze 
methode wordt dan ook toegepast. Daarbij zijn speelvoorzieningen aangewezen die niet meer worden 
opgeknapt. Zodra er grote investeringen nodig zijn om deze locatie veilig te houden worden deze niet 
gedaan en wordt de locatie opgeheven. Indien er ten tijden van het opheffen nog bruikbare 
speeltoestellen staan zullen deze op andere locaties worden hergebruikt. Zolang deze 
speelvoorzieningen in gebruik zijn moeten ze bruikbaar en veilig zijn. Een nadeel van deze methode is 
dat het opheffen van de speelvoorzieningen een aanzienlijke periode kan duren en er op korte termijn 
financieel geen positief resultaat in de doelstelling wordt behaald door de, nog bruikbare, 
speeltoestellen elders in te zetten en de inspectie en onderhoudkosten (kleine reparaties) doorlopen.  

 
Foto: een eenvoudige 
speelvoorziening zonder al te veel 
uitdaging en volledig afhankelijk van 
de speeltoestellen. Een prima locatie 
om samen te voegen met locaties in 
de omgeving (Gentiaanhof).   

 

 

 

 

 

 

3.5.1   Wijkers 
Locaties die op termijn overbodig zijn worden wijkers genoemd. Alle wijkers zijn bepaald doormiddel 
van de in dit plan gestelde kaders. Door te kijken naar een juiste spreiding per doelgroep maar ook 
naar de leeftijd en staat van de speelvoorziening is getracht te komen tot een passend netwerk binnen 
iedere buurt. De wijkers zijn in twee categorieën verdeeld, de verdeling is als volgt: 
 
1.  Categorie één is enkel gebaseerd op de theoretische kaders en hier zijn geen subjectieve 

aandachtspunten aangegeven zoals bijvoorbeeld onnodige afbraak van sociale cohesie.  
 
2.  Categorie twee is ook gebaseerd op de theoretische kaders echter zijn hier subjectieve 

aandachtspunten aangegeven waardoor het opheffen van sommige locaties tot discussie kan 
leiden. Mogelijke subjectieve aandachtspunten zijn, sociale cohesie, speelvoorzieningen die 
vanuit de buurt geïnitieerd zijn, enzovoorts.  

 
Beide categorieën zijn in de bijlage ‘Toelichting wijkers’ en ‘Overzicht blijvers en wijkers’ te vinden. 
Categorie één heeft op de bijgevoegde tekeningen de kleur rood en categorie twee paars.  
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3.5.2   Overzicht oude en nieuwe situatie  
In tabel 2 is weergegeven hoeveel locaties er per wijk zijn en hoeveel locaties nodig zijn conform de 
nieuwe spreiding. Eveneens is een doorkijk gegeven over het aantal plekken waar een doelgroep 
gebruik van kan maken per wijk. Om een goed beeld te geven is zowel de gewenste (nieuwe) als ook 
de huidige situatie weergegeven. Dit is gebaseerd op het feit dat alle wijkers worden opgeheven.  
 

Aantal Wijk Huidige doelgroep Nieuwe doelgroep 

Oud  Nieuw    
0 t/m 
5 

6 t/m 
12 

13 t/m 
18 Sport 

0 t/m 
5 

6 t/m 
12 

13 t/m 
18 Sport 

11 9 Centrum 10 9 1 5 8 7 1 5 
10 8 Donderberg/Roosendael 8 7 0 6 7 3 0 6 
26 10 Donderberg/Hoogvonderen 23 17 0 9 8 5 0 6 
12 7 Roermond Zuid 12 12 0 6 7 6 0 5 
11 9 Roermond Oost 10 9 0 3 7 3 0 2 
15 13 Maasniel  12 10 1 8 10 7 1 8 
1 1 Asenray 1 1 0 1 1 1 0 1 

22 17 Herten 19 15 0 7 15 7 0 7 
12 11 Swalmen 10 9 1 6 9 8 1 6 

120 85   105 89 3 50 72 47 3 45 
Tabel 2 
 
 

3.6 Communicatie   
Het is belangrijk om burgers te betrekken bij initiatieven in de openbare ruimte. De gemeente heeft 
een nieuwe rol, de gemeente is regisseur en zal ook in de communicatie deze rol aannemen. Door de 
buurt(bewoners) te betrekken en met hen te communiceren kan draagvlak worden verworven en 
getoetst. Bovendien kunnen behoeftes van burgers worden meegenomen in de te ontwikkelen 
plannen. Daarbij is het van belang dat zowel omwonenden als de gebruikers worden betrokken en 
geïnformeerd. Goede communicatie vooraf leidt ook tot minder klachten achteraf.  
 
Voordelen voor de gebruikers  
Het is belangrijk dat de gebruikers mee kunnen meedenken over initiatieven in de openbare ruimte. 
De aanleg van speelvoorzieningen leent zich vaak om interactief te worden aangepakt en waar 
mogelijk worden ook de basisscholen betrokken.  
 
De mogelijkheid voor jongeren om actief mee te denken en invloed te hebben op hun eigen bestaan is 
onmisbaar voor hun welzijn, gezondheid en ontwikkelingskansen.4 Kinderen moeten van jongs af aan 
vertrouwd zijn met participatie. Dit heeft ook diverse pedagogische doelen:  

− het helpt kinderen om hun zelfvertrouwen te vergroten;  
− het stimuleert kinderen tot zelfstandig nadenken;  
− het daagt hen uit om elkaar en met volwassenen van gedachten te wisselen.  

 
Uit ervaringen blijkt dat kinderen die invloed hebben gehad op wat er in hun omgeving gebeurt meer 
betrokken zijn bij hun buurt. Een aandachtspunt is dat de kinderen voldoende worden geprikkeld om 
out of the box te denken. Uit ervaringen blijkt dat kinderen vaak zaken benoemen die ze als laatste 
hebben gezien.    
 

                                                 
4 Bron: Kinderen als medeburger, Micha de Winter.  
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Communicatietraject  
Niet bij alle werkzaamheden dient eenzelfde communicatietraject te worden gevolgd. Bij vervanging 
van een enkel (klein) speeltoestel is minder communicatie en inspraak nodig dan bij een grootschalige 
aanpassing.  
 
De buurt/wijk/dorpsraad en/of bewonersgroepen wordt 

− geïnformeerd over de gevolgen van de investeringsplanning; 
− betrokken bij de realisatie, renovatie en verwijdering van speelvoorzieningen.  

 
Omwonenden worden 

− geïnformeerd over de realisatie, renovatie en verwijdering van speelvoorzieningen; 
− betrokken bij de realisatie en/of renovatie van een speelvoorziening. Inspraak is mogelijk, 

middels werkgroepen of inloop momenten.  
 
Gebruikers worden 

− nauw betrokken bij de inrichting van speelvoorzieningen. Indien mogelijk worden ook 
nabijgelegen (basis)scholen betrokken (mogelijk via de buurtsportcoach).  

 
De wijkregisseur wordt 

− vooraf geïnformeerd over toestellen die worden verwijderd of vervangen; 
− actief betrokken en is mede adviseur bij de investeringsplanning. Het kan zowel renovatie, 

nieuwe aanleg alsook het verwijderen van de speelvoorzieningen betreffen; 
− in geval van overlast wordt dit in overleg met de wijkregisseur behandeld. Uitgangspunt bij 

overlast door hangjongeren is dat het gedrag storend is en dat daar op gestuurd wordt in 
plaats van op de fysieke inrichting.   

 
De buurtsportcoach wordt 

− geïnformeerd indien sportvoorzieningen tijdelijk buiten gebruik zijn i.v.m. onderhoud;  
− betrokken bij de investeringsplanning. Het kan zowel renovatie, nieuwe aanleg alsook het 

verwijderen van de speel- en sportvoorzieningen betreffen. 
 
 

Nazorg 
Na goedkeuring van het speelruimteplan door de Raad zullen wijkraden, buurtraden, dorpsraden en 
bewonersgroepen worden geïnformeerd over de gevolgen van het speelruimteplan bij hen in de 
omgeving.  
 

 
 
Foto: samenwerking met scholen 
vindt momenteel al plaatst. De 
skatebaan gelegen aan de 
Achilleslaan is opgeknapt in 
samenwerking met Gilde 
opleidingen.  
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4. Financiën  
De voorgestelde maatregelen passen op lange termijn binnen het huidige financiële kader. Gedurende 
de voorgaande beleidsperiodes zijn veel speeltoestellen en locaties toegevoegd aan het areaal. 
Daardoor is een oud en versnipperd areaal ontstaan met enige achterstanden. Er zijn onvoldoende 
financiële middelen om alle gewenste aanpassingen door te voeren, echter kan ruim één derde van 
de achterstand (vervanging bij einde levensduur van 15 jaar) met de huidige financiële middelen 
worden weggewerkt. De vastgestelde taakstelling uit het kerntakenboek wordt binnen het huidige 
budget opgevangen, hetgeen niet ten koste gaat van de veiligheid. De taakstelling houdt in 2013 een 
bezuiniging van € 6.000,- in en vanaf 2014 structureel € 12.500,-.   
 

4.1  Beschikbare middelen  
Binnen het onderhoudsbudget (regulier budget) is financiële ruimte om speeltoestellen te vervangen, 
afhankelijk van de onderhoudskosten kan dit beperkt toenemen. Deze middelen, plus de middelen uit 
het beheerplan zorgen voor financiering voor de periode 2013 t/m 2017. Deze middelen worden 
gebruikt om de fysieke aanpassingen uit te voeren. Het totale investeringsbedrag in de periode 2013 
t/m 2017 bedraagt € 937.000,-.  
 
Beschikbare middelen voor fysieke aanpassingen 
 
Jaartal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Huidig krediet € 45.000 € 72.000      
Regulier budget   € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 
Investeringsplanning   € 95.000 € 75.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 
Totaal: € 937.000,- 
Tabel 3 
* Het budget voor de jaren 2011 en 2012 is nog niet volledig ingezet. Restanten vanuit dat budget zijn meegeteld om een 
volledig en zuiver beeld te krijgen van middelen die ingezet kunnen worden.  
 
Buiten de grootschalige renovaties is in het restant van het regulier onderhoudsbudget voldoende 
ruimte aanwezig voor alle noodzakelijke inspecties en onderhoudswerkzaamheden. Ook zijn er 
beperkte middelen aanwezig om individuele speeltoestellen te vervangen. Deze vervangingen vinden 
alleen plaats indien een speeltoestel technisch niet meer voldoet en reparatie niet mogelijk of 
onrendabel is. Consequentie hiervan kan zijn dat geen speeltoestel terug geplaatst wordt indien de 
financiële middelen dat jaar al zijn gespendeerd. Het grote voordeel is dat er een meer 
gestructureerde opzet is en meer communicatie met de burgers plaats vindt.  
 
 

4.2 Huidige situatie  
Het beschikbare budget is niet toereikend voor het huidige areaal. Eveneens zijn er door de jaren 
heen meer locaties gerealiseerd dan opgeheven waardoor het aantal speelvoorzieningen is 
toegenomen. In tabel 4 is de achterstand weergegeven volgens de nieuwe kaders, hierin is al een 
onderscheid gemaakt tussen blijvers en wijkers. Indien de volledige achterstand in de periode 2013 – 
2017 weggewerkt dient te worden zullen er 35 locaties moeten worden gerenoveerd (19 + 16). 
Verwacht wordt dat er in de huidige periode 10 tot 25 locaties verwijderd dienen te worden, het exacte 
aantal is niet bekend omdat er een sterfhuisconstructie gehanteerd wordt. 
 
Jaartal  Aantal locaties  

Blijvers (renovatie) 
Aantal locaties  
Wijkers (verwijderen) 

2001 t/m 2012  16 15 
2013 t/m 2017 19 10 
2018 t/m 2030 50  12 
Tabel 4 
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4.3 Gemiddelde kosten  
Bij het in stand houden van het nieuwe areaal zoals voorgesteld, zijn de gemiddelde 
vervangingskosten per jaar € 176.555,00 (exclusief rente). Hierbij is ervan uit gegaan dat enkel 
vervangingen plaats vinden bij de blijvers, de wijkers zijn buitenbeschouwing gelaten en hier zullen 
geen investeringen meer plaats vinden. De gemiddelde vervangingskosten (€ 176.555,00) zijn iets 
hoger dan het gemiddeld beschikbaar budget vanaf 2013, (€ 170.000,-). Het beschikbare budget 
wordt enkel ingezet voor de blijvers en niet voor de wijkers. Het financiële kader is het uitgangspunt, 
het overschot wordt gezien als taakstelling. Op lange termijn kan het voorgestelde netwerk aan 
speelvoorzieningen behouden blijven.     
 

Tabel 55 

 

4.4 Benodigde middelen voor uitvoering  
De aangegeven achterstand en geplande renovaties zijn per doelgroep uitgewerkt in tabel 6. In tabel 7 
is een overzicht van de wijkers, vanwege de methodiek, sterfhuisconstructie kan het daadwerkelijk 
aantal dat in deze periode opgeheven wordt variëren.  
 
   
Overzicht van te renoveren locaties  
 0 t/m 5 jaar 6 t/m 12 jaar 13 t/m 18 jaar Sport  
Achterstand; 2006 t/m 2012 16 13 - 9 
Komende periode; 2013 t/m 2017 18 12 - 12 
Tabel 6 
 
Overzicht wijkers 
Achterstand 2001 t/m 2012 15 
Komende periode 2013 t/m 2017 10 
Vanaf 2018 12 
Tabel 7 
 

                                                 
5 In deze opzet zijn de beweegvoorzieningen meegenomen, vervanging -over een x aantal jaar- is dus mogelijk. Indien deze 
niet worden meegenomen in het overzicht zullen de gemiddelde kosten de beschikbare middelen nog steeds minimaal 
overstijgen. 

Doelgroep 
Aantal 
locaties  

Kosten per 
locatie  

  
Totaal 
vervangingswaarde  

  
Afschrijving 
in jaren 

  
kosten per 
jaar  

Locatie 0 t/m 5 jaar  72 € 10.000,00 € 710.000,00 15 € 48.000,00 
Locatie 6 t/m 12 jaar  47 € 30.000,00 € 1.410.000,00 15 € 94.000,00 
Sport  45    € 0,00 
 - Basketbal ondergrond 9 € 10.800,00 € 97.200,00 40 € 2.430,00 
 - Basketbal toestellen 9 € 5.000,00 € 45.000,00 20 € 2.250,00 
 - Voetbal zonder ballenvanger 24 € 5.000,00 € 120.000,00 20 € 6.000,00 
 - Voetbal met ballenvanger 18 € 10.000,00 € 180.000,00 20 € 9.000,00 
 - ondergrond voetbalveld verhard  6 € 9.000,00 € 54.000,00 40 € 1.350,00 
 - ondergrond voetbalveld gazon  36 € 2.000,00 € 72.000,00 20 € 3.600,00 
13 t/m 18 Skatebaan  3 € 30.000,00 € 90.000,00 20 € 4.500,00 
 - Ondergrond Skatebaan  3 € 46.200,00 € 138.600,00 40 € 3.465,00 
Beweegvoorziening  2 € 15.000,00 € 30.000,00 15 € 2.000,00 
     € 176.555,00 
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De aantallen van de te renoveren of verwijderen locaties (tabel 6 en 7) zijn vermenigvuldigd met de 
gemiddelde kosten die per locatie gehanteerd worden (tabel 5). In onderstaande overzicht is voor de 
volledigheid een onderscheid gemaakt tussen hetgeen wat volgens planning de komende periode 
dient te gebeuren en hetgeen wat al gebeurd had moeten zijn, de achterstand. Om de geplande 
werkzaamheden uit te voeren zijn de volgende financiële middelen nodig:  
 
Overzicht benodigde financiële middelen 
 0 t/m 5 

jaar 
6 t/m 12 jaar 13 t/m 18 

jaar 
Sport  Wijkers Subtotaal 

Achterstand 16 13 - 9 15  
Komende periode 18 12 - 12 10  
       
Benodigde middelen 
achterstand 

€ 160.000 € 390.000 - € 68.800 € 30.000 € 648.800 

Benodigde middelen 
komende periode 

€ 180.000 € 360.000 - € 127.800 € 20.000 € 687.800 

Subtotaal €340.000 € 750.000 - € 196.600 € 50.000  
Eindtotaal                     € 1.336.600 
Tabel 8 
 
Eind overzicht financiële middelen  
Beschikbare middelen  € 937.000,-  
Benodigde middelen  € 1.336.600,-  
  
Eindtotaal - € 399.600,- 
Tabel 9 
 
De benodigde middelen om alle fysieke aanpassingen uit te voeren zoals omschreven (tabel 8) zijn 
hoger als de beschikbare middelen (tabel 3). Het budget wat aanwezig is voor de fysieke 
aanpassingen uit 2013 t/m 2017 bedraagt € 937.000,- dit is meer dan de benodigde € 687.800,- (tabel 
8). Dit komt mede omdat er geen grootschalige verharde ondergronden vervangen hoeven te worden. 
Met het overige budget, € 249.200,-  kan ruim 38% van de achterstand (vervanging bij einde 
levensduur van 15 jaar) worden weggewerkt. Het overschot blijft echter onvoldoende om de 
achterstand volledig weg te poetsen in de huidige periode, zonder dat extra financiële middelen 
worden ingezet. Voorgesteld wordt om geen extra financiële middelen in te zetten en de meest 
urgente renovaties door te voeren en zoveel als mogelijk opgelopen achterstand in te halen. Hierdoor 
zullen een aantal locaties (het restant) langer blijven staan dan de vastgestelde 15 jaar. In de praktijk 
blijkt echter dat de levensduur van de speelvoorzieningen groter is dan 15 jaar. De ergste pijnpunten 
kunnen spoedig worden opgelost. Het restant van het areaal zal ouder zijn maar ten alle tijden veilig. 
In de praktijk blijkt dat een dergelijke achterstand niet voor problemen zorgt mits de middelen voor het 
beheer voldoende zijn. Dat is momenteel het geval. 
 
Ondanks het tekort voor fysieke aanpassingen is er desondanks voldoende geld voor inspectie en 
onderhoud. Het aangegeven tekort in tabel 9 heeft enkel betrekking op de voorgestelde fysieke 
aanpassingen.  
 

4.5   Optie 2 Wijkers  
De lijst van wijkers bestaat uit twee categorieën, in paragraaf 3.5.1 is dit toegelicht. Omdat de 
financiële middelen taakstellend zijn en deze speelvoorzieningen niet noodzakelijk zijn voor een juiste 
spreiding is het ongewenst om deze speellocaties in stand te houden. Indien de wijkers waar 
subjectieve argumenten voor zijn worden gehandhaafd heeft dit verschillende gevolgen; 
 

− het areaal is niet met de beschikbare middelen te onderhouden waardoor op termijn de 
achterstand zal toenemen; 

− er zullen kleine, weinig uitdagende locaties aanwezig blijven. De visie zoals benoemd in 
hoofdstuk twee zal niet volledig worden gerealiseerd.   
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4.5.1  Gemiddelde kosten  
Omdat de wijkers niet noodzakelijk zijn voor de spreiding is een aanname gedaan van de 
noodzakelijke financiële middelen per locatie. Deze aanname wijkt af van eerder genoemde 
gemiddelde kosten in tabel 5. De kosten zijn per locatie geraamd op € 20.000,-. In tabel 10 is zijn de 
wijkers uit categorie 2 verwerkt.  
 

 
De jaarlijkse kosten om deze speellocaties in stand te houden zouden € 6.666,67 bedragen. Mede 
hierdoor wordt het bedrag wat beschikbaar is ruimer overschreden. Doordat het areaal niet met de 
beschikbare middelen is te onderhouden zal op termijn de achterstand toenemen.  
 
 

4.5.2  Benodigde middelen  
Indien een aantal wijkers niet worden opgeheven dienen deze volgens planning gerenoveerd te 
worden. Dit houdt in dat drie van de vier locaties in de komende periode gerenoveerd dienen te 
worden.   
 
Locatie Afgeschreven in jaar Kosten huidige periode  
5.6a Marsstraat 44 2010 € 20.000,- 
5.8a Venusstraat 44 2010 € 20.000,- 
5.33 Titaniastraat 60 2021 - 
2.5  Abdis adrianastraat 2013 € 20.000,-  
5.23 Muntslagerf 9 2013 € 20.000,- 
Totaal kosten huidige periode                                       € 80.000,- 
 
De kosten van deze renovatie komen ten laste van de beschikbare middelen. Dit houdt in dat het 
negatieve eindtotaal zoals vernoemd in tabel 9 (- € 399.600,-) zal oplopen tot - € 479.600,-. De 
investeringen in de wijkers zouden ten koste gaan van het wegwerken van achterstanden in het 
benodigde areaal. 
 

Doelgroep 

  
Aantal 
locaties  

Kosten per 
locatie  

  
Totaal 
vervangingswaarde  

  
Afschrijving 
in jaren 

  
kosten per 
jaar  

Locatie 0 t/m 5 jaar  72 € 10.000,00 € 710.000,00 15 € 48.000,00 
Locatie 6 t/m 12 jaar  47 € 30.000,00 € 1.410.000,00 15 € 94.000,00 
Sport  45    € 0,00 
 - Basketbal ondergrond 9 € 10.800,00 € 97.200,00 40 € 2.430,00 
 - Basketbal toestellen 9 € 5.000,00 € 45.000,00 20 € 2.250,00 
 - Voetbal zonder ballenvanger 24 € 5.000,00 € 120.000,00 20 € 6.000,00 
 - Voetbal met ballenvanger 18 € 10.000,00 € 180.000,00 20       € 9.000,00 
 - ondergrond voetbalveld verhard  6 € 9.000,00 € 54.000,00 40 € 1.350,00 
 - ondergrond voetbalveld gazon  36 € 2.000,00 € 72.000,00 20 € 3.600,00 
13 t/m 18 Skatebaan  3 € 30.000,00 € 90.000,00 20 € 4.500,00 
 - Ondergrond Skatebaan  3 € 46.200,00 € 138.600,00 40 € 3.465,00 
Beweegvoorziening  
Wijkers categorie 2 

2 
5 

€ 15.000,00 
€ 20.000,00 

€ 30.000,00 
€ 100.000,00 

15 
15 

€ 2.000,00 
€ 6.666,67 

Tabel 10     € 183.261,67 
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4.6  Risico’s 
Indien wordt besloten om te blijven investeren op een viertal wijkers, zoals benoemd in paragraaf 4.5 
en 3.5.1. Is een investering van € 80.000,- nodig, deze investering zal ten koste gaan van locaties die 
noodzakelijk zijn voor vastgestelde spreiding.  
 
Als er geïnvesteerd blijft worden in de wijkers zal de vastgestelde visie niet worden gehaald. Deze 
locaties zullen weinig uitdagend zijn en niet mee helpen bij het laten samenspelen.  
 
Indien speeltoestellen langer staan dan de afschrijvingstermijn van 15 jaar zullen deze minder goed 
aansluiten op de behoefte van kinderen. Bij sporttoestellen (tafeltennistafels, doeltjes, 
basketbalpaaltjes) is dit risico minder groot daar de veranderingen hierin minder groot zijn.   
 

4.7  Conclusie  
Op basis van gestelde kaders en de financiële consequenties daarvan kunnen de volgende conclusies 
getrokken worden:  
 

− het voorgestelde areaal volgens de nieuwe spreiding is op lange termijn te beheren met het 
huidige beschikbare budget (tabel 5); 

 
− het noodzakelijk is om wijkers aan te wijzen en niet meer te investeren op deze locaties;  

 
− zonder extra financiële middelen beschikbaar te stellen kan er ruim 38% van de 

achterstanden worden weggewerkt. Dit zijn de ergste pijnpunten. Speeltoestellen gaan in de 
praktijk langer mee als de vastgestelde 15 jaar. Het restant zal altijd veilig zijn, in de praktijk is 
het mogelijk om met deze overgebleven achterstand te werken.  

 
− er zijn onvoldoende financiële middelen aanwezig om alle gewenste fysieke aanpassingen uit 

te voeren. Het volledig wegwerken van een achterstand is niet mogelijk. Voorgesteld wordt om 
de meest urgente situaties aan te pakken en zoveel als mogelijk opgelopen achterstand in te 
halen. Hierdoor zullen een aantal locaties langer blijven staan dan de vastgestelde 15 jaar. 
Aanwezige speelvoorzieningen zullen ten alle tijden worden geïnspecteerd en onderhouden, 
ze voldoen aan wettelijke normen en zijn veilig.  
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Bijlagen  

Overzicht doelgroepen, spreiding en inrichting   
In onderstaande tabel is de spreiding en inrichting wat betreft de speel- en sportvoorziening 
samengevat aan de hand van de benoemde doelgroepen. Dit zijn richtlijnen en geen harde eisen.  
 Peuters en Kleuters 

0 t/m 5 jaar 6 

 

Basisschooljeugd  
6 t/m 12 jaar  

Jongeren  
13 t/m 18 jaar  

 
 
Relatie leeftijd, speelbereik en verzorgingsgebied  
Afstand tot woning7 ca. 250 meter   400 meter  > 1.000 meter  

Niveau  straat, blok  buurt  stad 
Woonachtig binnen 
actieradius8 

± 30 ± 55 ± 85 

 
 
Inrichting speelplek  
Oppervlakte  100 tot 500 m2  500 tot 2.000 m2  1.000 tot 6.400 m2 

Voorzieningen 3 speeltoestellen  
3 speelprikkels 
bank, afvalbak  

3 speeltoestellen  
4 speelprikkels 
bank, afvalbak 

4 speeltoestellen  
4 speelprikkels 
bank, afvalbak 

Voorbeeld 
speeltoestellen 

wip, huisje, glijbaan, 
schommel. 

trapveld, basketbalveld, 
combinatietoestel, 
klimtoestel, schommels, 
duikelrek, kabelbaan.  

trapveld, 
skateboardbaan, 
basketbalveld, 
zitaanleidingen.  
 

Voorbeeld 
speelprikkels  

(beton)poefs, bielzen, 
verschillende 
bodemmaterialen, 
hoogteverschillen, 
bankjes. 

(beton)poefs, paaltjes, 
hoogteverschillen, 
bosjes, zand en water, 
boomstammen, 
bankjes. 

(beton) poefs, 
Muurtjes, pad of plein 
van glad asfalt,  
bankjes. 

Stimulatie en 
begeleiding 
ontwikkeling  

veel variatie; veel 
fantasie; grove 
motoriek.  

groepsbesef; toename 
creativiteit; grotere 
doelgerichtheid.  

informele ontmoeting, 
zoekt bevestiging, 
sportieve 
krachtmeting.  

 
 
Toelichting 
Veel jongeren zullen gebruik maken van sportveldjes, deze sportveldjes vallen echter onder het 
netwerk van de basisschooljeugd, hierdoor zal een dichter netwerk ontstaan. Gezien het feit dat 
jongeren in staat zijn om grote barrières over te steken en veelal gebruik zullen maken van de 
sportveldjes kunnen overige speelvoorzieningen op stedelijke niveau worden gerealiseerd. Denk 
hierbij vooral aan skatebanen.  

                                                 
6 Alle leeftijden gelden als richtlijn en dienen niet om groepen uit te sluiten. 
7 Richtlijnen ten aanzien van de afstand.  
8 Bij minder woonachtige binnen de actieradius is een speelvoorziening niet direct noodzakelijk. 
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Aantal kinderen per buurt  
 
Centrum 0 t/m 5 jaar 6 t/m 12 jaar 13 t/m 18 jaar  
Binnenstad 134 89 119 
Roerzicht-Voorstad 88 112 199 
Roer en Roer- Zuid 102 114 180 
Willem- Alexander 0 1 1 
 
  
Roermond Oost 0 t/m 5 jaar 6 t/m 12 jaar 13 t/m 18 jaar  
Roermondse Veld 287 262 327 
Vrijveld 106 68 90 
 
 
Roermond Zuid 0 t/m 5 jaar 6 t/m 12 jaar 13 t/m 18 jaar  
Kapel-Muggenbroek 112 126 155 
De Kemp 155 169 213 
Roerstreek 0 0 2 
Kitskensdal 20 11 15 
Kitskensberg 48 42 59 
 
 
Maasniel 0 t/m 5 jaar 6 t/m 12 jaar 13 t/m 18 jaar  
Kern Maasniel 206 252 392 
Leeuwen 57 70 68 
Tegelarijveld en Broekhin 112 84 123 
De Wijher en omgeving 28 59 87 
Stadsrandzone- Noord 2 8 7 
 
 
Donderberg/Roosendael 0 t/m 5 jaar 6 t/m 12 jaar 13  t/m 18 jaar  
Componistenbuurt 181 213 208 
Vliegeniersbuurt 59 53 54 
Kastelenbuurt 100 124 172 
 
 
Donderberg/Hoogvonderen  0 t/m 5 jaar 6 t/m 12 jaar 13 t/m 18 jaar  
Sterrenberg 207 200 234 
Hoogvonderen 239 208 282 
 
 
Maasplassen 0 t/m 5 jaar 6 t/m 12 jaar 13 t/m 18 ja ar 
Maasplassen 7 15 6 
 
Asenray 0 t/m 5 jaar 6 t/m 12 jaar 13 t/m 18 jaar  
Asenray en buitengebied 3 11 13 
Asenray 31 39 47 
 
 
Herten 0 t/m 5 jaar 6 t/m 12 jaar 13 t/m 18 jaar  
Ool 11 23 27 
Herten 273 294 251 
Merum 167 170 227 
Oolderveste 241 125 75 
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Swalmen 0 t/m 5 jaar 6 t/m 12 jaar 13 t/m 18 jaar  
Swalmen Centrum 48 70 95 
Groenekruisgebied 114 161 204 
Heide 26 39 40 
Asselt  5 13 16 
Martin Giessen-Bosstraat 201 161 164 
Boukoul 56 59 71 
Buitengebied Swalmen 14 29 35 
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Overzicht blijvers en wijkers 
Deze bijlage geeft een overzicht van alle speellocaties. Een overzicht van deze verandering op 
wijkniveau is terug te vinden in paragraaf 3.5.2 tabel 2. 
 
Zwart = handhaven en er vindt geen verandering plaats in de doelgroep  
Blauw = handhaven, bij reconstructie wordt de doelgroep aangepast 
Groen = nieuwe locatie  
Rood = wijker categorie 1, zie paragraaf 3.5.1.   
Paars= wijker categroie 2, zie paragraaf 3.5.1.  
 
 
Locatie: wijk Centrum Huidige doelgroep Nieuwe doel groep 
  0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 Sport 0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 Sport 
Binnenstad                  
2.1 Arlo  1 1   1 1 1   1 
2.9 Venloseweg achter nr 53  1 1     1 1     
                  
Roerzicht- Voorstad                  
2.2 Maasboulevard 19/35 - 7389  1               
2.3 De Ster  1 1     1 1     
2.4 Borgemeester Höppenerlaan  1 1   1 1 1   1 
2.5 Abdis adrianastraat 4  1 1             
2.7 Bisschop Schrijnenplein  1 1   1 1     1 
2.08 BS De Stenen Brug  1 1   1 1 1   1 
2.3a Burg. Geuljanslaan (Skatepark)     1       1   
                  
Roer en Roer- Zuid                  
2.6 Bonenberg 42  1 1   1 1 1   1 
2.010 Hambeek 21  1 1     1 1     
                  
Willem alexander                  

                  
 
Locatie: wijk Donderberg/Roosendael Huidige doelgro ep Nieuwe doelgroep 
  0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 Sport 0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 Sport 

                  
Componistenbuurt                  
3.8 Mozartstraat 107 1 1     1       
3.9 Bachstraat 14 1 1             
3.10 Mozartstraat 2 - 200 1 1   1 1 1   1 
3.018 Chopinstraat  1               
                  
Vliegeniersbuurt                  
3.6 Fokkerstraat 31       1       1 
3.7 Lindberghstraat 6  1 1   1 1 1   1 
                  
Kastelenbuurt                 
5.4a Kasteel Osenstraat 16  1 1   1 1     1 
5.32 Kasteel Hillenreadtstraat 37a 1 1     1       
5.3 Kasteel Nederhovenstraat 2  1 1   1 1 1   1 

5.2 Kasteel Kessenichstraat 7        1 1     1 
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Locatie: wijk Donderberg/Hoogvonderen Huidige doelg roep Nieuwe doelgroep 
  0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 Sport 0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 Sport 
                  
Sterrenberg                  
5.16a Castorstraat 35  1     1         
5.5 Neptunesstraat 31  1 1             
5.6a Marsstraat 44  1               
5.7 Lunastraat 20    1   1   1   1 
5.8a Venusstraat 44  1               
5.9 Saturnussstraat 20  1 1     1       
5.11 Apollostraat 41  1 1     1       
5.13 Mercuriusstraat t/o 12  1 1             
5.17 Terrastraat 8  1               
5.6b Marsstraat 66  1               
5.33 Titaniastraat 60  1               
5.15 Plutolaan 291  1 1   1 1     1 
5.19 Huurvaardersstraat 44 1 1   1   1   1 
                  
                  
Hoogvonderen                 
5.26 Gentiaanhof 36 1 1             
5.27 Gentiaanhof 54 1 1   1 1 1   1 
5.28 Zonnedauwhof 29 1 1             
5.29 Zonnedauwhof 117 1 1             
5.29a Korenbloemhof 35  1 1     1 1     
5.25 Florasingel 40       1         
5.1 Wevererf 16 1 1     1       
5.22 Schildererf 9   1   1         
5.23 Muntslagererf 9 1 1             
5.24 Buizerdhorst 20 1 1   1 1 1   1 
5.18 b Oberonstraat 27  1               
5.21 Kantklosterstraat 21 1               
5.20 Spinsterstraat 20 1 1   1 1     1 

                  
 
 
Locatie: wijk Roermond Zuid Huidige doelgroep Nieuw e doelgroep 
  0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 Sport 0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 Sport 
Kapel Muggenbroek                  
3.1 Kapellerhof 18  1 1   1 1 1   1 
3.2 Pappelhof 18  1 1             
3.17 Muggenbroeklaan 1 1   1 1 1   1 
                  
De Kemp                  
3.03 Javastraat 31  1 1   1 1 1   1 
3.16 Sint Wirosingel / Karel Doormanplein 1 1             
3.4 De Ruyterstraat 34 1 1             
3.5 Gebr. Pijpersstraat 35  1 1     1       
3.15 Pastoor Adamsstraat  1 1     1 1     
3.12 Surinamestraat 29 1 1   1         
                  
Roerstreek                  
                  
Kitskensdal                  
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Kitskensberg                  
3.11 van den Boschstraat 12 1 1   1 1 1   1 
3.13 v. Heutzstraat 2 1 1   1 1 1   1 
3.14 Corn. De Houtmanstraat 35 1 1             

                  
 
 
 
Locatie: wijk Roermond Oost Huidige doelgroep Nieuw e doelgroep 
  0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 Sport 0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 Sport 
Vrijveld                  
4.2 Maria Theresialaan 13 1 1     1       
4.3 Min. Beverstraat 9 1 1   1 1 1     
4.017 Panna- trapveldje (nieuwe locatie)               1 
                  
Roermondse Veld                  
1.19 Kapelaan Sarsstraat 27 1 1     1       
1.8 Dominee Hoogendijkstraat 17        1       1 
1.9 Emmalaan 47 1 1             
1.06 Vondelstraat t.h.v. nr 2 1       1       
1.13 Gelderseplein 15 1 1   1         
1.12 Brabantsestraat  1 1             
1.07 Gulickerstraat 10  1 1     1 1     
1.14 Gebroek 60 1 1     1 1     
1.05 Zandbergstraat thv nr. 21 1 1     1       

                  
 
Locatie: wijk Maasniel Huidige doelgroep Nieuwe doe lgroep 
  0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 Sport 0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 Sport 
Kern Maasniel                 
4.18  Achilleslaan      1 1     1 1 
4.15 Heuvel 105 1       1       
4.5 Gebroeklaan 46 1 1     1       
4.6 Beatrixlaan 34 1 1   1 1 1   1 
4.8 Haaghuizen 34 1 1     1 1     
4.10a Kerkeveldlaan 10       1       1 
                  
Leeuwen                 
4.1 Kampstraat 32 1 1     1 1     
                  
Tegelarijveld en Broekhin                  
4.7 Schout Offermanstraat 89       1       1 
4.9 Schepen van der Portenstraat 60 1 1   1 1 1   1 
4.10 Schepen van hertefeltstraat 90 1 1   1 1 1   1 
                  
De Wijher en omgeving                  
4.11 Cornelishoflaan 15 - 17 1 1   1 1 1   1 
4.12 Hoge Bunder 14 1 1             
4.13 't Schiltjen 30 1 1   1 1       
4.14 De Sporck 3 1 1     1 1   1 
4.16 Huiskenshof 16 1               
                  
Stadsrandzone- Noord                 
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Locatie: wijk Asenray Huidige doelgroep Nieuwe doel groep 
  0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 Sport 0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 Sport 
Asenray                  
5.31  Kerkstraat 34 1 1   1 1 1   1 
                  
Asenray en buitengebied                 

                  
 
 
Locatie: wijk Herten Huidige doelgroep Nieuwe doelg roep 
  0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 Sport 0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 Sport 
Ool                  
H1.01 Maasstraat 24 1 1   1 1 1   1 
                  
Herten                  
H2.01 Langen Dries 19 1 1    1 1 1    1 
H2.02 Kerkenkampstraat 26 1 1     1       
H2.03 Putkamp (De stapsteen) 1 1     1 1     
H2.04 Louis Beelstraat  1               
H2.05 Marga Klompéstraat 33  1 1             
H2.06 Jo Calsstraat    1   1 1 1   1 
H2.07 Willem Dreesstraat 51  1 1   1 1 1   1 
H2.08 Paul Henri Spaakstraat 33    1     1       
H2.09 Anthony Edenstraat 3  1               
H2.10 Charles de Gaullestraat 4  1               
H2.11 Pastoor Drehmannsstraat         1       
                  
Merum                  
H3.01 Molenweg 31  1 1   1 1 1   1 
H3.02 Standardmolen 104 1 1     1       
H3.03 Roodakker 73 1 1     1       
H3.04 Holleweg 6 1     1       1 
                  
Oolderveste                   
H4.01 Paterskuil 5 1 1     1 1     
H4.02 Wevelaakweg 5       1       1 
H4.03 Keubenkamphof 3 1 1             
H4.04 Eikenskamphof 16 1       1       
H4.05 Kusterskamphof 15  1 1             
H4.06 Kapelaanskamphof 4  1 1     1       
H4.07 Op de dreef 16 1       1       
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Locatie: wijk Swalmen Huidige doelgroep Nieuwe doel groep 
  0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 Sport 0 t/m 5 6 t/m 12 13 t/m 18 Sport 
Swalmen centrum                 
S1.01 Mortelplein 1 1   1 1 1   1 
S1.02 Sint Jansstraat 13 t/m 19 1       1       
                  
Groenekruisgebied                 
S2.01 Heistraat 23 1 1     1 1     
S2.02 Van Oeststraat 29 1               
S2.03 Koningin Emmastraat 11  1 1   1 1 1   1 
S2.04 Zandkuil/Bosrand 1  1 1   1 1 1   1 
                  
Heide                 
                  
Martin Giessen-Bosstraat                  
S3.01 Meander 32 1 1     1 1     
S3.02 Aan de Sprunck 1 1     1       
S3.03 Sint Sebastianusstraat 8 Robijnstraat 21 1 1   1 1 1   1 
S3.04 Peelveldlaan 39    1   1   1   1 
S3.05 Peelveldlaan/Heydweg, Skatepark     1       1   
                  
Buitengebied Swalmen                 
                  
Boukoul                 
S4.01 Graaf Wolff Metternichlaan 32 1 1   1 1 1   1 
                  
Asselt                  
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Toelichting wijkers 
In deze bijlage zijn alle wijkers kort omschreven. De wijkers waarbij subjectieve belangen spelen om 
deze te handhaven zijn in de titel geel gearceerd. De verdeling is per wijk opgezet en correspondeert 
met het overzicht in bijlage “Overzicht blijvers en wijkers”  
 
Swalmen 
Locatie: S2.02 Van Oeststraat 29   afgeschreven: 2024 
Deze locatie is gelegen tussen de Koningin Emmastraat en de Heistraat in. De locatie ligt aan de rand 
van de wijk en is betreft spreiding volledig overbodig.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Maasniel 
Locatie: 4.12 Hoge Bunder 14    afgeschreven: 2014 
In deze buurt is een overschot. De speeltoestellen zijn oud en bijna aan vervanging toe. De locatie 
aan de Cornelishoflaan is eveneens ruim en voor de spreiding gunstiger gelegen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Locatie: 4.16 Huiskenshof 16    afgeschreven: 2020 
Net zoals bij de Hoge Bunder is in deze buurt sprake van een overschot. De speeltoestellen gaan nog 
enige tijd mee. De ligging is vanuit de buurt ongunstig en de locatie klein. Een combinatie van 
doelgroepen is niet mogelijk.   
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Roermond Oost  
 
Locatie: 1.9 Emmalaan 47    afgeschreven: 2013 
Voor de spreiding is deze locatie niet noodzakelijk. Iets ten noorden van deze locatie is een nieuwere 
speelvoorziening aanwezig voor de doelgroep 0 t/m 5 jaar. De speeltoestellen en ondergrond zijn op 
korte termijn aan vervanging toe. 
 

 
 
 
Locatie: 1.13 Gelderseplein 15    afgeschreven: 2019 
Deze speellocatie is gelegen op een beperkte afstand van de nieuwere speelvoorziening, 
Gulickerstraat. Omdat er een overschot is in deze wijk, is deze locatie aangewezen als wijker.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Locatie: 1.12 Brabantsestraat    afgeschreven: 2024 
De Brabantsestraat is net zoals het Gelderseplein dicht bij de Gulickerstraat gelegen. Omdat op laatst 
genoemde meer ruimte is om een gecombineerde speelvoorziening te realiseren is de locatie aan de 
Brabantsestraat als wijker aangewezen.  
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Roermond Zuid  
 
Locatie: 3.2 Pappelhof 18    afgeschreven: 2010 
Deze locatie is overbodig en is gelegen tussen twee mooie grote locaties (Kapperlhof en 
Muggenbroeklaan) waar beide doelgroepen gecombineerd kunnen worden. De speeltoestellen zijn 
aan vervanging toe en de omgeving is weinig uitdagend.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Locatie: 3.16 Sint Wirosingel / Karel Doormanplein afgeschreven: 2024 
Deze locatie is door de goede bereikbaarheid van de speelvoorziening aan de Javastraat en overige 
speelvoorzieningen op de Sint Wirosingel overbodig. De oppervlakte en uitdaging zijn beperkt. Gezien 
de leeftijd van de speeltoestellen is de verwachting dat de speelvoorziening nog lang functioneel blijft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Locatie: 3.4 De Ruyterstraat 34    afgeschreven: 2016 
De zeer uitgebreide speelvoorzieningen op het tunneldak zorgen voor voldoende spreiding in het 
zuidelijk deel van de wijk. De locatie aan de Ruyterstraat is weinig uitdagend eveneens wat betreft de 
spreiding overbodig. Een extra reden om over te gaan tot het benoemen van wijker is de grote 
hoeveelheid vandalisme die hier plaats vindt.  
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Locatie: 3.12 Surinamestraat 29   afgeschreven: 2022 
Deze speelvoorziening is gezien de aansluitende voorzieningen op het tunneldak overbodig. Het 
opheffen geldt alleen voor de speelvoorziening, de sportkooi blijft gehandhaafd.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Locatie: 3.14 Corn. De Houtmanstraat 35  afgeschreven: 2016 
In de buurt Kitskensberg zijn twee speelvoorzieningen voldoende voor een juiste spreiding. Voor de 
spreiding is de speelvoorziening aan de van Heutzstraat iets meer geschikt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Donderberg Hoogvonderen  
 
Locatie:  5.16a Castorstraat 35    afgeschreven: 2015 
Er is een groot overschot aan speellocaties in deze buurt. Deze speelvoorziening is weinig uitdagend 
en slecht bereikbaar.  
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Locatie:  5.5 Neptunesstraat 31    afgeschreven: 2009 
Door het grote overschot aan speelvoorziening is deze speellocatie overbodig wat betreft de 
spreiding. De speeltoestellen zijn oud en de omgeving is weinig uitdagend.  
 
 

 
 
 
Locatie:  5.6a Marsstraat 44    afgeschreven: 2010 
Eveneens overbodig door het overschot aan speelvoorzieningen in de omgeving. De speeltoestellen 
zijn oud. Ten zuiden van deze locatie is in 2012 een speelvoorziening opgeknapt.  
 
Opmerking: het pleintje op deze locatie is middels een bewonersbudget van € 10.000,- opgeknapt in 
het kader van Kleur je Wijk. Er is een picknicktafel bijgeplaatst, prullenbakken en banken zijn 
verplaatst zodat het geheel goed bruikbaar is. De bewoners komen vaak samen op dit pleintje en dit 
zorgt voor een sterke sociale cohesie.  
 

 
 
 
Locatie:  5.8a Venusstraat 44    afgeschreven: 2010 
Ten noorden van deze speelvoorziening is de locatie aan de Lunastraat opgeknapt. Een 
speelvoorziening aan de Venusstraat is voor de spreiding niet nodig.  
 
Opmerking: het is een gezellige omgeving die zorgt voor sociale cohesie. Deze speelvoorziening trekt 
buurtbewoners uit de omgeving aan. Het opheffen van deze locatie is discutabel.  
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Locatie:  5.13 Mercuriusstraat 12   afgeschreven: 2010 
Ten westen van deze speelvoorziening is een relatief nieuwe locatie aanwezig op de Saturnusstraat. 
De locatie op de Mercuriusstraat is voor de spreiding niet noodzakelijk.  
 

  

 

 
 
Locatie:  5.17 Terrastraat 8    afgeschreven: 2010 
Een zeer beperkte en weinig uitdagend speelvoorziening die voor de spreiding niet nodig is. De 
speeltoestellen zijn oud.  
 

  
 
 
 
Locatie:  5.6b Marsstraat 66    afgeschreven: 2010 
Deze locaties ligt in de nabijheid van de Plutolaan en is weinig uitdagend en niet nodig voor een 
goede spreiding.  
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Locatie:  5.33 Titaniastraat 60    afgeschreven: 2021 
Deze speellocatie bestaat uit slechts één speeltoestel. De locatie is weinig uitdagend en eveneens 
overbodig wat betreft de spreiding.  
 
Opmerking: door deze speelvoorziening ontstaat er sociale cohesie in de buurt. De locatie is 
gerealiseerd door de inzet van moeders en wordt nog steeds gebruikt. Het opheffen van deze locatie 
is discutabel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Locatie: 5.26 Gentiaanhof 36    afgeschreven: 2010 
Aan de Gentiaanhof zijn een tweetal speelvoorzieningen aanwezig. Deze worden samengevoegd tot 
één grote uitdagende speelvoorziening, daardoor zal deze locatie worden opgeheven.  
 

  
 
 
Locatie:  5.28 Zonnedauwhof 29    afgeschreven: 2001 
Aan de Zonnedauwhof zijn een tweetal speelvoorzieningen gelegen. Beide zijn zeer oud en weinig 
uitdagend. Op de Korenbloemhof is een grotere en meer uitdagende speelvoorziening aanwezig. 
Deze is goed bereikbaar van de Zonnedauwhof.  
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Locatie:  5.29 Zonnedauwhof 117   afgeschreven: 2001 
Aan de Zonnedauwhof zijn een tweetal speelvoorzieningen gelegen. Beide zijn zeer oud en weinig 
uitdagend. Op de Korenbloemhof is een grotere en meer uitdagende speelvoorziening aanwezig. 
Deze is goed bereikbaar van de Zonnedauwhof.  
 
 

 
 
 
Locatie: 5.25 Florasingel 40    afgeschreven: 2010 
Op de Florasingel is één basketbal geplaatst. Deze staat op een onverhard terrein en is daardoor niet 
vriendelijk in gebruik. Voor de spreiding is deze locatie niet noodzakelijk en is vandaar aangewezen 
als wijker.  
 

 
 
 
Locatie:  5.22 Schildererf 9    afgeschreven: 2025 
Deze locatie bestaat uit een drietal speeltoestellen waarvan er één aan vervanging toe is, een tweetal 
toestellen is in 2010 bijgeplaatst. Echter ligt deze speelvoorziening op steenworp afstand van de 
speelvoorziening Wevererf 16. De locatie Wevererf is momenteel meer uitdagender en wordt daarom 
behouden en de locatie aan de Schildererf op termijn opgeheven. 
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Locatie:  5.23 Muntslagererf 9    afgeschreven: 2013 
De locatie is relatief oud en niet noodzakelijk voor de spreiding. Aan de oostzijde is een 
speelvoorziening voor meerdere doelgroepen aanwezig ter hoogte van de Buizerdhorst 20 en aan de 
westkant op de Wevererf.  
 
Opmerking: deze speelvoorziening is druk bezocht en wordt ook vanuit de omgeving gebruikt.  
 

  
 
 
Locatie: 5.18b Oberonstraat 27    afgeschreven: 2010 
De aanwezige speeltoestellen zijn reeds afgeschreven, de speelvoorziening is weinig uitdagend en 
eveneens overbodig betreft de spreiding. Aan de noordzijde is een speelvoorziening aanwezig op de 
Wevererf.  
 

 
 
 
Locatie:  5.21 Kantklosterstraat 21   afgeschreven: 2008 
Deze speelvoorziening is voor de spreiding niet noodzakelijk en zal in de toekomst gecombineerd 
worden met de locatie aan de Spinserstraat.  
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Donderberg Roosendael  
 
Locatie:  3.9 Bachstraat 14     afgeschreven: 2013 
De locatie is overbodig wat betreft de spreiding. De twee speelvoorzieningen gelegen aan de 
Mozartstraat zijn goed bereikbaar vanuit deze voorziening.   
 

 
 
 
Locatie: 3.018 Chopinstraat    afgeschreven: 2010 
Deze speelvoorziening bestaat uit slechts één speeltoestel en een aantal speelaanleidingen. Deze 
speelvoorzieningen is niet nodig in verband met de spreiding.  
 

 
 
 
Centrum 
 
Locatie:  2.2 Maasboulevard 19/35   afgeschreven: 2012 
Deze speelvoorziening is gelegen op het dak van een parkeergarage. De mogelijkheden zijn zeer 
beperkt en de potentie van deze locatie is zeer minimaal. Gezien de spreiding is deze 
speelvoorziening niet noodzakelijk.  
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Locatie: 2.5  Abdis adrianastraat 4   afgeschreven: 2016 
Deze speelvoorziening is wat betreft de spreiding overbodig. Op beperkte afstand is een 
speelvoorziening aanwezig met meer potentie, deze speellocatie is gelegen aan de Burgemeester 
Höppenerlaan. 
 
Opmerking: Deze speelvoorziening ligt volledig in het zicht , dit in tegenstelling tot de locatie aan de 
Burgemeester Höppenerlaan. Mede hierdoor zou het gebruik hier vele malen groter zijn. Het opheffen 
van deze locatie is discutabel.  
 

  
 
 
Herten 
 
Locatie: H2.04 Louis Beelstraat    afgeschreven: 2015 
Deze speelvoorziening heeft weinig potentie en is gelegen tussen twee grotere speelvoorzieningen 
waardoor de overbodig is. In de nabijheid op de Jo Calsstraat en bij de Hubertusschool zijn eveneens 
openbare speelvoorzieningen aanwezig de meer uitdaging bieden.  
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Locatie: H2.05 Marga Klompéstraat 33   afgeschreven: 2015 
Net zoals de locatie op de Louis Beelstraat is deze locatie gelegen in de nabijheid van een tweetal 
meer uitdagende speelvoorzieningen waardoor deze speelvoorziening gezien de spreiding overbodig 
is.  

 
 
 
Locatie:  H2.09 Anthony Edenstraat 3   afgeschreven: 2020 
Deze speelvoorziening is klein van opzet en biedt weinig uitdaging. De speelvoorziening ligt binnen 
het bereik van de speelvoorziening aan de Paul Henri Spaakstraat. Verwacht wordt dat deze 
speellocatie nog enige tijd meegaat.  
 

 
 
 
Locatie:  H2.10 Charles de Gaullestraat 4  afgeschreven: 2020  
Net zoals de speellocatie aan de Anthony Edenstraat is deze speelvoorziening klein van opzet en ligt 
het binnen het bereik van de Paul Henri Spaakstraat. Door de relatief jonge leeftijd van de 
speeltoestellen zal deze locatie nog enige tijd mee gaan.  
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Locatie:  H4.03 Keubenkamphof    afgeschreven: 2024 
In de veste van Oolderveste zijn momenteel vier speelvoorzieningen gerealiseerd. Dit zijn er volgens 
de gestelde kaders te veel. Voorgesteld wordt om aan beide zijde van de Bergstraat één locatie op 
lange termijn te handhaven. De voorgestelde locatie kan dan ook gewisseld worden met de 
Eikenskamphof. 
 

 
 
 
Locatie:  H4.05 Kusterskamphof    afgeschreven: 2024 
In de veste van Oolderveste zijn momenteel vier speelvoorzieningen gerealiseerd. Dit zijn er volgens 
het huidige beleid te veel. Voorgesteld wordt om aan beide zijde van de Bergstraat één locatie op 
lange termijn te handhaven. De voorgestelde locatie kan dan ook gewisseld worden met de 
Kapelaanskamphof. 
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Tekeningen  
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