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Voorwoord 
Deze bachelorthesis schets een beeld van de huidige situatie rondom het speelruimtebeleid binnen drie 

gemeenten in de krimpregio Zuid-Limburg. Door een combinatie van factoren, waaronder ontgroening, 

vergrijzing en financiën, ontstaat een mogelijk problematische situatie rondom speelruimte voor kinderen 

in deze gebieden.  

In een artikel uit een vakblad van nog maar één jaar geleden is leesbaar dat de vraag naar aantrekkelijke 

speelruimte voor kinderen in krimpgebieden de komende jaren zal toenemen. Hoe gaan kinderen in 

krimpgebieden elkaar dan ontmoeten, wanneer hun aantal significant afneemt? Enkele adviesbureaus en 

experts op het gebied van speelruimte pleiten ervoor kleine, verspreide, onaantrekkelijke speelruimten in 

te ruilen voor centrale speelruimte in krimpregio’s. Gezien het dalend aantal kinderen en de vraag naar 

aantrekkelijke speelruimte lijkt dit een positieve ontwikkeling die aangegrepen zou moeten worden.  

Maar hoe denken gemeenten over de implementatie van deze ideeën in hun beleid en bestaat er draagvlak 

voor deze ontwikkelingen bij burgers?   

Het leek mij interessant te analyseren of gemeenten in krimpregio’s binnen hun beleid rekening houden 

met deze ontwikkelingen op het gebied van speelruimte. Het ruimtelijke- en beleidsmatige aspect zijn 

hierbij van belang, maar ook de meningen van betrokken actoren. In dit rapport komen de kansen en de 

bedreigingen, alsmede de actoren aanbod. Dit om aan te tonen hoe gemeenten omgaan met de krimp in 

relatie tot speelruimte voor kinderen.  Door de bereidheid en openheid van de respondenten binnen dit 

onderzoek ben ik tot de hiernavolgende resultaten gekomen.  

Graag wil ik mijn begeleidster Jackie van de Walle bedanken voor haar duidelijke feedback, positieve 

instelling en goede ondersteuning gedurende het traject van het schrijven van mijn bachelorthesis. Ze heeft 

mij getoond open te blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen binnen mijn onderzoek en heeft mij 

geholpen deze thesis tot een positief eindresultaat te brengen.  

Daarnaast een woord van dank aan de heren J. Oost (OBB-ingenieurs), H. Janssen (Gemeente Schinnen),  

R. Kersten (Gemeente Vaals) en P. Leunissen (Gemeente Voerendaal) voor hun bereidheid mee te doen aan 

dit onderzoek. Zonder hun medewerking zou goed zicht op de huidige situatie rondom speelruimte binnen 

de krimpregio Zuid-Limburg niet bewerkstelligd zijn. Tot slot wil ik graag de bedrijven OBB-ingenieurs en 

Samson Urban Elements bedanken voor het gebruik van hun beeldmateriaal ten behoeve van mijn thesis.  

 

Lucas Niessing 

Voerendaal, 22 juni 2017 
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Samenvatting 
Nederland kent op dit moment een aantal krimpregio’s, waaronder Zuid-Limburg. Dit zijn regio’s 

waarbinnen, naast een daling van het bevolkingsaantal, eveneens een verandering plaatsvindt in de 

bevolkingsopbouw veroorzaakt door het wegtrekken van jonge mensen en gezinnen, afname van het aantal 

geboorten en een verhoging van het  sterftecijfer.  

Door deze verandering in de bevolkingsopbouw wordt het moeilijker openbare voorzieningen instant te 

houden of te handhaven op het huidige niveau. Speelruimten vallen ook onder deze openbare 

voorzieningen. Bovendien wordt het, door de afname van de kinderdichtheid in deze regio’s, voor kinderen 

moeilijker elkaar te ontmoeten binnen deze ruimten. Deze veranderingen leiden ertoe dat de vraag naar 

uitdagende, aantrekkelijke en grotere speelplekken toe neemt.  

Momenteel bevinden zich in Nederland en dus ook binnen de krimpregio’s relatief veel kleine, 

onaantrekkelijke en verspreide speelplekken. De aanwezigheid van voldoende aantrekkelijke speelruimte is 

echter van wezenlijk belang, omdat speelruimte een positieve invloed heeft op de gezondheid van kinderen 

en de sociale cohesie en - veiligheid verhoogt.  

Het doel van voorliggend kwalitatief onderzoek is inzicht te verkrijgen in de manier waarop gemeenten in 

krimpregio’s omgaan met het belang van speelruimte binnen hun beleidsraam. De hoofdvraag die hieraan 

ten grondslag ligt is: 

 

Op welke wijze gaan gemeenten binnen hun beleid om met het belang van speelruimte? 

 

De hoofdvraag is beantwoord aan de hand van vergaarde data, die zijn verkregen middels 

semigestructureerde interviews en literatuuronderzoek, resulterend uit de volgende deelvragen:  

 Hoe beschrijven gemeenten in krimpregio’s in hun beleid het belang van centrale buurtplekken? 

 Hoe evalueren gemeente in krimpregio’s de aantrekkelijkheid van speelruimte? 

 Hoe moeten de beleidsplannen rondom speelruimte binnen krimpregio’s worden aangepast op een 

dalend aantal kinderen? 

 Welke kansen of bedreigingen ondervinden gemeenten bij het aanpassen van beleidsplannen op het 

gebied van speelruimte? 

Er is een onafhankelijk expert op het gebied van speelruimte geïnterviewd. De data die voortgekomen zijn 

uit dit interview, vormden de basis van de interviewguide voor de interviews die zijn afgenomen bij de 

casusgemeenten in de krimpregio Zuid-Limburg. Er zijn drie wethouders geïnterviewd, ieder afkomstig uit 

één van de drie krimpgebieden die de regio Zuid-Limburg telt. De onderzochte casusgemeenten betreffen  

Vaals, Schinnen en Voerendaal; bewust gekozen op basis van vergelijkbare inwoneraantallen en 

oppervlakte. De data afkomstig uit deze interviews zijn verwerkt met behulp van het computerprogramma 

Atlast.Ti, welke netwerken van onderzoeksonderwerpen genereerd. Deze netwerken zijn, in combinatie 

met literatuur afkomstig uit de strategische - of omgevingsvisie van de betreffende gemeenten, gebruikt om 

antwoord te geven bovengenoemde onderzoeksvragen.  

Het resultaat, met betrekking tot het belang van centrale buurtplekken vanuit het oogpunt van de 

geïnterviewde wethouders, was dat alle gemeenten het belang van centrale buurtplekken onderkennen en 

de visie van de onafhankelijke expert delen. De indelingen van de betreffende gemeenten laten het 

hanteren van één centrale buurtplek echter niet toe, omdat dan niet voorzien wordt in de behoeften van de 

verschillende kernen binnen de gemeente. De betreffende gemeenten geven allen aan dat de behoeften 

van hun burgers zeer hoog in het vaandel staan. Deze gemeentelijke kernen moeten  dan ook blijven 

beschikken over voldoende speelruimte, waardoor het saneren van kleine speelplekken niet plaatsvindt.  
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Dit betekent niet  dat geen centrale buurtplekken worden gecreëerd. Het creëren van centrale speelplekken 

zal plaatsvinden zonder dat daarvoor in de plaats andere speelruimte wordt gesaneerd.  

Het resultaat ten aanzien van de manier waarop de evaluatie van de aantrekkelijkheid van speelruimte 

plaatsvindt, laat zien dat geen van de betrokken gemeenten de aantrekkelijkheid van haar speelruimten 

evalueert, hetgeen afwijkt van het advies van de onafhankelijke expert. Alle gemeenten geven aan van 

buiten naar binnen te werken en in co-creatie met hun burgers eventuele aanpassingen en/of 

vernieuwingen omtrent speelruimten verwezenlijken, waarbij de wensen en behoeften van de burger een 

grote rol spelen.  

Het resultaat ten aanzien van het aanpassen van de beleidsplannen op het gebied van speelruimte op het 

dalend aantal kinderen toont dat de betrokken gemeenten geen specifiek speelruimtebeleid hebben en dat  

(nog) geen aangepast beleid op speelruimten gemaakt wordt in verband met het dalend aantal kinderen. 

Reden hiervan is dat nog geen urgentie wordt ondervonden hiertoe. Dit is wijkt af van het advies van de 

onafhankelijke expert. Alle betrokken gemeenten geven tevens aan het belangrijk te vinden hun 

voorzieningenniveau hoog te houden en aandacht te besteden aan het probleem van de beweegarmoede 

die heerst onder de Limburgse jeugd. Meerdere redenen dus die heb doen besluiten de bestaande aanpak 

met betrekking tot speelruimten niet te wijzigen.   

Ten aanzien van de ervaren kansen en bedreigingen bij het aanpassen van hun beleid, geven de betrokken  

gemeenten aan kansen te zien in voorzieningen in speelruimten. Het betreft dan zowel formele – als 

informele speelruimte. Dit strookt met de inzichten van de onafhankelijke expert. Daarnaast zien de 

betrokken gemeenten het behoud van het voorzieningenniveau binnen hun gemeenten en 

bewegingsmogelijkheden als preventief middel eveneens als kansen.  

Als bedreigingen beschouwen zij weerstand vanuit de gemeenschap en onvoldoende politiek wil tot het 

aanpassen van beleid evenals de vrees om ongewenste doelgroepen aan te trekken op centrale 

buurtplekken. Deze bevindingen zijn in lijn met de uitspraken van de onafhankelijke expert.  

De eindconclusie luidt dat de betrokken gemeenten niet actief anticiperen op eventuele toekomstige 

problematiek rondom speelruimte in relatie tot de voorspelde krimp. Er blijken onvoldoende financiële 

middelen en politieke steun om over te gaan tot een ander speelruimtebeleid, onder andere doordat de 

betrokken gemeenten zich momenteel niet identificeren met de voorspelde krimp.  

Wél anticiperen de betrokken gemeenten op twee andere actuele problemen, te weten: het 

voorzieningenniveau van de gemeenten en de gezondheid van kinderen binnen de gemeenten. De 

aanwezigheid van speelruimte speelt hierin een significante rol. De gemeenten willen, onder andere door 

kwalitatief behoud en aanleg van nieuwe speelruimtevoorzieningen, hun voorzieningenniveau verhogen en 

het woonklimaat verbeteren om zodoende nieuwe inwoners aan te trekken en de voorspelde krimp te 

beperken. 

Naar aanleiding van bovengenoemde conclusie luiden de aanbevelingen voor betrokken gemeenten binnen 

de krimpgebieden in Zuid-Limburg:  

 Evalueer de aantrekkelijkheid van een speelruimte volgens een vast opgesteld format. Dit zorgt ervoor 

dat duidelijke communicatie plaatsvindt tussen de beoogde doelgroepen (burgers, verenigingen, etc.) 

en de gemeente met betrekking tot het aanpassen of saneren van speelplekken.  

 Voer onderzoek uit naar centrale buurtplekken in combinatie met gezondheid. Omdat gemeenten veel  

waarde hechten aan de gezondheid van hun kinderen (en ouderen), kan hierop actief ingespeeld 

worden door speel- en/of beweegruimte te behouden, aan te passen of te creëren.  Veel gemeenten 

streven daarbij naar een clustering van voorzieningen. De combinatie van een centrale buurtplek met 

voorzieningen die de gezondheid positief beïnvloeden kan een win-winsituatie opleveren.  
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 Voer onderzoek uit naar de behoeften van oudere jeugd in combinatie met centrale buurtplekken. 

Een bedreiging die vaak gesignaleerd wordt, is de vrees voor overlast veroorzaakt door 

hangjongeren. Zoeken naar een bundeling van voorzieningen, waarbij aangesloten wordt op de 

behoefte van oudere jeugd, kan toegevoegde waarde creëren voor een centrale buurtplek.
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1. Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft het projectkader dat heeft geleid tot de gehanteerde hoofd- en deelvragen binnen 

dit onderzoek. Daarnaast komt in dit hoofdstuk de relevantie van het onderzoek aanbod en wordt een 

toelichting gegeven op de doelstelling van het onderzoek. 

 

1.1 Projectkader  
“Help het kind in de stad aan speelruimte!” is de titel van een artikel uit het vaktijdschrift “Stad en Groen” 

waarin Lia Karsten, professor stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam, en Johan Oost, van OBB 

Speelruimteadviseurs, in gesprek gaan (van Iersel, 2016). Het artikel werd geschreven naar aanleiding van 

het congres ‘Child in the City’, waar meer dan 100 internationale deskundigen spraken over de positie van 

kinderen in steden.  Lia Karsten en Naomi Felder schreven samen het boek ‘De nieuwe generatie 

stadkinderen’ (Karsten, 2016), waarin beiden constateerden dat steeds meer jonge gezinnen in 

verstedelijkte gebieden in Nederland blijven wonen. Dit zorgt ervoor dat deze jonge gezinnen de nieuwe 

gebruikers van speelruimten in steden worden. Lia Karsten trekt in haar boek een belangrijke conclusie, te 

weten (Karsten, 2016, p.190): “Er is een nieuwe en positievere waardering nodig voor het in de stad wonen 

met kinderen”. Hierbij signaleert zij kansrijke factoren zoals: veilige buitenspeelruimte, de aanwezigheid 

van andere kinderen, actief toezicht door ouders en uitdagende, aantrekkelijke, grotere speelplekken. 

Hierop inhakend stelt Johan Oost dat deze aantrekkelijke speelplekken niet alleen belangrijk zijn in sterk 

verstedelijkte gebieden, maar ook in ruime, groene, jaren ’70 gemeenten. Daar neemt de kinderdichtheid 

namelijk zo sterk af dat er amper kinderen wonen. Door deskundigen worden dus twee potentiële gebieden 

aangeduid waar vraag is naar speelruimte, namelijk: sterk verstedelijkte gebieden én ruime, groene jaren 

’70 gemeenten. De ruime jaren ’70 gemeenten hebben daarnaast volgens Johan Oost nog een aanvullend 

probleem: Hoe moeten kinderen uit deze gemeenten elkaar vinden op de eenvoudige speelplekjes achter 

de woningen die momenteel bestaan in deze gemeenten? Een vraag die gesteld kan worden naar 

aanleiding van deze informatie is: ‘Hoe ligt  momenteel de verhouding tussen speelruimten en kinderen in 

Nederlandse gemeenten?’. Het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM 2008) heeft een 

onderzoek gedaan naar het gemiddeld aantal kinderen (0 tot 17-jarigen) per hectare speelruimte per 

gemeente. Binnen dit onderzoek valt de regio Zuid-Limburg op, omdat zich hier veel  bevinden met een laag 

percentage in het gemiddelde aantal kinderen. Wanneer gekeken wordt naar Noord-Limburg,  is daar een 

hogere verhouding zichtbaar (RIVM, 2013). Daarnaast is een sterke bevolkingskrimp gaande in de 

‘topkrimpgebieden’ van Nederland (Rijksoverheid, 2015). In deze gebieden daalt naar verwachting tot 2040 

de bevolking met 16 procent. Een aantal van deze topkrimpgebieden ligt in Zuid-Limburg, te weten: 

Parkstad Limburg, Maastricht-Mergelland en de Westelijke Mijnstreek. Deze krimp in Zuid-Limburg vertaalt 

zich naar een daling van het percentage kinderen binnen deze krimpregio’s. Een vraag die hieruit voorkomt 

is welk beleid deze gemeenten moeten voeren om aantrekkelijke speelruimten voor kinderen te behouden?  

Wettelijk gezien bestaan geen vastgestelde normen voor de omvang en locatie van speelruimten in 

Nederland. Wel is een richtlijn opgesteld die stelt dat 3% (de 3-procentnorm) van het gebied dat voor 

wonen bestemd is, ingericht wordt met speelruimten (RIVM, 2013). Onderzoek van RIGO uit 2008 gaf een 

gemiddelde van 1,4% speelruimte per gemeente aan, hetgeen betekent dat in Nederland ruim de helft te 

weinig speelruimte aanwezig is binnen gemeenten. Dit gegeven maakt eerdergenoemde vraag nog 

relevanter voor Nederlandse gemeenten. 
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De combinatie van een tekort aan speelruimten en een stijgende behoefte aan uitdagende en 

aantrekkelijke speelplekken is een aanzienlijke tegenstrijdigheid (van Iersel, 2016). Het is van belang op te 

merken dat  het fenomeen ‘aantrekkelijkheid’ een samenvoeging is van een aantal losse factoren. Volgens 

Kasten (2002) wordt de aantrekkelijkheid van een speelruimte voornamelijk bepaald door: een veilige 

buitenspeelruimte dicht in de buurt van het ouderlijk huis, de aanwezigheid van andere kinderen binnen de 

speelruimte en actieve controle door ouders op de speelruimte. De factor veiligheid binnen speelruimten 

staat binnen de literatuur ter discussie. Ouders en gemeenten zitten vaak gevangen in de paradox dat 

kinderen met risico’s moeten leren omgaan, maar gelijktijdig potentieel risicovolle situaties vermeden 

moeten worden. Uitdagende speelruimten voor kinderen en veiligheid lijken elkaars opponenten te zijn. 

Wanneer zich ernstige incidenten voordoen, worden regels aangescherpt en algemeen geldig verklaard, 

waardoor de situatie niet direct veiliger wordt voor kinderen daar zij geen ervaring kunnen opdoen (Both, 

2005). Helen Tovey beschrijft in haar boek ‘Playing outdoors’ een veilige speelplek als volgt: 

 “Een veilige omgeving, zou ik willen stellen, is die waar veiligheid niet wordt gezien als veiligheid die alle 

mogelijke letsels uitsluit, maar ruimte die veiligheid tot ontdekken, experimenteren, uitproberen en risico’s 

nemen biedt” (Tovey, 2007, p.102).  

Bij het ontwikkelen van aantrekkelijke speelruimte binnen gemeenten in krimpregio’s moet dus een 

afweging gemaakt worden, waarbij de aantrekkelijkheid op speelgebied wordt afgewogen tegen de 

mogelijke veiligheidsrisico’s die aantrekkelijke speelruimten met zich meebrengen. Naast negatieve 

veiligheidsrisico’s rondom buiten spelen, zijn ook veel positieve effecten te benoemen, zoals (Jantje Beton, 

2017): kinderen ontwikkelen met buiten spelen hun motorische vaardigheden, buiten spelen heeft een 

positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties op school en kinderen die veel buiten 

spelen hebben een betere hersenontwikkeling en een beter leervermogen. Uit onderzoek blijkt dat 

wanneer jeugd voldoende beweegt, op lange termijn, minder ziekten ontstaan hetgeen uiteindelijk 

resulteert in minder zorgkosten. Kinderen die vaker buiten spelen hebben bovendien aantoonbaar minder 

kans op overgewicht.  

Naast de gezondheidsaspecten kan ook gekeken worden naar de sociale aspecten rondom speelruimte. 

Speelruimte versterkt de sociale cohesie en - veiligheid binnen een wijk, waardoor ouders en kinderen 

beter met elkaar in contact komen. Uit onderzoek blijkt dat deze sociale buurtkenmerken, zoals sociale 

cohesie en sociale veiligheid een positieve relatie hebben met op het beweeggedrag van kinderen (Schuit & 

van Oers, 2016). De aanwezigheid van speelruimte binnen een wijk zorgt hiermee voor een breed scala aan 

positieve factoren.  

Redenen genoeg om te werken aan aantrekkelijke speelruimten voor kinderen in Nederland. Het is voor 

kinderen in krimpregio’s dan ook wenselijk te beschikken over speelruimte waar zij zich lichamelijk en 

geestelijk kunnen ontwikkelen. Het uit de literatuur naar voren komende probleem is hoe kinderen in 

krimpregio’s kunnen beschikken over voldoende, uitdagende speelruimte. De krimpregio’s in Zuid-Limburg 

hebben een dalend kinderaantal, waardoor ontmoeting tussen kinderen in speelruimten moeilijker is dan in 

regio’s met hogere kinderaantallen, zoals bijvoorbeeld de Randstad. De vraag binnen dit onderzoek is dan 

ook hoe gemeenten in krimpregio’s planologisch kunnen inspelen op deze ontwikkeling met betrekking tot 

speelruimten.  
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1.2 Maatschappelijke- en wetenschappelijke relevantie  
 

Maatschappelijke relevantie 

De maatschappelijke relevantie van speelruimten voor kinderen is zeer significant, aangezien veel kinderen 

in Nederland kampen met overgewicht. Een belangrijke, zo niet de belangrijkste, factor in het minder 

bewegen en buiten spelen van kinderen is de achteruitgang van de kwaliteit van de fysieke speelruimte van 

de kinderen (Both, 2005). Het maatschappelijk belang om het onderzoek te richten op Zuid-Limburg komt 

ook voort uit het feit dat Zuid-Limburg de ongezondste regio van Nederland is. Dit blijkt uit onderzoek van 

het Centraal Bureau van de Statistiek rondom gezondheidsproblemen die mensen beperken in hun 

activiteiten (CBS, 2017). Naast het gezondheidsaspect speelt ook het sociale aspect voor kinderen een grote 

rol bij het buiten spelen. De sociale contacten rondom buitenspelen hebben positieve effecten op de 

geestelijke ontwikkeling van kinderen. Daarnaast moet ook vanuit een breder perspectief worden gekeken. 

Buiten spelen heeft niet alleen effect op kinderen, maar ook op hun ouders. Speelruimte is dan ook van 

belang voor een wijk en zelfs stadsdeel, wanneer het gaat om de sociale cohesie onder burgers (Schuit & 

van Oers, 2016). Buiten spelen voor kinderen dient daarom het maatschappelijk belang, daar het effect 

heeft op de gehele samenleving, namelijk op jong en oud. Dit onderzoek geeft een overzicht van de 

standpunten die gemeenten innemen bij het wel of niet aanpassen van hun beleidsplannen op het gebied 

van speelruimte. Deze standpunten hebben invloed op planologische ontwikkelingen binnen de 

gemeenten, omdat beleid als belangrijke pijler dient voor planologische beslissingen. Planologische 

beslissingen en - ontwikkelingen hebben vervolgens weer invloed op geografische ontwikkelingen (van 

Schijndel, 2011).  

 

Wetenschappelijke relevantie 

Binnen de wetenschap zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de ‘kwaliteit van stedelijke openbare 

ruimte’. Er is echter nauwelijks gekeken naar het gebruik van openbare ruimte door kinderen (Karsten, 

2002). Daarnaast is weinig onderzoek verricht naar de relatie tussen het beleid op het gebied van 

speelruimten en het dalende kinderaantal in de krimpregio’s van Nederland. Hierdoor bestaat weinig kennis 

over de gang van zaken rondom de ontwikkeling van speelruimten in gemeenten in krimpregio’s. Door 

binnen deze gemeenten te onderzoeken welke kansen of bedreigingen er zijn, worden nieuwe inzichten 

vergaard voor toekomstige planologische ontwikkelingen op het gebied van speelruimten in krimpregio’s. 

Het onderzoek focust zich op centrale buurtplekken en het beleid rondom speelruimte in krimpregio’s. 

Door te analyseren welke stromen in de beleidsramen van gemeenten bij elkaar komen moet  een beter 

zicht ontstaan op het belang van speelruimte binnen krimpregio’s. Er is veel wetenschappelijk onderzoek 

gedaan naar de ruimtelijke factoren in de vorm van ‘esthetische waarden’, maar er is nog weinig gekeken 

naar de combinatie speelruimte en krimp in relatie tot speelruimtebeleid. 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1.3 Doelstelling  
De doelstelling van dit onderzoek is: inzicht te krijgen in de manier waarop gemeenten in krimpregio’s 

omgaan in hun beleidsraam inzake het belang van speelruimte. Dit onderzoek is een praktijkgericht 

onderzoek, dat inzicht verschaft in de manier waarop gemeenten in krimpregio’s omgaan met het belang 

van speelruimte in hun beleidsplannen. Het belang van centrale buurtplekken en aantrekkelijke speelruimte 

zijn van groot belang binnen dit onderzoek. Daarnaast wordt gekeken naar de kansen en bedreigingen 

rondom het huidige - en toekomstige beleid op het gebied van speelruimte. Omdat de focus in dit 

onderzoek vooral ligt op gemeenten, wordt in het bijzonder gekeken naar politiek-bestuurlijke 

ontwikkelingen. Daartoe worden in dit onderzoek  casussen gebruikt in de vorm van vergelijkbare 

gemeenten binnen de krimpregio Zuid-Limburg, te weten de gemeenten Vaals, Schinnen en Voerendaal. 

Het standpunt van deze gemeenten speelt een belangrijke rol binnen dit onderzoek. Om binnen het 

onderzoek niet enkel één invalshoek te belichten, wordt ook informatie verkregen middels een 

onafhankelijke expert op het gebied van speelruimte. Deze combinatie van data geeft een compleet inzicht 

in de kansen en bedreigingen rondom speelruimtebeleid in krimpregio’s. De uiteindelijke conclusie van het 

onderzoeksrapport zal tevens een aanbeveling vormen voor de gemeenten die worden belicht tijdens het 

onderzoek.  

 

1.4 Onderzoeksopzet  
Op pagina 5 wordt het onderzoek model (figuur 1) schematisch weergegeven. Dit model geeft globaal de 

wijze aan waarop het onderzoek plaatsvindt.  

 Fase 1 

Het eerste deel bestaat uit literatuuronderzoek op het gebied van wet- en regelgeving, beleid en 

aantrekkelijkheid rondom speelruimten. Hierbij wordt gekeken naar het beleid van de overheid en naar  

aanbevelingen of richtlijnen vanuit andere organisaties. Het literatuuronderzoek leidt tot een beter inzicht 

in de besluitvorming rondom speelruimtebeleid. Naar aanleiding van dit literatuuronderzoek worden de 

deelvragen, indien nodig, verder aangescherpt. De vergaarde data uit deze fase vormen de basis voor de 

interviews die plaats zullen vinden in de tweede fase.  

Fase 2 

In de tweede fase worden empirische data verzameld, waarbij het afnemen van interviews centraal staat. 

De interviews vinden plaats bij drie verschillende gemeenten, waarbij verantwoordelijke wethouders op het 

gebied van speelruimte worden geïnterviewd. Daarnaast wordt een expert op het gebied van speelruimten 

geïnterviewd. Dit zal een externe kijk geven op de realisatie van speelruimten in steden en de mogelijke 

kansen of bedreigingen die men hierbij signaleert. Het is binnen deze fase tevens van belang inzicht te 

krijgen in het gehanteerde beleid van gemeenten op het gebied van speelruimte in relatie tot krimp binnen 

de gemeenten. 

Fase 3 

De interviews worden geanalyseerd middels Atlas.Ti. De verkregen data afkomstig van de analyses worden 

gebruikt om antwoord te geven op de deelvragen. De hieruit voortkomende conclusies worden uiteindelijk 

gebundeld tot een eindconclusie voor de regio  Zuid-Limburg. Deze conclusie dient vervolgens als basis voor 

fase 4, waarbij een aanbeveling wordt geformuleerd.  

Fase 4 

Binnen de laatste fase worden aanbevelingen gegenereerd op basis van een bundeling van de 

literatuurstudie en interview data. Deze aanbevelingen zijn gericht op de besluitvorming rondom de 

realisatie van speelruimten in krimpgebieden. Hierbij speelt het gehanteerde beleid van gemeenten een 

belangrijk rol, omdat dit de basis vormt voor toekomstige planologische aanpassingen binnen gemeenten.  
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Figuur 1. Onderzoek model 

 

1.5 Vraagstelling 
Kijkende naar de doelstellingen kan de volgende hoofdvraag gehanteerd worden: 

Op welke wijze gaan gemeenten binnen hun beleid om met het belang van speelruimte?  

  

Om antwoord te kunnen geven op de centrale vraag en sturing te geven aan het onderzoek, worden de 

volgende deelvragen beantwoord: 

  

 Hoe beschrijven gemeenten in krimpregio’s in hun beleid het belang van centrale buurtplekken? 

 

 Hoe evalueren gemeente in krimpregio’s de aantrekkelijkheid van speelruimte? 

 

 Hoe moeten de beleidsplannen rondom speelruimte binnen krimpregio’s worden aangepast op 

een dalend aantal kinderen? 

 

 Welke kansen of bedreigingen ondervinden gemeenten bij het aanpassen van beleidsplannen op 

het gebied van speelruimte? 

  

Fase 1   Fase 2   Fase 3   Fase 4 

Literatuur Interviews Analyse Aanbeveling 

Literatuur 

- Beleid 

overheid  

- Beleid 

gemeenten 

Interview expert 

Interview 

gemeenten 

 

 

 

Intern 

Kansen en 

bedreigingen  

 

 
Extern 

Intern 

Aanbeveling 

 

Extern 
Literatuur 

- Organisaties 

speelruimte  
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1.6 Leeswijzer 
Deze thesis gaat van start met een inleidend hoofdstuk (1) waarin het projectkader wordt beschreven  en 

haar  maatschappelijk- en wetenschappelijke relevantie. Daarnaast komen in dit hoofdstuk doelstelling, 

onderzoeksopzet en hoofd- en deelvragen aan bod.  

Hoofdstuk 2 omvat het theoretisch kader, waarin kernbegrippen worden toegelicht die van toepassing zijn 

op dit onderzoek. Ook wordt het gehanteerde conceptueel model toegelicht, hetgeen de onderzoeksopzet 

verduidelijkt.   

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksmethode weergegeven door de beschrijving van de 

methode, een toelichting op het onderzoeksmateriaal en de verantwoording hiervan en de wijze waarop de 

dataverwerking heeft plaats gevonden.  

Hoofdstuk 4 geeft de empirische data weer. In dit hoofdstuk worden de deelvragen beantwoordt middels 

een databundeling afkomstig uit de interviews en geraadpleegde literatuur.  

 

In hoofdstuk 5 worden de conclusies per deelvraag besproken en wordt de hoofdvraag beantwoord. 

Daarnaast is de discussie beschreven met betrekking tot de verworven onderzoeksdata en is de zelfreflectie 

beschreven.  

Hoofdstuk 6 beschrijft de aanbevelingen van de onderzoeker gebaseerd op voorgaande conclusies, welke 

betrekking hebben en gericht zijn op de krimpregio Zuid-Limburg. 

De rapportage sluit af met de referentielijst  en diverse relevante bijlagen. 
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2. Theorie  
Binnen dit hoofdstuk wordt een toelichting geven op de theorieën die worden toegepast binnen dit 

onderzoek.  Het is binnen een onderzoek namelijk van belang om over duidelijke theorieën te beschikken, 

alvorens wordt gestart met de uitvoering van het onderzoek. In dit hoofdstuk wordt dan ook de 

theoretische basis weergegeven die wordt gehanteerd binnen dit onderzoek. Aan het einde van dit 

hoofdstuk wordt het conceptueel model toegelicht dat als basis dient voor het onderzoeksproces binnen 

deze rapportage. 

 

2.1 Theoretisch kader 

2.1.1 Problematiek in krimpgebieden 

Allereerst is het van belang de definitie van een krimpregio te begrijpen. Een krimpregio is namelijk een regio, 

waarbinnen meer dan alleen een bevolkingsdaling plaats vindt. Binnen een dergelijke regio verandert 

namelijk ook de bevolkingsopbouw (Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland, 2010). Jonge mensen en 

gezinnen trekken weg. De mensen die achterblijven in deze regio’s zijn voornamelijk ouderen. Door deze 

krimp wordt het steeds moeilijker om voorzieningen als winkels, sportclubs en scholen in stand te houden. 

Nederland kent negen zogenaamde krimpregio’s en elf anticipeerregio’s (Rijksoverheid, 2015), zichtbaar in 

figuur 2. Krimpregio’s zijn regio’s waarbinnen de krimp als “aanzienlijk” wordt getypeerd. De anticipeerregio’s 

hebben nog niet te maken met substantiële - en structurele bevolkings- en of huishoudingsdaling. Binnen de 

anticipeerregio’s zal het inwonersaantal dalen met vier procent. Zij moeten wel in toenemende mate in hun 

beleid anticiperen op de demografische ontwikkelingen binnen hun regio. Vervolgens zijn ook nog 

topkrimpgebieden te benoemen. In deze gebieden daalt, naar verwachting, de bevolking met 16 procent tot 

2040. Vooral gemeenten binnen de regio’s Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Oost-Groningen en Zuid-Limburg 

behoren tot deze topkrimpgebieden (Rijksoverheid, 2015). Deze daling in de topkrimpgebieden is aanzienlijk 

te benoemen, aangezien in de overige delen van Nederland naar verwachting het aantal inwoners met 11 

procent zal groeien. 

 

  

Figuur 2. Krimp- en anticipeerregio's (Rijksoverheid, 2015) 
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Vergrijzing 

Nederland vergrijst de komende decennia in een hoog tempo. Op 

dit moment is 16 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, in 

2025 zal dit aandeel oplopen tot 22 procent (Planbureau voor de 

Leefomgeving, 2013). De grote steden binnen Nederland vergrijzen 

minder snel door de instroom van jongeren en immigranten. Maar 

ook hier zal het aandeel ouderen stijgen in de komende jaren, 

namelijk van 12 procent in 2012 naar 15 procent in 2025. De 

vergrijzing in deze steden is aanzienlijk lager dan het landelijke 

gemiddelde. In het bijzonder ten opzichte van de krimpregio’s aan 

de rand van Nederland waar het aandeel 65-plussers oploopt van 

19 procent in 2012 tot 27 procent in 2025 (CBS, 2013). In figuur 3 is 

zichtbaar  dat de verwachting is dat het percentage 65-plussers 

binnen Zuid-Limburg boven de 25 procent zal komen te liggen.  

 

 

Ontgroening 

Wanneer gekeken wordt naar Nederland zal de bevolking van 0 tot 20 jaar naar verwachting tot 2025 nog 

licht dalen. Hierna wordt geen verdere daling meer verwacht en stopt de ontgroening. De groei vanaf 2025 

wordt veroorzaakt door een toename in het aantal geboorten en immigranten (van Duin & Stoeldraijer, 

2014).  Dit is zichtbaar in het landelijk overzicht in figuur 4. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van 

factoren. In Limburg ligt het geboortecijfer al een geruime tijd onder het landelijke gemiddelde, hetgeen het 

percentage inwoners van 0 tot 20 jaar negatief beïnvloed (Planbureau voor de Leefomgeving, 2013).  

Daarnaast trekken veel jongeren weg richting grote steden in Nederland vanwege een gebrek aan banen of 

vanwege hun opleiding. Toch kampen ook diverse grote steden in Nederland, zoals Groningen en Maastricht, 

met een laag percentage inwoners van 0 tot 20 jaar. Dit zijn grote steden waar studenten heen trekken 

vanwege hun opleiding, waardoor het aantal jongeren eigenlijk zou moeten stijgen. Er worden in deze 

krimpgebieden echter relatief weinig kinderen geboren, waardoor het percentage jongeren in Zuid- en 

Midden-Limburg en Oost-Groningen tot wel 25 procent lager ligt (CBS, 2015). Dit veroorzaakt een negatieve 

invloed op de aanwezigheid van kinderen binnen speelruimte in deze krimpgebieden (Oost, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Aandeel 65-plus naar regio 
(Planbureau voor de Leefomgeving, 2013) 

Figuur 4. Aandeel inwoners 0 tot 20 jaar (Planbureau voor de Leefomgeving, 
2013) 
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Financiële situatie krimpregio’s 

Een andere belangrijke factor naast ontgroening en vergrijzing is de 

financiële situatie binnen krimpregio’s. Vijf provincies binnen 

Nederland (Groningen, Gelderland, Friesland, Limburg en Zeeland) 

pleiten voor een structurele investering van 7 tot 8 miljard euro 

voor de krimpgebieden binnen deze regio’s. In een gezamenlijk 

document genaamd “Nederland in Balans” wordt gepleit voor de 

invoering van een landelijk transitiefonds, omdat de provincies zelf 

over onvoldoende financiële middelen beschikken. (K5, 2016).  Er is 

volgens Alice van Unen van de provincie Friesland jaarlijks 350 tot 

400 miljoen euro nodig voor de provincies in krimpgebieden (Vries, 

2017). Deze financiële middelen zijn nodig om te investeren in 

zaken als scholing, publieke gebouwen, digitalisering en de woning- 

en arbeidsmarkt. Voor de krimpgebieden is nu 11 miljoen euro per 

jaar beschikbaar. Dat is volgens de provincies niet genoeg voor 

structurele oplossingen. In figuur 5 worden de autonome 

demografische ontwikkelingen weergegeven van krimpgebieden. 

Aan de rechterzijde binnen figuur 6 is te zien dat ontgroening en vergrijzing gecombineerd met financiële 

factoren een negatief effect hebben op de voorzieningen.  

In figuur 6 wordt de focus gelegd op het rechterdeel van het model. Hier is duidelijk te zien dat de afname 

van het aantal huishouden een aantal processen in gang zet, die uiteindelijk leiden tot een 

vermindering/concentratie van voorzieningen. Een belangrijke factor binnen dit proces is de “afname van 

investeringsbereidheid”. Dit is een logisch effect aangezien al reeds is benoemd dat de provincies naar hun 

mening te weinig financieel kapitaal ter beschikking hebben om de effecten rondom krimp structureel te 

bestrijden. Dit zorgt ervoor dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het beschikbare financiele kapitaal 

binnen de provincies. De reden dat de financiële situatie van de krimpregio’s wordt aangehaald binnen dit 

onderzoek is, omdat dit direct invloed heeft op het onderzoeksonderwerp “speelruimte”. Onder speelruimte 

valt namelijk ook formele speelruimte, zoals speelplaatsen die kunnen worden bestempeld als “openbare 

voorzieningen”.  

  

Figuur 5. Autonome demografische 
ontwikkelingen (K5, 2016) 

Figuur 6. Effecten daling huishoudens op voorzieningen (K5, 2016) 
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2.1.2 Het begrip speelruimte 

Binnen dit onderzoek wordt gekeken naar de aantrekkelijkheid van speelruimte binnen krimpregio’s. Het is 

van belang eerst te weten wat de definitie van speelruimte behelst en welke typen speelruimte er zijn. In 

deze paragraaf wordt een uitleg gegeven over de definitie speelruimte en wordt gekeken naar de 

verschillende soorten en typen speelruimte. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op het type 

speelruimte dat gehanteerd wordt binnen dit onderzoek. 

 

De definitie van een speelruimte 

Om een onderzoek te kunnen doen naar de 

speelruimte binnen krimpregio’s is het van 

belang te weten wat speelruimte inhoud. Er zijn 

meerdere organisaties die ieder hun eigen 

definitie van speelruimte  hanteren. Het CBS 

(Centraal Bureau voor de Statistiek) hanteert de 

volgende definitie in hun berekeningen wanneer  

het gaat om speelruimte:  

“De oppervlakte georganiseerde ruimte zoals 

speelvelden, parken en sportterreinen. Het 

aantal hectares bij deze indicator wordt 

gerapporteerd als speelruimte, maar is 

waarschijnlijk hoger dan de werkelijke 

speelruimte in de directe woonomgeving. Dit 

komt doordat ook grote sportterreinen in de 

meting worden meegenomen. Die zijn echter bijna nooit vrij toegankelijk voor kinderen en liggen nooit of 

bijna nooit in woongebieden” (Atlas Leefomgeving, 2015, p.1).  

De definitie die het CBS hanteert gaat uit van “georganiseerde ruimte”. Hiertoe behoort dus niet een 

groenstrook, maar wel een trapveldje met bijvoorbeeld twee goals zoals te zien in figuur 7. 

 

Informele- en formele speelruimte 

Naast het onderscheid dat wordt gemaakt door het CBS in wel - en niet georganiseerde ruimte, wordt 

voornamelijk onderscheid gemaakt in speelruimte middels de begrippen informele  - en formele 

speelruimte. Hieronder volgt een toelichting van beide begrippen om het verschil tussen beiden duidelijk te 

maken. 

Formele speelruimte: “Naast de informele speelruimte bestaat formele speelruimte. Die omvat locaties die 

specifiek zijn aangewezen voor spel en/ of sport en waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en leren 

kennen. Deze plekken zijn duidelijk gereserveerd voor kinderen om veilig samen te kunnen komen en te 

spelen” (Meijer, 2016, p.8) 

Informele speelruimte: “Informele speelruimte is ruimte die kinderen kunnen gebruiken om te spelen, maar 

die daarvoor niet speciaal is gecreëerd. Het gaat hierbij om locaties als stoepen, pleinen, parken en bermen. 

Het kan hierbij ook gaan om stenen, boomstammen of speelse bestrating. Dergelijke typen speelruimten 

vormen een belangrijk ankerpunt in de ontmoetingsplekken voor kinderen in de openbare ruimte” (Meijer, 

2016, p.7) 

Figuur 7 Georganiseerde ruimte (Jimmink, 2008) 
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Wanneer wordt gesproken over informele speelruimte betreft dit niet alleen fysieke ruimte in de vorm van 

een oppervlakte. Hoogteverschillen, randen en bespeelbare objecten zoals te zien in  de figuren  8 en 9 

behoren namelijk ook tot informele speelruimte.   

 

Het  belang van de informele speelruimte is zeer groot, aangezien kinderen maar 15 procent van hun 

speeltijd besteden op een toestel (Niemantsverdriet & Malais, 2015). De overige tijd wordt dus bijvoorbeeld 

gespendeerd op een openbare groenstrook. OBB Ingenieursbureau (gespecialiseerd in speelruimte)  geeft 

aan dat de openbare ruimte veel meer moet wordt ingericht op het spelende kind. Er moet hierbij worden 

nagedacht over ruimtelijke elementen die ook geschikt zijn voor medegebruik door kinderen. Dit zorgt 

ervoor dat eenvoudig veel informele speelruimte wordt gecreëerd (Koppelaar, 2016).  Binnen dit onderzoek 

ligt de focus echter op formele speelruimte. Deze ruimte is namelijk veel specifieker te benoemen en beter 

inzichtelijk als het gaat om oppervlakte en aanwezigheid, zoals zichtbaar in figuur 10. Het onderzoek streeft 

er immers naar de aantrekkelijkheid van speelruimte binnen gemeenten in krimpregio’s te onderzoeken. 

Informele ruimten zijn zeer divers en vrij interpretabel. Neem bijvoorbeeld een grasveld:  dit kan gezien 

worden als een informele speelruimte, maar indien twee goaltjes geplaatst worden, wordt het gezien als 

formele speelruimte. Om het beleid en de standpunten van de gemeenten binnen het onderzoek 

overzichtelijk te houden, wordt gekozen voor één soort speelruimte. Binnen de formele speelruimte wordt 

ook weer een onderverdeling gemaakt in drie typen formele speelruimte.  

 

Figuur 10. Keuzeproces soort speelruimte 

  

Figuur 9 Bespeelbare objecten (Metcalfe, 2014) Figuur 8 Hoogte verschillen (Bessmert, 2009) 
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Type speelruimte  

OBB Ingenieursbureau heeft een format opgesteld waarmee de effectiviteit van verschillende typen 

speelruimte getoetst kunnen worden. De gehanteerde typering betrekking hebbende op speelruimte wordt 

hieronder weergegeven in tabel 1.  

Type speelruimte Omschrijving 

Centrale buurtplek Dit is een centrale plek die dient als ontmoetingsplek voor kinderen 

en hun ouders in een dorpskern of  wijk. De centrale buurtplek is 

voor jong en oud. Het betreft een speelruimte waarbinnen meerdere 

leeftijdsgroepen bijeen kunnen komen. 

 

Steunplek Dit is speelruimte in een kinderrijke buurt waar weinig openbare 

ruimte beschikbaar is. De plaats wordt samen met de buurt gekozen 

om een ontmoetingsplek voor de buurt te vormen. 

 

Informele plek Dit is een speelruimte die kinderen kunnen gebruiken om te spelen, 

maar die daarvoor niet speciaal gecreëerd is. 

Bovenwijkse plek Dit is een plek met een specifieke functie zoals een skatebaan of 

voetbalkooi. 

Tabel 1. Overzicht type speelruimte afkomstig uit een informatie video (OBB-ingenieurs, 2017) 

 

Centrale buurtplekken  

Binnen dit rapport wordt onderzoek gedaan naar de aantrekkelijkheid van speelruimte in de vorm van 

centrale buurtplekken. Hierbij gaat het om de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar,  die gebruik  maakt van 

deze speelruimte. Deze afbakening wordt gehanteerd om een gerichte uitspraak te kunnen doen over één 

specifiek type speelruimte binnen de krimpregio’s in Zuid-Limburg. Daarnaast vormen centrale 

buurtplekken een ontmoetingsplek voor kinderen in een buurt of cluster van buurten. Dit is van groot 

belang in krimpregio’s, omdat het aantal kinderen afneemt en hierdoor de kans op een onderlinge 

ontmoeting daalt wanneer alleen kleinschalige, verspreide speelruimte aanwezig is (Oost, 2016).  

Onderstaand een voorbeeld van een centrale buurtplek in figuur 11. 

 

Figuur 11. Centrale buurtplek (OBB-ingenieurs, 2017) 
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2.1.3 De aantrekkelijkheid van speelruimte 

In deze paragraaf wordt het begrip aantrekkelijkheid toegelicht om te begrijpen welke factoren meespelen 

bij de beoordeling van de aantrekkelijkheid van speelruimte. Vervolgens worden een aantal benaderingen 

onderzocht die gebruikt kunnen worden om de aantrekkelijkheid van speelruimte te bepalen.  

 

De definitie van aantrekkelijkheid en diens indicatoren  

De definitie aantrekkelijkheid kan ook worden gezien als de waardering die een persoon geeft aan de 

speelruimte. “De waardering van een landschap wordt niet alleen bepaald door dominante 

waarnemingskenmerken maar ook door sociale, esthetische, ethische, symbolische en/of 

stemmingsaspecten. Ook zijn er nog randvoorwaarden voor persoonlijk gebruik die de waardering 

beïnvloeden zoals veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid” (Coeterier, 1987, p.22). Toch wordt in 

veel onderzoeken enkel gekeken naar het schoonheidsoordeel (esthetische waarde). Dit betekent dat  

alleen wordt gekeken naar de fysieke factoren van aantrekkelijkheid. Het is echter de vraag of dit een 

representatief beeld geeft van de waardering van een speelruimte voor kinderen. Het is namelijk niet 

bewezen dat ook de waardering van kinderen uitsluitend gebaseerd is op de esthetische waarde van een 

ruimte. Waar volwassen personen kijken naar deze esthetische uitstraling, kijken kinderen eerder naar  de 

functionele mogelijkheden die een speelruimte biedt (Jansen, 2010). In figuur 12 is een samenvoeging 

gemaakt van de belangrijkste factoren, naar voren gekomen uit een aantal onderzoeken, rondom de 

aantrekkelijkheid van speelruimte en diens indicatoren. Het is zichtbaar dat de aantrekkelijkheid van 

speelruimte een groot scala aan toetsingsfactoren met zich mee brengt. De vraag die hieraan gekoppeld 

kan worden is “hoe toetsen gemeenten in krimpregio’s de aantrekkelijkheid van speelruimte?”. OBB-

ingenieurs (speelruimte specialist) heeft hiervoor een toetsingsmethode, genaamd “De Spikkel”,  

ontwikkeld, welke zich specifiek richt op de toetsing van speelruimte voor gemeenten (zie Bijlage 1). De 

Spikkel is toetsingsmethode, waarbij de aantrekkelijkheid van een speelruimte wordt geëvalueerd op basis 

van indicatoren als: speeltype, spelvorm, inrichting, vormgeving, uitdaging en interactie. Door dit te 

evalueren kan een gemeente in kaart brengen of speelruimte aantrekkelijk is of dat deze moet worden 

behouden, aangepast of gesaneerd. 

 
 

Figuur 12. Samengestelde bundeling van factoren rond aantrekkelijkheid en diens indicatoren op basis van (Liesberger, 

2016), (Norðdahl , 2015) & (Wardle, 1990) 
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Een ander model dat gebruikt wordt rondom aantrekkelijkheid is het ‘Social- Ecological’ model zoals 

weergegeven in figuur 14. Dit model  komt voort uit het onderzoek ‘Main factors children’s use of outdoor 

environment’ (Aziz & Said, 2012), en gaat uit van een sociaal ecologisch kader dat het resultaat is van een 

wisselwerking tussen persoonlijke factoren en factoren uit de sociale - en ruimtelijke omgeving. Bij deze 

factoren hebben persoonlijke factoren de meeste invloed op het buitenspeelgedrag. 

 

Figuur 13. Social-Ecological model (Aziz & Said, 2012) 

 

Wanneer figuur 12 en 13 vergeleken worden is duidelijk te zien dat veel factoren met elkaar overeen 

komen. Het enige verschil is dat het Social- Ecological model meer waarde hecht aan de individuele factoren 

en het andere model  (figuur 12) alle drie de factoren hetzelfde gewicht toekent. De reden dat de 

aantrekkelijkheid van speelruimte wordt betrokken binnen dit onderzoek is, dat het direct te maken heeft 

met de effecten binnen krimpregio’s. Het aantal kinderen en volwassen in krimpregio’s neemt af. Dit heeft 

direct invloed op een aantal indicatoren binnen het spectrum sociale factoren zoals: de aanwezigheid van 

leeftijdsgenoten, het aantal aanwezige kinderen en de aanwezigheid van volwassenen. Deze zijn namelijk in 

mindere maten aanwezig doordat het totale inwonersaantal van de krimpregio’s afneemt (Rijksoverheid, 

2015). Het is daarom van belang inzicht te krijgen in de manier waarop gemeenten de aantrekkelijkheid van 

speelruimte evalueren. Signaleren gemeenten bijvoorbeeld negatieve effecten op het gebied van de 

aanwezigheid van kinderen in de speelruimte?  Toetsing hierop is van groot belang, omdat de uitkomsten 

hiervan direct invloed kunnen hebben op het gevoerde beleid binnen een gemeenten. Met de toetsing van 

de aantrekkelijkheid wordt namelijk ook indirect de effectiviteit  van een speelruimte getoetst. Een 

aantrekkelijke speelruimte, die aansluit op de behoeften van een kind, werkt immers effectiever dan 

wanneer deze niet aansluit op de behoeften (Karsten, 2002). 
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2.1.4 Beleid rondom speelruimte 

In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de 3-procentnorm,  die de basis vormt van veel 

beleidsplannen die handelen over speelruimte. 

De 3%-norm voor formele speelruimte 

Een belangrijke pijler binnen het beleid rondom speelruimte in Nederland is de 3%-norm voor formele 

speelruimte. De Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties  (NUSO), Jantje Beton en Agnes Kant (SP) 

brachten hiervoor een pleidooi in als initiatiefwet in de Tweede Kamer. Na discussie in de Kamer werd het 

initiatief geen wet, maar een beleidsbrief van (toenmalig) Minister Dekker aan alle gemeenten. Hij schreef 

hierin onder andere:  

“Als richtgetal geef ik u mee dat de deskundigen op dit terrein uitgaan van 3% van de voor wonen bestemde 

gebieden. Het rijk rekent erop dat gemeenten bij de opzet van nieuwe uitleglocaties dit richtgetal van 3% 

hanteren. In bestaande situaties nodig ik u uit om zo mogelijk naar dit percentage toe te groeien als hieraan 

nu niet wordt voldaan. Stoepen en vergelijkbare openbare ruimte worden hierin niet meegeteld. 

Groenvoorzieningen bijvoorbeeld kunnen hierin wel worden meegeteld, mits deze hiervoor geschikt zijn en 

de omschrijving in het bestemmingsplan duidelijk maakt dat de gebieden met deze bestemming als 

speelruimte kunnen fungeren. Ik verzoek gemeenten daarbij tevens aandacht te besteden aan de kwaliteit 

en bereikbaarheid van de buitenspeelruimte” (VROM, 2005, p.2).  

Het blijkt echter dat gemiddeld een percentage van 1,4% werd behaald in plaats van de beoogde 3% (RIGO, 

2008). De vraag is dan ook welk nut de speelruimtenormering eigenlijk heeft. Het grootste voordeel dat 

wordt aangehaald is dat de 3%-norm voor heldere communicatie zorgt en houvast biedt bij het te voeren 

beleid. Dit is zichtbaar in het speelruimtebeleid van veel gemeenten waarin de 3-procentnorm voorkomt. 

De norm heeft er echter wel voor gezorgd dat 70.000 speeltuintjes met een beperkte inrichting zijn 

verwezenlijkt (Bleyendaal, 2017). In figuur 14 zijn de uitkomsten uit een onderzoek te zien waarbij 425 

Nederlandse gemeenten met betrekking tot de 3%-norm werden onderzocht.  Te zien is dat 9% van de 

gemeenten een speeloppervlak heeft  van of meer dan 3,5%, 4% van de gemeenten haalt precies de norm 

en 87% zit onder de norm.  

 

Figuur 14 Onderzoek RIGO naar het behalen van de 3-procentnorm (RIGO, 2008) 
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2.1.5 Het stromenmodel  

Deze paragraaf bespreekt het stromenmodel van Kingdon, waarmee antwoord wordt gegeven op de 

hoofdvraag van dit onderzoek. Er vindt een vergelijking plaats met het garbage can model, waarvan het 

stromenmodel een afgeleide is. Daarna zullen alternatieve modellen de revue zullen passeren.   

Het stromenmodel en de plaatsing hiervan 

Het stromenmodel van Kingdon wordt ten behoeve van dit onderzoek gebruikt om antwoord te geven op 

de hoofdvraag: Op welke wijze gaan gemeenten binnen hun beleid om met het belang van speelruimte?  

Het model gaat uit van  drie stromen, zoals te zien in figuur 15. De eerste stroom betreft de aandacht voor 

een probleem, de tweede stroom betreft de politieke steun voor een probleem en de derde stroom betreft 

de oplossing(en) die bestaan voor een probleem. Het stromenmodel wordt gebruikt om agendavorming 

rondom beleid te verklaren (Hoogerwerf, 2008).  

 

 

Figuur 15. Stromenmodel (Hoogerwerf, 2008).  

Het model gaat ervan uit dat de drie verschillende stromen bij elkaar komen wanneer de aandacht voor een 

probleem toeneemt, wanneer er politieke steun voor bestaat en wanneer er mogelijke oplossingen voor 

bestaan. Op basis hiervan opent zich een beleidsvenster. Policy entrepreneurs (beleidsmakers) moeten op 

dat moment actief handelen en nieuw beleid vormen, want het beleidsvenster kan weer sluiten wanneer 

één van de stromen wegvalt. Bijvoorbeeld doordat een probleem niet meer onder de aandacht wordt 

gebracht (Hoogerwerf, 2008). Een focusing event (gebeurtenis) kan ertoe leiden dat (weer) aandacht voor 

een probleem ontstaat (Birkland, 1997). Hierbij kan gedacht worden een actuele politieke discussie, maar 

ook aan een artikel in krant of tijdschrift. Wanneer op dat moment politieke steun aanwezig is en 

oplossingen beschikbaar zijn, kan gepast beleid gemaakt worden.  

 

De theorie van het stromenmodel sluit aan op de deelvragen van dit onderzoek. De mogelijkheid bestaat 

namelijk dat geen duidelijke politieke steun aanwezig is om speelruimte aan te passen of dat geen 

oplossingen bestaan om een probleem of idee te verwezenlijken. Wanneer dit het geval is, kan geen beleid 

worden opgesteld. In een dergelijk geval moet meer steun of bewustwording ontstaan voor het onderwerp 

of moeten duidelijke oplossingen geformuleerd worden voor het probleem. Alleen dan is het mogelijk 

effectief beleid op te stellen, zodat duidelijkheid ontstaat rondom de planologische mogelijkheden voor 

gemeenten om speelruimte voor kinderen aantrekkelijker te maken. 
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Het garbage can model 

Het stromenmodel van Kingdom is gebaseerd op de benadering van het ‘garbage can model’ van Cohen, 

March en Olsen (1972). Binnen dit model worden vier verschillende stromen gehanteerd, te weten: een 

beslissingstroom, een probleemstroom, een oplossingsstroom en een stroom met besluitnemers (Cochen, 

March, & Olsen, 1972). Door deze stromen te verbinden wordt vervolgens beleid gevormd.  

Een organisatie die past binnen dit model wordt door Cohen, March en Olsen aangeduid met een organised 

anarchie. Dit is een organisatie met vage of inconsistente doelstellingen, onduidelijke technologieën en 

afwisselende participatie (Cochen, March, & Olsen, 1972, p.4). Onderstaand een visuele weergave van het 

garbage can model. 

 

Figuur 16. Garbage can model (Einsiedel & Albert, 1983)  

Verschillen garbage model en stromenmodel 

De belangrijkste verschillen tussen het garbage can model en het stromenmodel kunnen als volgt worden 

omschreven: Kingdon beschouwt de beslissingskansen niet als een vierde stroom in tegenstelling tot Cohen, 

March en Olsen. Beslissing kansen doen zich in het stromenmodel van Kingdon voor als een policy window 

(beleidsraam), welke ontstaan uit een verandering in de probleem- of politiek bestuurlijke stroom. 

Daarnaast is de stroom met besluitnemers uit het garbage can model niet terug te vinden in het 

stromenmodel. De actoren in het stromenmodel zijn betrokken bij de ontwikkelingen binnen iedere 

stroom. Deze meer integrale aanpak sluit beter aan op besluitvorming rondom beleid. Ook worden  

politieke - en bestuurlijke ontwikkelingen binnen het stromenmodel gesplitst in aparte stromen. Dit is 

volgens Kingdon van belang omdat onvoldoende aandacht wordt besteed aan de individuele 

ontwikkelingen binnen deze stromen. Tenslotte is het garbage can model ontwikkeld om zicht te krijgen in 

besluitvormingsprocessen binnen een organisatie met vage of inconsistente doelstellingen, onduidelijke 

technologieën en afwisselende participatie . Kingdon hanteert een brede benadering met zijn theorie. Zijn 

model gaat uit van beleidsvormingsprocessen binnen een bepaald beleidsterrein op integraal niveau. Dit 

model sluit hiermee aan op de benadering binnen dit onderzoek, waarbij integraal gekeken wordt naar het 

beleidsterrein van de speelruimte van gemeenten binnen krimpgebieden (Klink, 2000).  
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Alternatieven op het stromenmodel van Kingdon 

Naast het stromenmodel van Kingdon kunnen nog een aantal andere modellen gebruikt worden bij het 

benaderen van beleidsvorming.  

De eerste hiervan is het strikte rationele model (Van Gestel, 1996). Hierbij nemen actoren op basis van een 

compleet overzicht van de situatie optimale, rationele besluiten. Zij beschikken daarbij over volledige 

informatie waarbij zij alles kunnen overzien. Deze handelswijze is geschikt voor eenvoudige problemen, 

maar niet voor complexe, integrale situaties zoals vaak de realiteit is. In de praktijk zijn actoren slechts tot 

op zekere hoogte in staat situaties in hun geheel te kennen, te beoordelen en de gevolgen ervan in te 

schatten. Er is bijna altijd sprake van beperkte kennis, beperkte informatie en beperkte beslissingstijd. Veel 

processen hangen met zo veel andere factoren samen dat niemand de capaciteit en 

handelingsbekwaamheid kan hebben ze compleet te overzien. Dit vormt de reden ervan waarom niet voor 

dit model is gekozen. Binnen beleidsvorming zijn veel partijen betrokken en gaat het om complexe 

processen, waardoor dit model ongeschikt voor dit onderzoek. Daarnaast gaat het stromenmodel ervan uit 

dat beleidsprocessen elkaar niet noodzakelijk opvolgen in tijd en patroon, maar dat zij gelijktijdig naast 

elkaar bestaan en op enig moment gekoppeld worden tot een beleidsraam zoals weergeven in figuur 15.  

 

Het tweede alternatieve model is het Barrièremodel van Banchrach en Barat; visueel weergegeven in figuur 

17 (van de Graaf & Hoppe, 1996). In dit model moeten maatschappelijke behoeften en wensen een viertal 

barrières moeten passeren voordat zij, via politiek besluitvorming, worden omgezet in beleid. Dit model 

onderscheidt zich door een aantal fasen in vaste volgorde. Dit model wordt ten behoeve van dit onderzoek 

niet gebruikt vanwege haar statistische karakter. Daarnaast worden maatschappelijke behoeften en wensen 

in dit onderzoek niet onderzocht, waardoor dit model niet relevant is. 

  

 

Figuur 17. Barrièremodel (Gilhuis, 2012)  

Een andere theorie is het incrementalisme. Volgens het incrementalisme is het besluitvormingsproces een 

serie kleine, veelal intuïtieve veranderingen in plaats van enkele grote, zorgvuldig geplande wijzigingen 

(Wikipedia, 2014).  Voor dit model wordt niet gekozen,  omdat deze theorie van Lindblom (1917) stelt dat 

beleid ontstaat door het nemen van kleine stapjes, waardoor langzaam vooruitgang ontstaat. In het 

stromenmodel van Kingdon zijn het juist de plotselinge koppelingen van stromen die een beleidswijziging 

kunnen veroorzaken. Deze koppelingen kunnen middels de gehanteerde interviewmethode beter in kaart 

worden gebracht . 

  



19 

 

2.2 Conceptueel model 
Uit het voorgaande is een conceptueel model opgesteld. Binnen dit conceptueel model wordt een overzicht 

gegeven van de kernbegrippen en de processen die er plaats zullen vinden aan de hand van deze 

kernbegrippen.  Links in het model zijn de begrippen “factoren aantrekkelijkheid” en “beleid” van de 

gemeenten terug te vinden. Dit zijn de kernbegrippen die behoren tot de beantwoording van de eerste 

twee deelvragen van deze thesis. Vervolgens is aan de bovenkant in midden van het model het kernbegrip 

“krimpregio’s”  te vinden.  Daarboven staat weer het begrip stromenmodel. Dit model dat zal worden 

gebruikt als raamwerk voor de interviewguides die opgesteld worden binnen de thesis. Deze interview 

guides zijn terug te vinden in bijlage II en III van deze rapportage. Middels dit model zal getracht worden 

barrières en mogelijkheden te filteren uit de interviews. Het model eindigt uiteindelijk met twee 

kernbegrippen die van significant belang zijn bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag namelijk: 

“aantrekkelijke speelruimte” en “beleidsplannen”. De inhoud van deze kernbegrippen zal gevormd worden 

door de informatie uit de voorgaande kernbegrippen te combineren en te analyseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18: Conceptueel model 
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3. Methodologie  

3.1 Onderzoeksmethode  
Binnen dit onderzoek zijn op verschillende manieren data verzameld. Hierdoor is vanuit verschillende 

perspectieven gekeken naar de beantwoording van de hoofd- en deelvragen. De antwoorden die elkaar 

vanuit verschillende perspectieven overlappen, hetzelfde zijn en/of elkaar niet tegenspreken,  zijn objectief 

waar. Dit zorgt ervoor dat de bevindingen binnen dit onderzoek objectief en representatief zijn 

weergegeven. Er zijn data verzameld door afgenomen semigestructureerde interviews bij een 

onafhankelijke expert inzake speelruimte en bij wethouders van drie gemeenten binnen de krimpregio 

Zuid-Limburg. Hierbij is dieper ingegaan op hun subjectieve beleving, kwam onderliggende informatie naar 

boven en werd inzichtelijk wat speelt binnen de gemeente. Door het afnemen van semigestructureerde 

interviews kon echter veel informatie worden gewonnen (Verhoeven, 2007). De interviews zijn afgenomen 

aan de hand van twee interview guides. De eerste interview guide (bijlage III) is opgesteld voor de 

onafhankelijke expert binnen dit onderzoek. Dit is een verkennend interview geweest, waarbij diepgaand is 

ingegaan op een breed spectrum aan vragen gerelateerd aan de onderzoeksvragen. De informatie 

verkregen uit dit interview is vervolgens gebruikt om een tweede interview guide op te stellen voor de te 

interviewen wethouders bij de gemeenten.  Van de interviews zijn, met toestemming van de respondenten, 

audio-opnamen gemaakt, welke  vervolgens zijn getranscribeerd en geanalyseerd volgens de methode van 

Braun & Clarke, 2013. Deze methode is bij uitstek geschikt voor onderwerpen waarover nog weinig 

wetenschappelijke kennis en data bestaan (Suddaby, 2006). Door het toepassen van deze 

onderzoeksmethode wordt  explorerend gezocht naar ervaringen en meningen van de respondenten. 

Hierbij is het van belang dat het thema niet gerelateerd is aan de frequentie van voorkomen in de 

transcriptie, maar de relevantie voor de beschrijving die antwoord geeft op de onderzoeksvraag (Braun & 

Clarke, 2013). Dit betekent dat in de rapportage van de Atlas.ti bestanden niet is gewerkt met frequenties, 

maar met uitdrukkingen als “overlast hangjongeren…”, etc. Per deelvraag (hoofdstuk 4) zijn de resultaten 

uit dit proces beschreven en vervolgens samengevat en geïnterpreteerd in combinatie met de gevonden 

literatuur. De samenkomst van resultaten en conclusies uit de deelvragen heeft geleid tot een 

eindconclusie, welke de hoofdvraag beantwoord. 

Er is literatuuronderzoek binnen dit onderzoek verricht, met een drieledig doel: ten eerste als oriëntatie op 

het onderwerp, ten tweede om de onderzoeksmethode en -opzet te verantwoorden en te beargumenteren 

en ten derde om een onderbouwd antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen. Het literatuur 

onderzoek is van belang geweest bij het verifiëren van data afkomstig uit de interviews. Binnen de 

interviews worden meningen of aannamen opgenomen die vervolgens bij de verwerking van de deelvragen 

zijn gecontroleerd. Een voor dit onderzoek belangrijke zoekwijze was de “sneeuwbalmethode”, waarbij 

verwijzingen in tekst en bronnenlijsten leidden naar andere relevantie bronnen aangaande het onderwerp. 

Omdat is gebleken dat  weinig literatuur vindbaar was omtrent het specifieke thema van dit onderzoek, is 

besloten geen limiet te stellen ten aanzien van het publicatiejaar, om zodoende zoveel mogelijk informatie 

mee te kunnen nemen. Binnen het onderzoek naar relevantie literatuur is allereerst gekeken naar de titels 

van artikelen, waarna bij relevantie samenvattingen en conclusies zijn gelezen. Daarnaast is gekeken of de 

publicatie geplaatst was in een gereformeerd tijdschrift en/of  het een onderzoeker betrof, waarvan ook 

andere literatuur vindbaar was. Aan de hand hiervan is een selectie gemaakt van artikelen en onderzoeken 

die zijn gebruikt binnen dit onderzoek.  
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3.2 Onderzoeksmateriaal  

3.2.1 Toelichting onderzoeksmateriaal  

Deskresearchonderzoeksmateriaal 

Het deskresearch bestaat uit documentanalyse van verschillende onderwerpen die invloed hebben op 

krimpgebieden in Nederland. Hierbij moet gedacht worden aan onderwerpen zoals; ontgroening, vergrijzing 

en financiële factoren. Daarnaast wordt  gekeken naar de verschillende soorten speelruimte en hun 

kenmerken. Naast een onderscheid in soorten speelruimte wordt binnen het deskresearch ook gekeken 

naar het type speelruimte. In het bijzonder wordt gefocust op centrale buurtplekken. Binnen het 

deskresearch wordt ook gekeken naar de definitie van aantrekkelijkheid en de factoren die hierbij een rol 

spelen. Tot slot wordt  binnen het deskresearch gekeken naar beleidsmatige aspecten in relatie tot 

speelruimte en hun invloed op planologisch niveau. 

Interview onderzoeksmateriaal 

Om een uitspraak te kunnen doen over speelruimte in krimpregio’s in Zuid-Limburg is gekozen de volgende 

interviews plaats te laten vinden: 

Interviews met gemeenten, te weten: 

 Beleidsambtenaar speelruimte: Gemeente Voerendaal 

 Beleidsambtenaar speelruimte: Gemeente Vaals 

 Beleidsambtenaar speelruimte: Gemeente Schinnen 

 

Interviews met een onafhankelijke expert, te weten: 

 Directeur OBB Speelruimteadviseurs: de heer J. Oost 

 

3.2.2 Verantwoording onderzoeksmateriaal  

Selectie gemeenten 

Om de verkregen data uit dit onderzoek onderling te kunnen vergelijken, worden gelijkwaardige data 

bronnen gebruikt. De databronnen binnen dit onderzoek zijn de interviews met beleidsambtenaren uit 

verschillende gemeenten in krimpregio’s in Zuid-Limburg en de onafhankelijke expert. Hierbij is het van 

belang dat gemeenten worden onderzocht die onderling vergelijkbaar zijn qua inwoneraantal en 

oppervlakte. Om te waarborgen dat onderlinge vergelijking kan plaatsvinden tussen de verkregen data, is 

onderstaand de keuze voor specifieke gemeenten beschreven.  

Binnen Nederland bestaan een aantal krimpregio’s, voor Zuid-Limburg zijn dit:  

 Parkstad Limburg 

 Maastricht-Mergelland 

 Westelijke Mijnstreek 

Om binnen het onderzoek een uitspraak te kunnen doen over de krimpregio’s in Zuid-Limburg moeten data 

verkregen worden uit iedere afzonderlijke regio. Binnen iedere krimpregio bevinden zich gemeenten die 

samen deze krimpregio vormen. Om de data voortkomend uit de interviews binnen het onderzoek 

onderling te vergelijken, wordt gebruik gemaakt van gemeenten die als gelijkwaardig kunnen worden 

beschouwd. Bij deze gelijkwaardigheid is gekeken naar het inwonersaantal en de oppervlakte van de 

gemeenten, omdat deze respectievelijk bepalend zijn voor het kinderaantal en de planologie van de 

gemeenten. Bij de uiteindelijke keuze wordt gekozen voor de data die het dichtst bij elkaar liggen. Het is 

niet mogelijk gemeenten te vinden waarvan de onderlinge data exact overeenkomen.  
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Tabel 2 toont dat de gemeenten Voerendaal, Vaals en Schinnen relatief gelijkwaardige data vertonen. Zij 

vormen daarom de basis van de keuze van deze casestudie. 

 

Krimpregio’s Gemeenten Inwonersaantal Oppervlakte 

Parkstad Limburg Brunssum 28 373 17,34 km² 

Heerlen 87 202 45,53 km² 

Kerkrade 45 954 22,13 km² 

Nuth 15 315 33,13 km² 

Landgraaf 37 479 24,66 km² 

Onderbanken 7 860 21,24 km² 

Simpelveld 10 569 16,02 km² 

Voerendaal 12 464 31,52 km² 

Maastricht-Mergelland Eijsden-Margraten 25 297 78,32 km² 

Gulpen-Wittem 14 329 73,35 km² 

Maastricht 122 798 60,03 km² 

Meerssen 19 068 27,64 km² 

Vaals 9 703 23,87 km² 

Valkenburg 

aan de Geul 

16 440 36,92 km² 

Westelijke Mijnstreek  Beek 15 945 21,03 km² 

Schinnen 12 950 24,12 km² 

Sittard-Geleen 93 315 80,53 km² 

Stein 25 065 22,62 km² 

 

Tabel 2: Statistieken gemeenten in Zuid-Limburg (CBS, 2017) 

 

Interview met onafhankelijk expert 

Bij het interview met de onafhankelijk expert is gekozen voor het afnemen van één diepgaand interview. De 

beschikbaarheid van respondenten bleek binnen dit onderzoek gering, omdat speelruimte expertise niet 

veel voorkomt in Nederland. Er zijn meerdere partijen benaderd zoals de NUSO en Jantje Beton, maar deze 

wilde niet deelnemen aan het onderzoek. Daarom is ervoor gekozen Johan Oost te benaderen van OBB-

ingenieurs als onafhankelijk expert. Dit is een expert met werkervaring op het gebied van speelruimtebeleid 

binnen de krimpgebieden in Zuid-Limburg.  

 

Interview met wethouders 

Er is voor gekozen per gemeente één wethouder te interviewen, bij wie speelruimte of openbare ruimte 

onderdeel uitmaakt van zijn portefeuille. Deze selectie is van belang zodat zij een gerichte uitspraak kunnen 

doen op het gebied van speelruimte- en/of openbare ruimte beleid. Daarnaast onderhouden  wethouders 

contacten met andere afdelingen binnen hun gemeente en wordt zodoende op meer integraal niveau 

gekeken naar speelruimtebeleid.  
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3.3 Dataverwerking 
De informatie binnen het onderzoek wordt verkregen door middel van deskresearch en middels het 

afnemen van interviews. Binnen het deskresearch worden verschillende documenten geanalyseerd op het 

gebied van wet- en regelgeving, beleid en de aantrekkelijkheid van speelruimte. Binnen het beleid wordt  

het algemene - en het specifieke beleid per gemeente bekeken. De analyse van deze documenten wordt 

weergegeven middels de empirische data in hoofdstuk 4.  

Als tweede databron worden interviews gehouden met gemeenten en een onafhankelijke expert. De 

transscripties van deze interviews worden met behulp van het programma Atlast.Ti gecodeerd aan de hand 

van de methode van Braun & Clarke , 2013. Dit proces vindt in drie fasen plaats:  

 Open codering, waarbij steekwoorden uit de tekst worden gehaald; 

 Axiale codering, waarbij vergelijkbare steekwoorden geclusterd worden; 

 Selectieve codering, waarbij thema’s zijn gevormd en beschreven op basis van de geclusterde 

quotes. 

De analyse van de interviews op basis van Braun & Clarke (2013) is vormgegeven in een chronologisch 

model in bijlage II. Na het uitvoeren van bovengenoemde methode is een netwerk verkregen middels 

Atlas.Ti waarin de belangrijkste onderwerpen, afkomstig uit de interviews, zijn opgenomen. Om de 

transcripties van de interviews overzichtelijk te maken voor de lezer zijn samenvattingen gemaakt. Deze  

zijn terug te vinden in bijlage V t/m VIII. De netwerken zijn vindbaar in bijlage IX t/m XII. De netwerken 

afkomstig uit het programma Atlas.Ti vormen de basis voor de beantwoording van de hoofd- en deelvragen. 

De uitgebreidere inhoud van de netwerken is terug te vinden in de transcripties van de interviews. De 

samenvattingen geven een globale weergave op hoofdpunten van de inhoud van de interviews. Deze zijn 

derhalve niet gebruikt om hoofd- en deelvragen te beantwoorden. Hiervoor zijn de netwerken gebruikt in 

combinatie met de data afkomstig uit verworven relevante literatuur.  
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4. Empirie  
In dit hoofdstuk zullen de empirische data worden toegelicht in relatie tot de opgestelde deelvragen. 

Allereerst wordt begonnen met de empirische data die zijn verkregen vanuit het semigestructureerde 

interview met de onafhankelijke expert op het gebied van speelruimte. De informatie en zijn standpunten 

zijn vervolgens gebruikt om een semigestructureerde interview guide op te stellen voor de drie te 

gebruiken casussen. Binnen dit hoofdstuk zal binnen iedere paragraaf een deelvraag worden toegelicht. De 

data binnen dit hoofdstuk is verkregen door een analyse van de transcripties middels de methode van 

Braun & Clarke en uit een grondige literatuurstudie. De data afkomstig uit deze analyse zijn verwerkt in 

Atlas.ti, waaruit vervolgens netwerken met topics zijn voortgevloeid. In bijlage V t/m VIII zijn de 

samenvattingen toegevoegd van de desbetreffende interviews. De netwerken zijn terug te vinden in bijlage 

IX t/m XII.  

 

4.1 Het belang van centrale buurtplekken 
In deze paragraaf wordt aangegeven hoe gemeenten in krimpregio’s het belang van centrale buurtplekken 

beschrijven (deelvraag 1). en wat de onafhankelijke expert hierover aangeeft.  

Volgens de onafhankelijke expert, de heer Oost, geraadpleegd tijdens een interview bij OBB 

Ingenieursbureau op 5 mei 2017 te Deventer,  zijn gemeenten zich bewust van het belang van centrale 

buurtplekken in krimpregio’s, maar ontbreken financiële middelen en de politieke wil dit te implementeren 

binnen het beleid. Het saneren van niet effectieve en onaantrekkelijke speelruimte heeft geen grote 

financiële gevolgen voor een gemeente. Het aanleggen van een centrale buurtplek daartegen, is een 

aanzienlijke investering voor gemeenten. Volgens de expert beschikken gemeenten in krimpregio’s over 

onvoldoende financiële middelen om deze centrale buurtplekken te realiseren. Als deze centrale 

buurtplekken al worden aangelegd, is dit meestal met financiële steun vanuit de Provincie. Daarnaast 

ontbreekt de politieke wil of steun om centrale buurtplekken aan te leggen en kleine verspreide 

speelplekken te saneren. Dit komt voornamelijk voort uit het gebrek aan een integrale aanpak. 

Speelruimten maken vaak onderdeel uit van omvangrijke portefeuilles en vallen hierdoor vaak onder 

verschillende gemeentelijke disciplines. Zo kan een speelruimte bijvoorbeeld vallen onder de afdeling 

welzijn, en tevens onder de afdeling beheer en onderhoud. Daarnaast kunnen belangen binnen 

verschillende afdelingen verschillen, waardoor onderlinge overeenstemming en afstemming ontbreekt en 

geen efficiënt beleid plaats vind. De expert is dan ook van mening dat het belang van centrale buurtplekken 

wel wordt gesignaleerd, maar door onvoldoende financiële middelen of politieke wil niet wordt 

geïmplementeerd binnen het beleid. 

▪ Op 12 mei 2017 heeft een interview plaatsgevonden met de heer Kersten, wethouder bij de gemeente 

Vaals. Hij geeft aan dat de gemeente Vaals een strategische visie kent waarin ook het aspect van haar 

openbare ruimte aan bod komt. De gemeente beschikt echter niet over een specifiek speelruimtebeleid.  

De gemeente Vaals geeft ten aanzien van het belang van centrale buurtplekken aan dat zij reeds actief bezig 

is met het creëren van centrale buurtplekken. Een voorbeeld hiervan is haar Activiteitplein. Dit is een 

centrale buurtplek die activiteiten voor jong en oud biedt en een speellandschap omvat in plaats van een 

omheinde speeltuin. Deze centrale buurtplek is niet gecreëerd als vervanger van gesaneerde kleine 

verspreide speelplekken. De reeds bestaande kleine verspreide speelruimten zijn behouden en worden nog 

actief benut. Het Activiteitenplein is als centrale plek  extra gecreëerd, naast de reeds bestaande 

speelvoorzieningen. De wethouder is van mening dat centrale buurtplekken van belang zijn binnen 

gemeenten in krimpregio’s, omdat het een plaats is waar verschillende leeftijdsgroepen elkaar kunnen 

ontmoeten en waar sociale interactie kan plaatsvinden tussen inwoners. Omdat het een sociaal 

maatschappelijk belang betreft, worden centrale buurtplekken door de gemeente  als belangrijk ervaren, 

maar niet in ruil voor het saneren van kleine verspreide speelplekken.  
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De gemeente Vaals zet in op beide typen speelruimten, onder andere omdat binnen deze gemeente de 

voorspelde krimp nog niet is ingezet. 

De strategische visie (Gemeente Vaals, 2007) van de gemeente stelt: 

- dat een hoog voorzieningenniveau wordt gekenmerkt als een sterktepunt en de gemeente deze 

kernkwaliteiten wil behouden (Gemeente Vaals, 2007, p.6). Het hoge voorzieningenniveau moet zorgen 

voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor jonge inwoners; 

- dat in Vaals een beperkte sociale cohesie aanwezig is, die wordt gekenmerkt als een zwaktepunt 

(Gemeente Vaals, 2007, p.6). De gemeente geeft aan dat investeren in onderlinge samenhang een 

belangrijke strategische ontwikkeling is. 

Bovengenoemde punten uit de strategische visie sluiten aan op de data afkomstig uit het interview met de 

heer Kersten. 

▪ Op 19 mei 2017 heeft een interview plaatsgevonden met de heer Janssen, wethouder bij de gemeente 

Schinnen. Hij geeft aan dat de gemeente Schinnen beschikt over een strategische visie, waarin ook het 

aspect van haar openbare ruimte aan bod komt. Een specifiek speelruimtebeleid heeft de gemeente echter 

niet. Binnen de gemeente Schinnen het hanteren van centrale buurtplekken als een positieve ontwikkeling 

binnen krimpregio’s ervaren. De gemeente is geen voorstander van losse speeltoestellen op verspreide 

kleinschalige speelplekken, omdat deze niet als effectief en niet voldoende uitdagend ervaren worden. De 

wethouder beschouwt het hanteren van kleine verspreide speelplekken als ‘beleid van vroeger’.  

Daarnaast is de wethouder voorstander van een plek waar jongeren én ouderen terecht kunnen. De 

wethouder sluit zich aan bij het advies van de onafhankelijke expert om kleine verspreide speelplekken te 

saneren en hiervoor in ruil één centrale speelplek te creëren. Uitvoering hiervan is echter niet altijd 

mogelijk, omdat de gemeente uit zes kerkdorpen bestaat, die verspreid liggen over een groot grondgebied. 

Dit zorgt ervoor dat het creëren van één centrale buurtplek alleen effectief is voor de kern waar de centrale 

buurplek zich bevindt. De reisafstand tussen de verschillende kernen is aanzienlijk, waardoor het voor 

kleine kinderen onveilig is om zelfstandig naar deze plekken te gaan. Centrale buurtplekken worden dan 

ook, waar mogelijk, gehanteerd binnen de gemeenten maar niet in iedere kern toegepast. 

De strategische visie (Gemeente Schinnen, 2010) van de gemeente stelt: 

- dat de gemeente met beperkte financiële middelen te maken heeft en hierdoor strategische keuzes moet 

maken (Gemeente Schinnen, 2010, p.13). De gemeente Schinnen geeft aan dat het niet financieel 

verantwoord is om kosten wat kost de huidige voorzieningenstructuur in alle kernen op peil te houden; 

- dat de gemeente inzet op het clusteren van voorzieningen en inspeelt op duurzame concepten; 

- dat spreiding van voorzieningen moet blijven plaatsvinden, zodat de kernen blijven beschikken over een 

levensvatbaar voorzieningenniveau (Gemeente Schinnen, 2010, p.15). 

Bovengenoemde punten uit de strategische visie sluiten gedeeltelijk aan op de data afkomstig uit het 

interview met de heer Janssen.   

▪ Op 22 mei 2017 heeft een interview plaatsgevonden met de heer Leunissen, wethouder bij de gemeente 

Voerendaal. Hij geeft aan dat de gemeente Voerendaal beschikt over een omgevingsvisie, die ook het 

aspect openbare ruimte omvat. Een specifiek speelruimtebeleid kent de gemeente echter niet.  

De wethouder van de gemeente Voerendaal geeft aan het belang van centrale buurtplekken in te zien en 

ook te streven naar integrale speelruimtevoorzieningen voor jong en oud. De complexe samenstelling van 

de gemeente zorgt echter voor een aantal factoren die centrale buurtplekken minder effectief maken. De 

gemeente bestaat namelijk uit de vijf kernen: Voerendaal, Kunrade, Klimmen, Ubachsberg en Ransdaal. Dit 

zorgt ervoor dat het creëren van één centrale buurtplek, in bijvoorbeeld de kern Voerendaal, geen positief 

effect bewerkstelligd voor behoeften aan speelruimte in andere kernen. De reisafstand tussen de 

verschillende kernen is voor jonge kinderen te groot en hun veiligheid kan daardoor niet worden 

gewaarborgd. De wethouder geeft aan dat het hanteren van centrale buurtplekken wel een positief effect 

kan hebben in een gemeente met maar één kern. Dan is de reisafstand minder groot en kunnen ook 

jongere kinderen effectief gebruik maken van een dergelijke speelvoorziening.  
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De wethouder ziet dus wel het belang van centrale buurtplekken, maar de complexe indeling van de 

gemeente en het grote grondgebied doen haar beslissen niet enkel centrale buurtplekken te hanteren in 

plaats van klein verspreide speelplekken. 

De omgevingsvisie (Gemeente Voerendaal, 2016) van de gemeente stelt:  

- dat voorzieningen voor bewoners in kleine kernen een wezenlijke functie hebben op sociaal gebied. 

Speelruimte in deze kernen de mogelijkheid bieden anderen spontaan te ontmoeten en een praatje te 

maken (Gemeente Voerendaal, 2016, p.20); 

- dat voorzieningen een maatschappelijk rendement moeten opleveren, omdat de demografische 

ontwikkelingen een zo groot mogelijke groep inwoners van verschillende leeftijden moet aanspreken 

(Gemeente Voerendaal, 2016, p.23); 

- dat de gemeente ruimte biedt voor nieuwe initiatieven op het gebied van kwalitatief onderscheidende 

recreatie mogelijkheden (Gemeente Voerendaal, 2016, p.25). 

Bovengenoemde punten uit de omgevingsvisie sluiten aan op de data afkomstig uit het interview met de 

heer Leunissen.  

Overall kan gesteld worden dat alle gemeenten het belang van centrale buurtplekken onderkennen en 

daarin de visie van de onafhankelijke expert delen. De indelingen van de gemeenten laten echter één 

centrale plek niet toe, daar dan niet voorzien wordt in de behoeften van de verschillende deelgebieden van 

de gemeenten. 

 

4.2 De aantrekkelijkheid van speelruimte evalueren 
In deze paragraaf wordt aangegeven wat de onafhankelijke expert aangeeft over de evaluatie van de 

aantrekkelijkheid van speelruimte en hoe gemeenten in krimpregio’s de aantrekkelijkheid van speelruimte 

evalueren (deelvraag 2).  

Tijdens eerdergenoemd interview (05 mei 2017) geeft de onafhankelijke expert aan dat effectieve controle 

niet plaats vindt, wanneer het gaat om de aantrekkelijkheid van speelruimte. Er wordt (te) veel waarde 

gehecht aan kleine onaantrekkelijke speelruimten, welke ondanks hun gebrekkige effectiviteit en 

onaantrekkelijkheid instant worden gehouden door gemeenten. Hierdoor worden onnodige kosten 

gemaakt voor keuring, vervanging en het onderhoud van speeltoestellen.  

Deze kosten kunnen volgens de onafhankelijke expert bespaard worden door de aantrekkelijkheid van 

speelruimte te evalueren. Hiervoor is een effectieve controlemethode opgesteld door OBB-ingenieurs , 

welke is toegevoegd onder bijlage I. Deze is specifiek gemaakt voor gemeenten om te evalueren of een 

speelruimte nog aantrekkelijk is voor de beoogde doelgroep. De expert pleit ervoor dat speelruimte moeten 

gezien worden als een “product”. Er moet, net als bij een product, gekeken worden naar vraag en aanbod. 

Op deze manier wordt ingespeeld op de behoeften van de eindgebruiker en is men verzekerd van een 

speelruimte die ook effectief gebruikt wordt. Volgens de expert zou dan ook een duidelijk overzicht 

gemaakt moeten worden van de aantrekkelijkheid van speelruimte binnen gemeenten in krimpregio’s. Op 

basis van de bevindingen uit zo’n evaluatie kunnen vervolgens beslissingen genomen worden om 

speelplekken te behouden of te saneren. De onafhankelijke expert is van mening dat gemeenten beter de 

aantrekkelijkheid en effectiviteit van hun speelruimte moeten evalueren, waarna gepaste maatregelen 

kunnen worden getroffen indien nodig. 

 

▪ Tijdens eerdergenoemd interview (12 mei 2017) met wethouder Kersten van de gemeente Vaals, geeft 

deze aan dat de aantrekkelijkheid van speelruimte niet wordt geëvalueerd middels een vaste methode of 

vaste criteria. De gemeente werkt in haar beleid van buiten naar binnen; ook bij het evalueren van de 

aantrekkelijkheid van speelruimten. De wethouder geeft aan dat actieve informatie-uitwisseling plaats vindt 

tussen gemeente, speeltuincommissie, buitendienstmedewerkers en burgers. Deze personen hebben 

volgens hem het beste kijk op de aantrekkelijkheid van een speelruimte en het effectieve gebruik ervan. 
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Daarnaast is volgens de wethouder de aantrekkelijkheid van een speelruimte generatieafhankelijk. Niet alle 

leeftijdsgroepen voelen zich aangetrokken tot eenzelfde soort speelruimte. De gemeente hoort vanuit haar 

bewoners wanneer een speelruimte niet meer voldoet aan hun behoeften. Wanneer dit gebeurt gaat de 

gemeente samen met de gebruikers (in co-creatie) om tafel, om te bekijken welke mogelijkheden tot 

verandering bestaan om de speelruimte haar aantrekkelijkheid te laten behouden of terug te geven. 

Natuurlijk is een en ander budget gebonden, maar er wordt sterke waarde gehecht aan wat de burger 

wenst. 

De strategische visie (Gemeente Vaals, 2007) van de gemeente stelt:  

- dat de intentie van de gemeente is nadrukkelijk samen te willen werken met bijvoorbeeld verenigingen, 

buurtplatforms en wijkraden. De gemeente wil werken vanuit een vraaggestuurde aanpak, waarbij 

gesprekken met buurtplatforms, dorpscommissies en vrijwilligers van groot belang zijn (Gemeente Vaals, 

2007, p.16).  

Bovengenoemd punt uit de strategische visie sluit aan op de data afkomstig uit het interview met de heer 

Kersten.  

▪ Tijdens eerdergenoemd interview met wethouder Janssen (19 mei 2017) van de gemeente Schinnen geeft 

deze aan dat de aantrekkelijkheid van speelruimte niet via een vaste methode gecontroleerd wordt door de 

gemeente.  De gemeente kent een integrale samenwerking tussen haar verschillende afdelingen, waarbij de 

effectiviteit van een speelruimte wordt geëvalueerd. Daarnaast vindt actief contact plaats met burgers, 

speeltuinverenigingen en medewerkers van de buitendienst. De verantwoordelijke wethouder voor de 

speelruimte neemt zelf ook regelmatig een kijkje bij de speelruimten binnen de gemeente en voert 

gesprekken met omwonenden. De gemeente is een voorstander van het ‘van buiten naar binnen’ werken 

en het anticiperen op signaleren uit de samenleving. Ook is zij voorstander van co-creatie, waarbij de 

gemeente ideeën aanjaagt en helpt bij het verlenen van vergunningen e.d., maar de vraag moet van 

onderop komen. Dit waarborgt volgens de gemeente de aantrekkelijkheid van speelruimten, omdat op deze 

wijze wordt ingespeeld op de behoeften binnen de samenleving. 

De strategische visie (Gemeente Schinnen, 2010) van de gemeente stelt: 

- dat het ‘vergroten van de burgerparticipatie door panels en enquêtes’ een van de centrale doelstellingen 

van de gemeente Schinnen is (Gemeente Schinnens, 2010, p.19); 

- dat een doelgroepenbenadering richting ouderen en jongeren een belangrijke strategische ontwikkeling is 

voor de gemeente Schinnen (Gemeente Schinnen, 2010, p.37). 

Bovengenoemde punten uit de strategische visie sluiten aan op de data afkomstig uit het interview met de 

heer Janssen.  

▪ Tijdens eerdergenoemd interview (22 mei 2017) met wethouder Leunissen van de gemeente Voerendaal 

komt naar voren dat het gebruik van speelruimte niet effectief gecontroleerd binnen de gemeente middels 

een methode. De gemeente beschikt niet over een speelruimtebeleidsplan, waarin evaluatiecriteria zijn 

opgenomen betreffende de aantrekkelijkheid van speelruimte. De gemeente evalueert de aantrekkelijkheid 

van haar speelruimte door de feedback die zij krijgt vanuit speeltuinbesturen, medewerkers uit de 

buitendienst en de inspectie van speelruimte door de wethouder zelf. Dit is een integrale aanpak die 

volgens de wethouder zorgt voor een goed overzicht van de aantrekkelijkheid van haar speelruimte. 

Daarnaast geeft de gemeente aan dat de behoeften per kern de aantrekkelijkheid van de speelruimte 

bepalen. Deze kunnen per kern verschillen en de gemeente wil voorkomen dat speelruimte worden 

aangelegd die niet wordt gebruikt. De aantrekkelijkheid van een speelruimte wordt immers niet bepaald 

door het gemeentelijk bestuur, maar door de inwoners van een kern. De gemeente hanteert geen 

speelruimtebeleid en levert maatwerk per kern wanneer het gaat om de aanleg van speelruimte. Hierbij is 

het voor de gemeente van groot belang dat co-creatie met buurtverenigingen, de woningstichting en 

burgers plaats vindt. De wethouder denkt dat door co-creatie en het inspelen op de behoefte van inwoners 

de aantrekkelijkheid van haar speelruimte wordt gewaarborgd.  
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De omgevingsvisie (Gemeente Voerendaal, 2016) van de gemeente stelt: 

- dat het initiatief met betrekking tot het verwezenlijken van nieuwe speelruimte of het aanpassen hiervan 

ligt bij de (een groep) inwoners van Voerendaal. Burgers benaderen de gemeente met nieuwe ideeën en 

vervolgens wordt gekeken of deze ideeën financieel haalbaar zijn en er ook maatschappelijk draagvlak voor 

is (Gemeente Voerendaal, 2016, p.41). 

Bovengenoemd punt uit de omgevingsvisie sluiten  aan op de data afkomstig uit het interview met de heer 

Leunissen.  

Overall kan gesteld worden dat geen van de gemeenten de aantrekkelijkheid van haar speelruimten 

evalueert, hetgeen afwijkt van het advies van de onafhankelijke expert. Alle gemeente geven aan van 

buiten naar binnen te werken en in co-creatie met hun burgers eventuele aanpassingen en/of 

vernieuwingen omtrent speelruimten verwezenlijken, waarbij de wensen en behoeften van de burger eer 

grote rol spelen.  

 

4.3 Het aanpassen van beleidsplannen rondom speelruimte  
Deze paragraaf beschrijft wat de gemeenten en de onafhankelijke expert zeggen met betrekking tot het feit 

of beleidsplannen rondom speelruimte binnen krimpregio’s moeten worden aangepast op een dalend 

aantal kinderen (deelvraag 3).  

Tijdens eerdergenoemd interview ( 05 mei 2017) voorspelt de onafhankelijke expert dat het in stand 

houden van kleine verspreide speelplekken steeds moeilijker zal worden. Het aanpassen van de 

beleidsplannen moet ervoor zorgen dat voldoende speelruimten behouden kunnen worden behouden om 

speel- en beweegmogelijkheden te bieden voor kinderen. Door de krimp zal de betaalbaarheid van 

voorzieningen onder druk komen te staan. Deze bevinding komt overeen met een onderzoek naar de 

ontwikkeling van gemeentefinanciën in krimpgebieden. Hierin wordt aangegeven dat de gemeentelijke 

financiën in de drie krimpregio’s Eemsdelta (Groningen), Zeeuws-Vlaanderen(Zeeland) en Parkstad Limburg 

onder druk komen te staan bij gelijkblijvend beleid (Mulder, 2010). Dit komt voort uit het feit dat 

onderhoudskosten, keuringskosten en vervangingskosten hetzelfde blijven of zelfs stijgen, maar betaald 

moeten worden uit minder financieel kapitaal. Wanneer het inwoneraantal afneemt, neemt ook  de 

hoeveelheid inkomsten af die de gemeente ontvangt per inwoner. Door niet te investeren in aantrekkelijke 

centrale buurtplekken zal het moeilijker worden voor kinderen elkaar te ontmoeten. Het percentage 

kinderen neemt namelijk af, waardoor de kans op ontmoeting relatief lager zal liggen bij kleine verspreide 

speelplekken. Het clusteren van openbare voorzieningen wordt dan ook gezien als één van de belangrijkste 

kansen door het Economisch Instituut voor de Bouw. “Clustering van voorzieningen is een antwoord op het 

feit dat bij een dalende bevolking voorzieningen te maken krijgen met een dalende bezettingsgraad en 

hiermee een inefficiënt gebruik. Het voordeel van deze strategie is een efficiënte huisvesting van de huidige 

vraag. Het nadeel is dat voor een aantal bewoners de voorzieningen meer op afstand komen te staan” 

(Mulder, 2010, p.63). Het hanteren van centrale buurtplekken, waar meerdere openbare voorzieningen op 

het gebied van spelen bij elkaar komen, sluit hier goed op aan.  

Volgens de expert is het niet aanpassen van het beleid een gevolg van een gebrekkige lange termijn visie 

van wethouders en ambtenaren. Er wordt hierbij niet gekeken naar de gevolgen die krimp met zich zal 

meebrengen over een langere tijdsperiode. Er wordt gekeken naar de korte termijn, waarbij het in stand 

houden van kleine verspreide speelruimtes veelvuldig plaats vindt. De expert is van mening dat krimpregio’s 

actief hun speelruimte beleid moeten aanpassen op de krimp om voldoende aantrekkelijke speelruimte te 

behouden. 
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▪ Tijdens eerdergenoemd interview (12 mei 2017) met wethouder Kersten van de gemeente Vaals blijkt dat 

er een aantal factoren zijn die de gemeente heeft doen beslissen haar beleidsplannen niet aan te passen op 

het dalend aantal kinderen. Ten eerste vindt momenteel binnen de gemeente Vaals geen krimp plaats, 

maar zelfs een lichte groei. Reden om het beleid niet aan te passen aan de voorspelde krimp. Er is echter 

gebleken dat deze groei afkomstig is vanuit studenten uit de Duitse stad Aken die zich in Vaals vestigen in 

de daarvoor gerealiseerde studentenwoningen. Dit is opmerkelijk, omdat eerder nog krimp zichtbaar was in 

de bevolkingsontwikkelingsgegevens van het CBS (CBS, 2017). De gemeente hoopt dat een deel van deze 

studenten na hun studie in Vaals blijft wonen en er een gezin sticht. Deze prognose kan natuurlijk ook 

anders uitpakken. De reden om het beleid niet aan te passen op basis van het feit dat momenteel geen 

krimp plaats vindt, is dan ook niet geheel rechtvaardig.  

De gemeente Vaals heeft echter nog een paar standpunten binnen haar visie die deze keuze verklaren. De 

gemeente signaleert namelijk steeds meer bewegingsarmoede onder kinderen. Deze bevinding van de 

gemeente komt overeen met een onderzoek naar ‘Bewegingsarmoede en Overgewicht’ (den Heijer, 2007), 

waarin wordt aangegeven dat 86%  van de kinderen lijdt aan bewegingsarmoede. Om deze 

bewegingsarmoede te bestrijden, wil de gemeente voldoende speelruimte behouden om kinderen speel- 

en beweegmogelijkheden te bieden. Het saneren van speelruimtes beperkt kinderen in de mogelijk te 

bewegen en past daarom niet in de visie hieromtrent van de gemeente Vaals.  

De geraadpleegde expert gaf eerder aan dat het saneren van speelplekken die niet effectief gebruikt 

worden kostenbesparing opleveren. De gemeente Vaals is echter van mening dat door het gebruik van 

duurzaam materiaal de onderhoudskosten voor haar speelruimten overzichtelijk en behapbaar blijven. 

Daarnaast staat het welzijn van de burger voorop binnen de gemeente Vaals en moet  niet altijd de  nadruk 

liggen op het kostenaspect. Tot slot geeft de gemeente aan dat haar hoge percentage voorzieningen 

onderdeel uitmaakt van haar strategische visie. Door voldoende voorzieningen te behouden, hoopt de 

gemeente Vaals nieuwe inwoners aan te trekken en haar eventuele krimp om te zetten in groei. 

De strategische visie (Gemeente Vaals, 2007) van de gemeente stelt: 

- dat er een toename in het bevolkingsaantal wordt verwacht, naar aanleiding van het huisvestingen van 

studenten afkomstig uit de RWTH in aken (Gemeente Vaals, 2007, p.13); 

- dat het hoge voorzieningen niveau kan worden behouden binnen Vaals door een goed draaiende lokale 

economie. Deze lokale economie draait vooral op de toeristische sector (Gemeente Vaals, 2007, p.8). 

Bovengenoemde punten uit de strategische visie sluiten deels aan op de data afkomstig uit het interview 

met de heer Kersten.  

▪ Tijdens eerdergenoemd interview (19 mei 2017) met wethouder Janssen van de gemeente Schinnen, geeft 

deze aan van mening te zijn dat momenteel geen significante krimp plaats vindt binnen Schinnen en dat het 

speelruimtebeleid hieraan (nog) niet wordt aangepast. De bevindingen betreffende de krimp komen  

overeen met de bevolkingsontwikkelingscijfers afkomstig van het CBS (CBS, 2017). De gemeente gaat per 

2019 echter fuseren met de dorpsgemeenten Nuth en Onderbanken tot de groene buffer gemeente 

Beekdalen. Tijdens deze fusie worden nieuwe beleidsplannen geschreven, anticiperend op eventuele krimp.  

Binnen de huidige beleidsplannen wordt echter geen rekening gehouden met krimp in relatie tot  

aanwezige speelruimte binnen de gemeente. Het heeft bovendien geen politieke prioriteit, omdat de 

gemeente een hoog voorzieningenniveau nastreeft in haar strategische visie. De gemeente bestaat uit een 

aantal kleinere kernen, waarbij het voorzieningenniveau onder druk staat (Gemeente Schinnen, 2010). Het 

behouden van kleinere verspreide speelruimten is van wezenlijk belang om de leefbaarheid binnen deze 

kernen te waarborgen. Door het voorzieningenniveau binnen alle kernen hoog te houden, hoopt de 

gemeente een prettig leefklimaat te creëren, dat ervoor moet zorgen dat dat jonge gezinnen met kinderen 

zich vestigen binnen de (nieuwe) gemeente. De gemeente zal haar speelruimtebeleid in de toekomst 

aanpassen, maar dit mag niet ten koste gaan van het voorzieningenniveau. Het is aan de nieuwe 

gemeenteraad van Beekdalen hier wel of geen politieke steun aan te verlenen.  
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De strategische visie (Gemeente Schinnen, 2010) van de gemeente stelt: 

- dat een van de centrale doelstellingen is een levensvatbaar voorzieningenniveau op kernniveau te 

behouden binnen de gemeente Schinnen (Gemeente Schinnen, 2010, p.14);  

- dat de gemeente Schinnen de focus binnen haar strategische visie legt op anticiperen op demografische 

ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het dalend aantal inwoners (Gemeente Schinnen, 2010, p.13). 

Bovengenoemde punten uit de strategische visie sluiten niet geheel aan op de data afkomstig uit het 

interview met de heer Janssen.  

▪ Wethouder Leunissen van gemeente Voerendaal geeft in eerdergenoemd interview (22 mei 2017) aan dat 

de gemeente  haar beleidsplannen niet zal aanpassen op het dalend aantal kinderen binnen de gemeente. 

De gestelde krimpprognoses komen namelijk niet overeen met de daadwerkelijke krimp die plaats vindt 

binnen de gemeente. Er vindt lichte krimp plaats binnen de gemeente, maar deze is niet significant genoeg 

om hierop het beleid aan te passen. Deze bevindingen vanuit de gemeente betreffende de krimp komen 

ook overeen met de gegevens van de bevolkingsontwikkeling afkomstig vanuit het CBS (CBS, 2017). Waar 

de expert pleit voor het verkleinen van het aantal speelplekken in krimpgebieden, handelt de gemeente 

Voerendaal tegenovergesteld. De gemeente heeft onlangs geïnvesteerd in het onderhoud van bestaande en 

de aanleg van nieuwe speelplekken. Dit zijn geen centrale buurtplekken, maar kleinere reguliere  

speelplekken. De gemeente hanteert namelijk een beleid, waarbij gezondheid en bewegen voor kinderen 

van groot belang is. De gemeente is voorstander van preventie en investeert graag in speel- en 

beweegmogelijkheden voor kinderen binnen haar gemeente. Daarnaast zijn  ook speelplekken aangelegd, 

omdat een groeiende vraag ontstond vanuit de burgers. De gemeente speelt graag in op de behoeften van 

haar burgers om de balans van vraag en aanbod te handhaven. Dit moet voorkomen dat speelplekken 

worden gerealiseerd die niet effectief gebruikt worden. Wel geeft de wethouder aan dat wanneer de krimp 

de komende vijf tot vijftien significant toeneemt, scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Momenteel is 

dit echter nog niet van toepassing.  

De omgevingsvisie (Gemeente Voerendaal, 2016) van de gemeente stelt: 

- dat gezondheid een relatief nieuw thema is binnen de fysieke leefomgeving van gemeente Voerendaal. 

Waar sprake is van beleidsvrijheid zal de gemeente in het licht een vitaal Voerendaal streven naar 

voorzieningen die de gezondheid stimuleren (Gemeente Voerendaal, 2016, p.36). 

Bovengenoemde punt uit de omgevingsvisie sluit  aan op de data afkomstig uit het interview met de heer 

Leunissen.  

Overall kan gesteld worden dat de gemeenten (nog) geen aangepast beleid maken op speelruimten in 

verband met het dalend aantal kinderen, daar zij de urgentie hiervan nog niet ondervinden. Dit is 

tegengesteld aan het advies van de onafhankelijke expert. De gemeenten vinden het daarnaast belangrijk 

hun voorzieningenpeil goed te houden en aandacht te schenken aan de beweegarmoede die heerst onder 

de Limburgse jeugd. Al met al reden voor hen hun huidige aanpak met betrekking tot speelruimten niet te 

wijzigen.    
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4.4 Kansen en bedreigingen bij het aanpassen van beleidsplannen  
Deze paragraaf beschrijft welke kansen of bedreigingen gemeenten ondervinden bij het aanpassen van 

beleidsplannen op het gebied van speelruimte (deelvraag 4) en wat de onafhankelijke expert hierover zegt.  

Zoals eerder aangegeven beschikken de casusgemeenten niet over specifieke beleidsplannen betreffende 

speelruimte, maar maakt dit aspect onderdeel uit van hun strategische - c.q. omgevingsvisie. 

Tijdens eerdergenoemd interview (05 mei 2017) is de eerste kans die de expert signaleert op het gebied van 

speelruimtebeleid het benaderen van een speelruimte als een “product”. Volgens hem moet gekeken 

worden naar vraag en aanbod binnen gemeenten. De behoeften van burgers bepaald de aantrekkelijkheid 

van speelruimte. Daarnaast moet, net als bij een product, reclame gemaakt worden voor speelruimte. 

Hierbij spelen speeltuinverenigingen en buurtverenigingen een grote rol. Er moeten actief activiteiten 

worden georganiseerd rondom een centrale buurtplek om de naamsbekendheid te vergroten binnen een 

gemeente. Volgens de expert zijn in de regio Zuid-Limburg veel speeltuinverenigingen actief en moeten zij 

betrokken worden bij de promotie van centrale buurtplekken. Hierbij kan ook vanuit een commercieel 

perspectief gekeken worden naar speelruimte. De tweede kans die de expert signaleert, is het gebruik van 

interactieve speeltoestellen en het benutten van informele speelruimte. Er moet alleen niet teveel waarde 

worden gehecht aan speeltoestellen, omdat kinderen de meeste tijd gebruik maken van informele 

speelruimte. Dit komt ook overeen met een onderzoek naar het effectieve gebruik van speelruimte door 

kinderen. Hierbij wordt geconcludeerd dat kinderen maar 15 procent van hun speeltijd besteden op een 

toestel (Niemantsverdriet & Malais, 2015). Het gebruik van bijvoorbeeld hoogteverschillen en water ziet de 

expert dan ook als een grote kans als het gaat over informele speelruimte. Het gebruik van kleine omheinde 

speelruimte met enkele toestellen moet dan ook vermeden worden, volgens de expert. Deze zijn echter wel 

nodig als steunplekken, daar waar centrale buurtplekken niet mogelijk zijn binnen gemeenten. 

De expert signaleert drie bedreigingen die volgens hem een grote impact hebben op de politieke wil om 

beleidsplannen aan te passen:  

- Ten eerste bestaat tegenstand vanuit burgers bij het saneren van kleine speelruimtes die niet meer 

aantrekkelijk zijn. De expert heeft ervaring met het begeleiden van beleidsplannen voor gemeenten in 

krimpgebieden en heeft veelvuldig ervaring gehad met tegenstand van burgers. Volgens hem komt deze 

tegenstand onder andere voort vanuit senioren die deze speelruimten willen behouden voor hun 

kleinkinderen. Daarnaast willen omwonenden van een speelruimte deze behouden, omdat het gemak van 

een speelruimte dicht bij huis bijzonder wordt gewaardeerd door burgers. Tegenstand van burgers wordt 

dan ook gezien als grote bedreiging rondom nieuw speelruimtebeleid.  

- De tweede bedreiging die wordt gesignaleerd is onvoldoende politieke wil bij het gemeentelijk bestuur om 

beleidsplannen aan te passen. Politieke prioriteiten spelen een belangrijke rol binnen de beleidsvorming 

van gemeenten. Wanneer politieke steun om beleidsplannen aan te passen ontbreekt, zal het hanteren van 

centrale buurtplekken in krimpregio’s niet van de grond komen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de 

gemeenteraad besluit haar financiële middelen anders in te zetten.  

- De derde bedreiging is de angst voor overlast van hangjongeren bij nieuwe centrale buurtplekken binnen  

gemeenten. De aanleg van centrale buurtplekken binnen gemeente in krimpregio’s kunnen ook een 

“mindere doelgroep” aantrekken. Dit wordt, volgens de expert, echter veroorzaakt door een reeds 

bestaand gebrek voorzieningen binnen de gemeente. Deze oorzaak wordt ook bevestigd in een onderzoek 

naar problematische jeugdgroepen in Nederland. In dit onderzoek wordt gesteld dat overlast van 

jeugdgroepen in het publieke domein te maken heeft met specifieke kenmerken van de locatie van de 

hangplek en het gebrek aan voorzieningen (Ferwerda & Van Ham, 2010). Centrale buurtplekken in 

combinatie met voorzieningen voor een doelgroep oudere jeugd zouden hier een goede oplossing voor zijn.  
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▪ Tijdens eerdergenoemd interview (12 mei 2017) geeft wethouder Kersten van de gemeente Vaals aan dat 

hij het behoud van speelruimten en het ruimte maken voor speelmogelijkheden als grote kansen 

beschouwd. Dit laatste betekent het implementeren van interactieve speelmogelijkheden binnen ruimten 

die daar, in eerste instantie, eigenlijk niet voor bestemd zijn. Dit wordt reeds toegepast, bijvoorbeeld bij 

een plein in Vaals waarbij gebruik wordt gemaakt van waterfonteinen en hoogteverschillen (Gemeente 

Vaals, 2017). Hierdoor voorziet dit plein, dat eigenlijk geen primaire speelfunctie heeft, toch in optionele 

speelmogelijkheden. De gemeente Vaals ziet daarom ook kansen in het verwerken van speelmogelijkheden 

in de vorm van informele speelruimte. Het is vervolgens aan de kinderen gebruik te maken van deze 

ruimten.  

De grootste bedreiging die de gemeente Vaals ondervindt, bij aanpassing van het uit te voeren beleid, is 

tegenstand vanuit burgers en gebrek aan politieke steun. De speelruimten worden volgens de wethouder 

voldoende benut, waardoor het weghalen hiervan tegenstand veroorzaakt. Daarnaast zou  voor het 

weghalen van speelgelegenheden geen politieke steun bestaan binnen de gemeente. De gemeente zet in 

haar strategische visie in op een hoog voorzieningenniveau (Gemeente Vaals, 2007). Daarbij wil men zich 

inspannen voor het behouden en het aantrekken van jongeren en jonge gezinnen. Het saneren van kleine 

verspreide speelplekken in ruil voor één centrale buurtplek sluit hier niet bij aan. Daarnaast bestaan 

eerdere negatieve ervaringen met hangjongeren op een centrale buurtplek binnen de gemeente.  

De strategische visie (Gemeente Vaals, 2007) van de gemeente stelt:  

- dat  wordt ingezet op een hoog voorzieningenniveau, waarbij wordt gestreefd naar een aantrekkelijke 

leefomgeving voor het behouden en aantrekken van jongeren;  

- dat het verbinden van elementen zoals pleinen en looproutes wordt gezien als een grote kans voor de 

gemeente Vaals; 

- dat de tegenstand van burgers binnen de SWOT-analyse uit 2008 niet wordt gesignaleerd als een 

bedreiging (Gemeente Vaals, 2007, p.6). 

Bovengenoemde punten uit de strategische visie sluiten gedeeltelijk aan op de data afkomstig uit het 

interview met de heer Kersten.  

▪ Wethouder Janssen van de gemeente Schinnen geeft tijdens het interview op 19 mei aan dat zijn 

gemeente een kans signaleert in het hanteren van centrale buurtplekken. Dit moeten speelruimten worden 

met interactieve speeltoestellen van deze tijd die zowel kinderen als ouderen prikkelen. De gemeente is van 

mening dat losstaande verspreide speeltoestellen niet meer werken in deze tijd. Hiervoor in de plaats 

moeten speeltoestellen komen die interactief zijn, bijvoorbeeld een toestel waar een app aan gekoppeld is. 

Dit moet ervoor zorgen dat kinderen geprikkeld worden, omdat dit volgens de gemeente van groot belang 

is. Dit hoeft echter niet alleen van toepassing te zijn op kinderen. Er kan ook gedacht worden aan 

bijvoorbeeld fitnesstoestellen voor ouderen gekoppeld aan een app. Als tweede kans signaleert de 

gemeente het behoud van haar voorzieningenniveau en waar mogelijk uitbreiding hiervan. Het saneren van 

speelruimten kan plaats vinden, maar moet niet gebeuren in de kernen waar het voorzieningenniveau al 

onder druk staat. De gemeente wil een prettig leefklimaat behouden voor haar inwoners en hierbij hoort 

volgens hen een hoog voorzieningenniveau.  

Kijkende naar de bedreigingen zijn twee factoren benoembaar die de gemeente ervaart als  bedreiging. De 

eerste hiervan is overlast van hangjongeren bij centrale buurtplekken. De gemeente is van mening dat 

aanleg van een centrale buurtplek ook ongewenste doelgroepen zal aantrekken. Vrees is dat deze 

hangjeugd vernielingen aanricht en overlast veroorzaakt voor omwonenden van de centrale buurtplek. De 

gemeente is echter van mening dat deze bedreiging gering is, omdat de gemeente beschikt over een 

wijkagent en een jongerenwerker die dergelijke problemen kunnen aanpakken. De grootste bedreiging 

binnen het aanpassen van het beleid is tegenstand vanuit burgers. Het saneren van speelplekken in ruil 

voor één centrale buurtplek is volgens de gemeente niet gemakkelijk. Veel burgers hebben namelijk  eigen 

belang bij het behoud van de speeltoestellen voor hun kinderen. De gemeente zal echter wel speelplekken 

saneren indien zij van mening is dat deze niet meer effectief worden gebruikt. Dit gebeurt in overleg met 

haar burgers en in combinatie met het aanbieden van passende alternatieven.  
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De strategische visie (Gemeente Schinnen, 2010) van de gemeente stelt: 

- dat inspelen op duurzame concepten en technologische vernieuwingen behoort tot een van de 

strategische keuzes van de gemeente Schinnen (Gemeente Schinnen, 2010, p.15); 

- dat de hoogste prioriteit wordt toegekend aan duurzame spreiding van voorzieningen, zodat alle kernen 

beschikken over een levensvatbaar voorzieningenniveau (Gemeente Schinnen, 2010, p.19). 

Bovengenoemde punten uit de strategische visie sluiten aan op de data afkomstig uit het interview met de 

heer Janssen.  

▪ Wethouder Theunissen van gemeente Voerendaal geeft in eerdergenoemd interview (22 mei 2017) aan 

dat zijn gemeente kansen ziet binnen haar omgevingsvisie op het gebied van speelruimte. Dit zijn echter 

geen  kansen gerelateerd aan de krimp, maar beleidsmatige aanpassingen op het gebied van speel- en 

beweegmogelijkheden in relatie tot gezondheid. De gemeente is voorstander van preventie en zet daarom 

actief in op gezondheid. Dit gebeurt door middel van voorlichtingen op basisscholen over gezond eten, 

maar ook door het aanbieden van speel- en beweegmogelijkheden. De gemeente ziet dan ook kansen in de 

aanleg van speel- en beweegmogelijkheden binnen haar gemeente. Dit is zichtbaar aan de recente aanleg 

van nieuwe speelplekken en een beweegtuin binnen de gemeente (Ensinck, 2017).  

Volgens de wethouder zijn twee duidelijke bedreigingen te benoemen, wanneer het gaat om het aanpassen 

van haar beleid op het gebied van speelruimte. Indien gekozen wordt voor het saneren van speelplekken 

om plaats te maken voor één centrale buurtplek, voorziet de gemeente tegenstand vanuit haar inwoners. 

Er wordt volgens de gemeente nog voldoende gebruik gemaakt van haar speelruimte en hierdoor zou het 

weghalen zorgen voor grote tegenstand. Daarnaast moet ook in acht worden genomen dat het weghalen 

van een speelplek in een kern niet kan worden gecompenseerd door in een andere kern een centrale 

buurtplek te realiseren. Zoals reeds aangegeven, de onderlinge reisafstanden te groot voor jonge kinderen. 

Daarnaast signaleert de gemeente een tweede bedreiging bij het realiseren van een centrale buurtplek. De 

gemeente vreest overlast die kan ontstaan door hangjongeren die de buurtplek als hangplek gaan 

benutten. De gemeente heeft hiermee vanuit het verleden ervaring bij het realiseren van een jeugdhonk. 

Wel beschikt de gemeente tegenwoordig over een actieve jeugd- en jongerenwerker die wordt ingezet om 

contact te leggen met deze oudere jeugd en moet de potentiële rol van hangjongeren niet te hoog worden 

ingeschat. Binnen de gemeente bestaat een actief verenigingsleven waar veel jeugd deel van uit maakt,  

waardoor de overlast van jongeren als minimaal wordt ervaren. 

De omgevingsvisie (Gemeente Voerendaal, 2016) van de gemeente stelt: 

- dat de gemeente kansen signaleert op het gebied van gezondheid als het gaat om openbare voorzieningen 

voor kinderen en ouderen in het kader van Vitaal Voerendaal(Gemeente Voerendaal, 2016, p.36); 

- dat er geen directe bedreigingen zijn gesignaleerd binnen de omgevingsvisie met betrekking tot de 

overlast van hangjongeren of tegenstand van burgers.  

Bovengenoemde punten uit de omgevingsvisie sluiten  aan op de data afkomstig uit het interview met de 

heer Leunissen.  

Overall kan gesteld worden dat de gemeenten kansen zien in voorzieningen in speelruimten, formeel 

danwel informeel. Dit strookt met de inzichten van de onafhankelijke expert. Zij geven naast de krimp 

tevens andere redenen hiervoor aan zoals het behoud van het voorzieningenniveau binnen de gemeenten 

en een preventieve visie ten aanzien van gezondheid gerelateerd aan bewegingsmogelijkheden.  

Als bedreigingen beschouwen zij weerstand vanuit de gemeenschap en onvoldoende politiek wil tot het 

aanpassen van het huidige beleid evenals hun vrees voor het aantrekken van ongewenste doelgroepen op 

centrale speelplekken. Deze bevindingen zijn in lijn met de uitspraken van de onafhankelijke expert.  
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5. Conclusie  
Nadat in het vorige hoofdstuk de bevindingen van de casussen zijn gepresenteerd, volgt in dit hoofdstuk de 

hieruit voortvloeiende conclusie. Eerst worden de conclusies per deelvraag weergegeven, aangevuld met 

wat de literatuur over deze resultaten zegt. Vervolgens wordt op basis van de deelconclusies en de 

inzichten vanuit de literatuur de eindconclusie gevormd, waaruit in het volgende hoofdstuk enkele 

aanbevelingen voortvloeien.  

In de discussie in paragraaf 5.3 worden punten benoemd die de uitkomst van dit onderzoek mogelijkerwijs 

hebben beïnvloed. Daarnaast wordt in deze paragraaf besproken of duidelijke en eenduidige antwoorden 

zijn verkregen op de gestelde onderzoeksvragen. Tenslotte slotte eindigt het hoofdstuk met een 

zelfreflectie waarin wordt teruggeblikt op het handelen van de onderzoeker, tekortkomingen in de 

gehanteerde methoden, problemen bij het verzamelen van data, nieuwe vragen voor de toekomst en 

onbeantwoorde vragen. 

5.1 Conclusie met betrekking tot deelvragen  
In deze paragraaf worden de conclusies met betrekking tot de deelvragen weergegeven. Hierbij vindt  

bundeling plaats van de voorgaande conclusies uit hoofdstuk 4. De conclusies van de deelvragen zullen 

uiteindelijk samengebundeld worden in paragraaf 5.2 om de hoofdvraag van dit onderzoek te 

beantwoorden.  

1. Hoe ervaren gemeenten in krimpregio’s het belang van centrale buurtplekken? 

 

De geraadpleegde expert geeft aan dat binnen krimpregio’s onvoldoende financiële middelen en 

politieke steun is voor het creëren van centrale buurtplekken.  

Het belang van centrale buurtplekken staat  bij de gemeenten niet hoog op de politieke agenda, 

omdat het saneren van kleine verspreide speelplekken niet populair is en er onvoldoende 

financiële middelen beschikbaar zijn om de aanleg van centrale plekken uit te voeren. De aanleg 

van een centrale buurtplek kan namelijk van tienduizenden tot soms wel honderdduizenden euro’s 

kosten. Sommige gemeenten zien wel het belang in van aangepast beleid, maar wegens weinig 

financiële middelen wordt dit niet opgenomen. Gemeenten dragen echter een aantal andere 

factoren aan omtrent het belang van centrale buurtplekken. Alle gemeenten geven aan dat het 

belang van centrale buurtplekken en het saneren van onaantrekkelijke speelruimten als positieve 

ontwikkeling wordt gezien. Echter, de indeling en samenstelling van de betrokken gemeenten 

zorgt ervoor dat implementatie van dit beleid niet overal mogelijk is. De betrokken gemeenten 

binnen uit krimpregio Zuid-Limburg bestaan namelijk niet uit één kern, maar soms uit wel drie tot 

zes kernen. Dit zorgt ervoor dat het creëren van een centrale buurtplek in één kern geen directe 

positieve gevolgen heeft voor een andere kern. Het saneren van onaantrekkelijke speelruimte in 

een kern kan niet worden ondervangen door hiervoor in de plaats in een andere kern een centrale 

buurtplek te creëren. Hiervoor zijn de afstanden tussen de kernen te groot en dit brengt de 

veiligheid van de kinderen die hiervan gebruik maken in gevaar, hetgeen zwaar weegt binnen de 

betrokken gemeenten. Binnen de betrokken gemeenten worden centrale buurtplekken wel 

toegepast waar mogelijk, maar daar waar dit niet tot de mogelijkheden behoort worden de 

bestaande kleine verspreide speelruimten eveneens in stand gehouden. 
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2. Hoe evalueren gemeente in krimpregio’s de aantrekkelijkheid van speelruimte? 

 

De geraadpleegde expert geeft aan dat binnen krimpregio’s onvoldoende wordt geëvalueerd of 

speelruimte nog wel als aantrekkelijk worden ervaren. Hij is van mening dat door dit beleid 

onaantrekkelijke en niet effectieve speelruimte in stand worden gehouden. Dit zorgt voor kosten in 

de vorm van onderhoud, keuring en vervanging die eigenlijk bespaard kunnen worden. Hierop in te 

spelen zou een positieve ontwikkeling zijn, omdat de betaalbaarheid van openbare voorzieningen 

de komende jaren onder druk komt te staan binnen de krimpregio’s.  

Dit onderzoek bevestigt de bevindingen van de expert. De gemeenten evalueren namelijk niet 

volgens een vaste methode of een format of hun speelruimte nog aantrekkelijk wordt bevonden.  

De betrokken gemeenten kiezen ervoor om van buiten naar binnen te werken en te anticiperen op 

signalen uit samenleving. Dit is volgens de betrokken gemeenten een effectief beleid, omdat zo 

wordt ingespeeld op de behoeften van de burgers. Deze  behoeften bepalen volgens de gemeente 

de aantrekkelijkheid van een speelruimte en niet de mening van de gemeente hierover. De 

gemeenten zijn van mening te moeten anticiperen op de terugkoppelingen vanuit de 

gemeenschap.  

Binnen de betrokken gemeenten wordt de aantrekkelijkheid van speelruimte voornamelijk 

geëvalueerd door: 

 

 inspectie van speelruimten door de verantwoordelijke wethouder speelruimte;  

 feedback van burgers en omwonenden uit persoonlijke gesprekken over speelruimte; 

 feedback van de medewerkers Buitendienst die onderhoud uitvoeren aan speelruimte; 

 feedback vanuit speeltuin- en buurtverenigingen die betrokken zijn bij speelruimte. 

 

 

3. Moeten de beleidsplannen rondom speelruimte binnen krimpregio’s worden aangepast op een 

dalend aantal kinderen? 

 

De geraadpleegde expert geeft aan dat het niet aanpassen van de beleidsplannen op het dalend 

aantal kinderen negatieve gevolgen met zich mee zal brengen. De voornaamste reden is dat de 

aantrekkelijkheid van speelruimte zal verminderen door het in stand houden van onaantrekkelijke 

kleine verspreide speelruimten. Hierdoor wordt het moeilijk voor kinderen elkaar te ontmoeten, 

omdat het percentage kinderen in de regio afneemt en daarmee de kans op onderlinge 

ontmoeting daalt. De gemeenten binnen de krimpregio’s moeten daarom inzetten op centrale 

buurtplekken, aangevuld met een aantal kleine ondersteunende plekken. Dit beleid zorgt er tevens 

voor dat de betaalbaarheid van de openbare voorzieningen mogelijk blijft.  

De betrokken gemeenten zijn van mening dat de krimp niet zó significant aanwezig is om hier (nu 

al) hun beleid op aan te passen. De gemeenten zijn van mening dat, wanneer in de toekomst krimp 

plaats gaat vinden, het beleid wel moet worden aangepast. Daarnaast zijn er een aantal factoren 

die de gemeenten doen besluiten een andere speelruimtebeleid te hanteren, maar dit is niet op 

basis van de factor krimp. Alle gemeenten geven aan dat beweeg- en speelgelegenheden binnen 

hun gemeenschap van groot belang zijn. De regio Zuid-Limburg blijkt de ongezondste regio van 

Nederland. Iets waar tegen de betrokken gemeenten proactief en preventief willen optreden. De 

gemeenten zijn dan ook groot voorstander van het behouden en waar mogelijk zelfs creëren van  

aanvullende of nieuwe speelruimte. Dit is niet altijd in de vorm van één centrale buurtplek, maar 

het kan ook in de vorm van kleinere verspreide speelruimten, afhankelijk van de behoeften van de 

burgers. Dit beleid van behoud en aanleg van nieuwe speelruimte komt tevens voort uit de 

strategische visies van de gemeenten een hoog voorzieningenniveau na te streven om zodoende 

een prettig leefklimaat te creëren voor huidige inwoners en nieuw aan te trekken inwoners. Dit 

laatste wordt gezien als één van de oplossingen om de krimp tegen te gaan binnen de regio.  
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4. Welke kansen of bedreigingen ondervinden gemeenten bij het aanpassen van beleidsplannen op 

het gebied van speelruimte? 

 

De geraadpleegde expert signaleert een aantal kansen en bedreigingen rondom het 

speelruimtebeleid binnen gemeenten in krimpregio’s. Wanneer gekeken wordt naar de kansen is 

de belangrijkste kans het hanteren van centrale buurtplekken. Deze centrale buurtplekken zorgen 

voor het behoud van aantrekkelijke speelruimte,  waar zowel jongeren als ouderen terecht 

kunnen. Daarnaast speelt het in op de toekomstige prognose, waarbij openbare voorzieningen 

onder druk komen te staan. Door het verwijderen van niet effectieve of onaantrekkelijke 

speelruimte ontstaat kostenbesparing. Daarnaast moet, binnen deze centrale buurtplekken, 

worden gekozen voor interactieve speeltoestellen voor jong en oud en het ontwikkelen van een  

gebied als geheel. Dit betekent dat oude kleinschalige omheinde speelruimte verdwijnen en 

hiervoor in de plaats grootschalige interactieve centrale buurtplekken worden ingericht. Volgens 

deze werkwijze wordt aantrekkelijke speelruimte behouden, waardoor kinderen elkaar kunnen 

ontmoeten. Daarnaast zijn een viertal bedreigingen te benoemen: gebrek aan politieke steun voor 

centrale speelplekken, de vrees voor het aantrekken van hangjongeren, het beschikken over 

onvoldoende financiële middelen en weerstand vanuit de burgers. Deze bedreigingen zorgen er 

gezamenlijk voor dat het opnemen van centrale buurtplekken in beleidsplannen nog onvoldoende 

plaats vindt binnen de krimpregio’s.  

De gemeenten binnen dit onderzoek signaleren deels dezelfde kansen en bedreigingen. De 

betrokken gemeenten staan positief tegenover het gebruik van centrale buurtplekken en het 

bieden van speelgelegenheden in de vorm van informele speelruimte. Deze kansen kunnen echter 

niet overal geïmplementeerd worden, omdat de complexe indeling van gemeenten hier niet altijd 

geschikt voor is. Daarnaast zien gemeenten een grote kans in het behoud en verder uitbreiden van 

hun voorzieningenniveau. Hiermee hopen de betrokken gemeenten de leefbaarheid van hun 

gemeente te verhogen en nieuwe jonge gezinnen aan te trekken. Het behoudt van kleinere 

speelruimte wordt daarnaast als kans gezien om speel- en beweeggelegenheid te bieden. De 

gemeenten zijn zich bewust van de beweegarmoede onder kinderen in de regio Zuid-Limburg en 

streven dan ook naar preventief en proactief beleid hierin. Het behoud van voldoende 

speelgelegenheden, ook in de vorm van kleine verspreide speelruimte, sluit hier op aan. Tot slot 

signaleren de betrokken gemeenten dezelfde bedreigingen als aangegeven door de geraadpleegde 

expert. Bij het aanpassen van beleid rondom speelruimte verwachten de gemeenten namelijk:  

weerstand vanuit de burgers, onvoldoende politieke steun, negatieve invloed van hangjongeren en 

onvoldoende financiële middelen. Door een combinatie van deze factoren blijft binnen de 

betrokken gemeenten het huidige beleid omtrent speelruimte bestaan. Dit wil echter niet zeggen 

dat geen veranderingen plaats vinden binnen het beleid, maar deze vinden in ieder geval niet enkel 

plaats op basis van de voorspelde krimp.   

 

  



37 

 

5.2 Eindconclusie 
In deze paragraaf zal een eindconclusie worden gegeven met betrekking tot de hoofdvraag: Op welke wijze 

gaan gemeenten binnen hun beleid om met het belang van speelruimte?  

 

De eindconclusie grijpt terug op het stromenmodel, een theorie die besproken is in paragraaf 2.1.5 De 

eerder beschreven conclusies, voortkomende uit de deelvragen in paragraaf 5.1, leiden gezamenlijk tot de 

eindconclusie, die de hoofdvraag beantwoordt en leidt tot de aanbevelingen voor de regio Zuid-Limburg. In 

figuur 19 is een overzicht van het stromenmodel te zien en diens factoren. 

 

 

Figuur 19 Stromenmodel  

 

Probleem 

De gemeenten binnen dit onderzoek zijn van mening dat de voorspelde krimp nog niet significant genoeg 

optreedt om hierop hun speelruimtebeleid aan te passen. De krimp binnen de regio wordt wel erkend, 

maar  heeft geen grote gevolgen voor het voorzieningenniveau binnen de gemeenten. Volgens de 

gemeenten zijn voldoende speelgelegenheden aanwezig om kinderen de mogelijkheid te bieden elkaar te 

ontmoeten.  

De gemeenten signaleren wel steeds meer het belang van centrale buurtplekken binnen hun gemeenten. 

Dit is echter een ontwikkeling die niet alleen van belang is voor krimpgebieden. Centrale buurtplekken 

worden, waar mogelijk, ook effectief toegepast binnen de gemeenten. Dit is echter niet binnen iedere 

gemeentekern mogelijk, waardoor ook kleine verspreide speelruimte nog in stand worden gehouden.  

Het probleem dat kinderen binnen krimpregio’s elkaar in de toekomst moeilijker kunnen ontmoeten, wordt 

momenteel nog niet specifiek gesignaleerd. Dit komt omdat de voorspelde krimp momenteel onvoldoende 

invloed heeft binnen de betrokken gemeenten. Dat, door het in stand houden van kleine verspreide 

speelruimte, de aantrekkelijkheid van speelruimte de komende jaren zal verminderen wordt dan ook niet 

erkend. De gemeenten zijn van mening dat zij voldoende in contact staan met burgers, buurt- en 

speeltuinverenigingen en medewerkers van de buitendienst om de aantrekkelijkheid van speelruimten te 

waarborgen. Daarnaast zorgt co-creatie bij de ontwikkeling en aanpassing van speelruimte binnen de 

gemeenten ervoor dat wordt voldaan aan de behoeften van de burgers. Deze behoefte is volgens de 

betrokken gemeenten de bepalende factor die de aantrekkelijkheid van een speelruimte bepaalt. 
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Politiek 

Wanneer een probleem niet wordt gesignaleerd, is de politieke prioriteit op de gemeentelijke agenda laag. 

Daarnaast hanteren de betrokken gemeenten ieder een strategische visie, waarin het behoud en de 

ontwikkeling van  het voorzieningenniveau als kans wordt gezien. Het evalueren van de aantrekkelijkheid 

van speelruimte en vervolgens saneren, sluit hier niet op aan. Door over voldoende openbare 

voorzieningen te beschikken, hopen de gemeenten nieuwe inwoners aan te trekken, waardoor de krimp 

niet zal doorzetten. Daarnaast willen gemeenten voldoen aan de behoeften van burgers op het gebied van 

voorzieningen.  

Bij het saneren van speelruimten ontstaat weerstand vanuit de burgers; zij steunen dit beleid niet.  Het is 

voor gemeenten een intensief proces burgers te overtuigen van haar aan te passen beleid en de voordelen 

daarvan op de langere termijn.  

Ook hebben veel gemeenten ervaringen met hangjongeren rondom centrale buurtplekken. De overlast die 

deze doelgroep mogelijk veroorzaakt voor omwonenden wordt dan als een bedreiging ervaren.  

Daarnaast is de belangrijkste factor het gebrek aan politieke steun voor nieuw speelruimtebeleid. Het 

saneren van speelruimten en de aanleg van een centrale buurtplek is een kostbare investering. De 

gemeenten binnen dit onderzoek zetten hun financiële middelen liever in ten behoeve van andere 

vraagstukken die hoger op de politieke agenda staan.  

Tot slot blijkt het belang van voldoende beweeg- en speelgelegenheden een hoge prioriteit te hebben op de 

politieke agenda’s van de gemeenten. De gemeenten signaleren allen beweegarmoede en 

gezondheidsproblemen bij kinderen. Investeren, in bijvoorbeeld beweegtuinen met fitnesstoestellen, wordt 

dan ook actief toegepast binnen twee van de drie gemeenten.  

Oplossing 

De oplossingen die worden aangedragen vanuit de geraadpleegde expert bestaan uit het systematisch 

evalueren van de aantrekkelijkheid van speelruimte en waar nodig saneren van speelruimte. Dit betekent 

niet dat alle kleine speelruimte verdwijnt, er zullen namelijk ook steunplekken worden behouden. Deze 

oplossing moet ervoor zorgen dat wordt geanticipeerd op de prognose dat de betaalbaarheid van de 

openbare voorzieningen onder druk zal komen te staan. De betrokken gemeenten zijn echter van mening 

dat de krimp onvoldoende plaats vindt en de betaalbaarheid van openbare voorzieningen hierdoor nog niet 

onder druk staat. Er is een oplossing om de toekomstige problematiek rondom de aantrekkelijkheid van 

speelruimte op te lossen, maar hier bestaat onvoldoende politieke steun voor.  

Conclusie 

Er kan geconcludeerd worden dat gemeenten in hun beleidsraam niet actief anticiperen op de toekomstige 

problematiek rondom speelruimte in relatie tot de voorspelde krimp. Er zijn onvoldoende financiële 

middelen en politieke steun om een ander speelruimtebeleid te hanteren. Mede omdat de gemeenten zich 

momenteel niet identificeren met de voorspelde krimp. Wanneer in de toekomst significante krimp gaat 

plaats vinden, zullen wel beleidsmatige aanpassingen moeten plaats vinden op het gebied van speelruimte. 

Dit omdat in die situatie de betaalbaarheid van openbare voorzieningen onder druk komt te staan, hetgeen 

uiteindelijk invloed heeft op de aantrekkelijkheid van de speelruimte. Weerstand vanuit de burgers 

weerhoudt de gemeenten ook van aanpassing van het speelruimtebeleid. De behoeften van de burgers 

spelen namelijk een zeer grote rol binnen de gemeentelijke besluiten.  

Uit dit onderzoek blijkt dat de gemeenten wel anticiperen op twee andere actuele problemen, te weten: de 

leefbaarheid van de gemeenten en de gezondheid van kinderen binnen de gemeenten. Het belang van 

speelruimte speelt hierin een significante rol. De gemeenten willen, o.a. door behoud en aanleg van nieuwe 

speelruimtevoorzieningen, hun voorzieningenniveau verhogen, het woonklimaat verbeteren en nieuwe 

inwoners aantrekken. Daarnaast zijn zij bezig met preventiebeleid op het gebied van 

gezondheidsproblemen, omdat Zuid-Limburg de ongezondste regio van Nederland blijkt. Ook hierom  wordt 

de aanwezigheid van speel- en beweeggelegenheden gestimuleerd. 
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5.3 Discussie 
Binnen deze paragraaf vindt discussie plaats met betrekking tot de onderzoeksresultaten en het 

onderzoeksproces en de factoren die van invloed zijn geweest op de onderzoeksresultaten. 

De wethouder van de gemeente Vaals geeft in zijn interview aan dat binnen de gemeente geen krimp plaats 

vindt. Dit is één van zijn belangrijkste argumenten om geen beleidsmatige aanpassingen plaats te laten 

vinden als reactie op de krimp. Het argument dat Vaals als één van de weinige gemeenten binnen Zuid-

Limburg groeit, is feitelijk gezien een juiste conclusie. Volgens de bevolkingsontwikkeling van het Centraal 

Bureau van de Statistiek vindt ten opzichten van vorig jaar namelijk groei plaats (CBS, 2017). Het is echter 

van belang deze positieve bevolkingsontwikkeling in context te zien. Er worden namelijk 460 

appartementen gerealiseerd voor studenten uit Aken, die zich in Vaals gaan huisvesten. In het najaar van 

2016 zijn al 250 appartementen opgeleverd en de tweede fase omvat 211 studentenwoningen. De bouw 

hiervan staat gepland voor begin 2017; de oplevering zal voor de zomervakantie van 2017 plaatsvinden 

(Jansnel, 2016). Dit veroorzaakt dus een positieve groei in het inwonersaantal. Vraag is echter of dit een 

representatief beeld geeft van de huidige ontwikkelingen binnen de gemeente. Of de studenten na hun 

studie woonachtig zullen blijven in Vaals is echter een vraagteken. Het argument dat Vaals groeit is, feitelijk 

gezien waar, maar geen gegrond argument ten opzichte van de krimp die plaats zou vinden zonder de 

komst van deze studenten. Het betreft namelijk geen gezinnen met kinderen, die invloed hebben op de 

behoefte aan speelruimte binnen de gemeenten. 

Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat veranderingen plaats zullen vinden binnen gemeenten die 

vooraf niet voorzien zijn bij de selectie van de casussen. Dit zorgt ervoor dat toekomstige veranderingen 

binnen de gemeente Schinnen bij een herhaling van het onderzoek naar alle waarschijnlijkheid andere data 

opleveren. De gemeente Schinnen gaat in de toekomst namelijk fuseren met drie andere dorpsgemeenten 

tot de één nieuwe gemeente Beekdalen. Deze fusie zal zorgen voor een ander beleid en daarmee ook een 

andere aanpak van het speelruimtebeleid in relatie tot de krimp.  

Naast een andere aanpak van het beleid zal ook de grondoppervlakte van de gemeente toenemen. Dit zorgt 

ervoor dat de data verkregen binnen huidige casussen niet meer representatief onderling vergeleken 

kunnen worden. Wanneer in de toekomst gekeken wordt naar de grondoppervlakte als criteria bij de 

casuskeuze zoals aangegeven in paragraaf 3.2.2 zal deze significant verschillen.  

De representativiteit van de steekproef waarbij één casus per krimpgebied is gebruikt, geeft mogelijk een 

kleinschalig inzicht in de beleidsmatige aanpak per krimpgebied. Door de korte tijdsperiode voor het 

onderzoek is ervoor gekozen één gemeente per krimpgebied te nemen als een representatieve casus. Dit 

heeft ervoor gezorgd dat ieder krimpgebied vertegenwoordigd is binnen het onderzoek, maar bij voorkeur 

zullen in een eventueel vervolgonderzoek minimaal twee tot drie gemeenten onderzocht moeten worden. 

Dit geeft een nauwkeurigere representatie van het beleid dat per krimpgebied gevoerd zal worden.  

 

Daarnaast is gekozen voor het interviewen van één onafhankelijke expert. Insteek was een interview te 

houden met minimaal twee onafhankelijke experts. Tijdens het onderzoek is echter gebleken dat het 

vinden van onafhankelijke experts op het gebied van speelruimte niet gemakkelijk is. Verschillende 

organisaties en partijen zijn benaderd, die om verschillende redenen niet in de gelegenheid of niet bereid 

waren deel te nemen aan het onderzoek. Uiteindelijk is ervoor gekozen één onafhankelijke expert te 

interviewen, waarbij is gekozen voor een diepgaand interview van tweemaal de tijdspanne van een regulier 

interview. Hieruit is de benodigde informatie naar boven gekomen en het heeft ervoor gezorgd dat een 

duidelijk overzicht is ontstaan van mogelijke gespreksonderwerpen voor de interviewguides voor de 

casussen. In een vervolgonderzoek is het raadzaam tijdig actief op zoek te gaan naar twee of zelfs drie 

onafhankelijke experts, zodat de data verkregen uit de verschillende interviews onderling vergeleken kan 

worden.  
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5.4 Zelfreflectie 
Na een intensieve onderzoeksperiode en voorgaande resultaten te hebben verkregen, kan worden 

teruggekeken op het verloop van het onderzoeksproces. De beschikbare tijd voor het vormen van de gehele 

scriptie is naar mijn mening gering geweest. Aangezien er een gering tijdsperiode ter beschikking was is er 

gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Dit brengt zijn beperkingen met zich mee. De verhouding tussen 

subjectiviteit en objectiviteit is daardoor wellicht enigszins vertekend binnen de rapportage. Het onderzoek 

bestaat namelijk veelal uit de mening van actoren, hierdoor zijn gegevens niet altijd te bewijzen. Echter, 

voor de korte periode waarin het onderzoek heeft plaatsvinden is de kwalitatieve methode wel het meest 

relevant gebleken. Door de geringe tijd zijn er slechts drie casussen onderzocht en een onafhankelijke 

expert. Dit heeft echter toch geleid tot een weliswaar beperkt, maar duidelijk onderzoek waarbij de regio 

Zuid-Limburg inzichtelijk is gemaakt. Door het gebruik van een casus per krimpregio uit de gemeenten Zuid-

Limburg is subjectieve informatie verkregen die de mening van één gemeenten vertegenwoordigd.  

Daarnaast is gebleken dat het niet vanzelfsprekend is dat iedere partij of persoon bereid is om mee te 

werken aan een interview. Idealiter moet met een langere tijdsperiode worden gekozen voor drie 

gemeenten per krimpregio in Zuid-Limburg. Dit zou een minder subjectieve vertegenwoordiging van data 

kunnen voorkomen. Tevens zou er dan onderling binnen een krimpgebied data met elkaar vergeleken 

kunnen worden. Idealiter moet er in de beginfase al worden nagedacht over de te onderzoeken casussen en 

de te interviewen personen. Dit heeft wel plaats gevonden binnen het onderzoeksvoorstel, maar in deze 

periode zou er ook al contact opgenomen moeten worden met potentiële respondenten. Nu heeft dit in de 

beginfase plaats gevonden van de daadwerkelijke onderzoeksperiode. Hierdoor zou er minder tijdsdruk zijn 

en kan er wellicht gekozen worden voor een variant op het onderzoek met meer respondenten.  

Waar in het vervolg ook rekening mee moet worden gehouden, is de ligging van de casussen ten opzichten 

van de buitenlandse grenzen. Dit is namelijk binnen het onderzoek binnen een case van aanzienlijk belang 

geweest. In dit onderzoek is gebleken dat de huidige situatie binnen de krimpregio’s op het gebied van de 

daling van inwonersaantallen regionaal kan verschillen. Veel gemeenten proberen namelijk actief de krimp 

binnen hun regio om te zetten in groei. In toekomstig onderzoek zou gekeken moeten worden naar het 

actuele beleid op het gebied van krimp binnen de gemeenten die als casus dienen. Er kan dan in een breder 

perspectief gekeken worden naar het gevoerde beleid op het gebied van speelruimte.  

De ingeplande gesprekstijd per interview bedroeg 45 tot 60 minuten. Van de drie casussen hebben er twee 

60 minuten in beslag genomen en één 45 minuten. Een verschil dus van 15 minuten aan gespreksstof. Dit 

verschil in tijdsbestek kan van invloed zijn geweest op de verkregen data per krimpgebied uit de 

verschillende interviews. Er moet ook rekening gehouden worden met de persoonlijke eigenschappen van 

de respondenten, welke van invloed zijn op de gespreksduur. In de toekomst moet  worden geprobeerd de 

gespreksduur van de interviews ongeveer evenredig te houden.  

Tot slot is het van belang de achtergrond van de verschillende wethouders in acht te nemen. Twee van de 

drie wethouders hadden een achtergrond in de gezondheidszorg. Wellicht beïnvloedt dit hun zienswijze op 

het belang van de aanwezigheid van speelruimte in relatie tot gezondheidsaspecten. Ook is niet uit te 

sluiten dat zij  in hun beleidsvorming het belang van speelruimte in relatie tot de gezondheid van kinderen 

zwaarder laten meewegen. Het bleek echter dat ook de wethouder zonder gezondheidsachtergrond het 

belang van speelruimte voor kinderen in relatie met gezondheid hoog achtte. In een vervolgonderzoek is 

het daarom van belang een eventuele persoonlijke achtergrond in relatie tot het onderzoeksonderwerp 

mee te laten wegen. Ondanks deze bijkomstigheden is er toch een representatief beeld gegeven van het 

speelruimte beleid in de krimpregio Zuid-Limburg.  
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6. Aanbeveling  
In dit hoofdstuk wordt een aantal aanbeveling gedaan op basis van de ondervonden onderzoeksresultaten 

binnen deze rapportage. De aanbevelingen richten zich op  gemeenten binnen de krimpregio Zuid-Limburg, 

maar zijn wellicht ook van toepassing op gemeenten binnen andere krimpregio’s  in Nederland die een 

vergelijkbaar beleid hanteren op het gebied van speelruimte. 

 

De aantrekkelijkheid van een speelruimte evalueren middels een vast format 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de aantrekkelijkheid van speelruimte niet wordt gecontroleerd met een 

vaste methode of een vast format. Gemeenten gebruiken liever feedback vanuit burgers, buurt- en 

speeltuinverenigingen en medewerkers Buitendienst als evaluatie omtrent de aantrekkelijkheid van een 

speelruimte. Deze feedback bestaat echter uit meningen en deze zijn persoonlijk en subjectief. Het is niet 

uit te sluiten dat burgers uit eigen belang een speelruimte willen behouden. Dit heeft invloed op het 

voorzieningenniveau en bijvoorbeeld de waarde van hun huis. Daarnaast is de factor aantrekkelijkheid ook 

niet objectief meetbaar, wanneer wordt uitgegaan van een mening van een persoon. De aantrekkelijkheid 

van speelruimte verschilt per persoon. Door een vast format te hanteren, waarmee de aantrekkelijkheid 

van speelruimte wordt geëvalueerd, kan de aantrekkelijkheid worden gewaarborgd. Daarnaast kan ook op 

een onderbouwde wijze worden aangegeven, waarom een speelruimte gesaneerd moet worden. 

Vervolgens kan op basis van deze gegevens uit een vast format een discussie plaatsvinden met burgers. In 

co-creatie tussen gemeenten, verenigingen en burgers kan vervolgens worden gezocht naar een alternatief, 

bijvoorbeeld in de vorm van een centrale buurtplek. 

 

Onderzoek naar centrale buurtplekken in combinatie met gezondheid 

De gemeenten binnen dit onderzoek hebben aangegeven dat zij het belang van speel- en 

beweegmogelijkheden in combinatie met de gezondheid van kinderen van groot belang vinden.  Het 

saneren van speelruimtes sluit niet aan op de strategische visies van de gemeente, omdat het totale 

oppervlakte speel- en beweegmogelijkheden hiermee afneemt. Het hanteren van centrale buurtplekken 

sluit echter niet uit dat deze ook gecombineerd kunnen worden met beweegmogelijkheden voor kinderen 

en ouderen, bijvoorbeeld in de vorm van fitnesstoestellen. Aangezien wordt aangeraden openbare 

voorzieningen te clusteren om de betaalbaarheid ervan in te toekomst te waarborgen, schept dit kansen. 

Het verkennen van planologische ontwikkelingen op het gebied van centrale buurtplekken wordt dan ook 

aanbevolen. Er zijn verschillende ingenieursbureau in Nederland gespecialiseerd op het gebied van 

speelruimte. Door de expertise van deze bedrijven te raadplegen, kunnen nieuwe centrale buurtplekken 

worden ontwikkeld, waar meerdere doelgroepen en behoeftevoorzieningen bij elkaar komen. Het 

combineren van speelruimte- en gezondheidsbeleid is dan ook een belangrijke aanbeveling die voorkomt 

uit dit onderzoek. 

 

Onderzoek naar de behoefte van oudere jeugd in combinatie met centrale buurtplekken 

Een belangrijke bedreiging die gesignaleerd wordt binnen dit onderzoek is de vrees voor overlast 

veroorzaakt door hangjongeren rondom centrale buurtplekken. Dit is een factor die gemeenten beperken 

door actief wijkagenten  en/of  jeugd- en jongerenwerkers in contact te brengen met deze doelgroep.  

Uit dit onderzoek blijkt echter dat dit type overlast voortkomt uit een gebrek aan voorzieningen voor deze 

doelgroep. Door de behoeften van deze doelgroep in kaart te brengen en hierop in te spelen, kan deze 

overlast verholpen worden. Deze kan eventueel binnen de centrale buurtplek invulling krijgen, hetgeen er 

tevens voor zorgt dat diverse leeftijdsgroepen binnen een gemeente in contact komen met elkaar. 
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Bijlage III: Interview guide onafhankelijke expert 

 

Interview guide onafhankelijke experts 

 
 
Geïnterviewde persoon 
 
xxxx 
 
 
Hoofdvraag 
  
Hoe aantrekkelijk zijn de speelruimte in de gemeenten binnen krimpregio’s voor kinderen? 
 
 
Intro 
 
Goedemiddag, ik ben Lucas Niessing, pre-master studenten Spatial Planning aan de Radboud Universiteit te 
Nijmegen. Allereerst willen ik u bedanken voor het meewerken aan het onderzoek. Zoals u hebt gehoord 
voeren ik een onderzoek uit naar het waarborgen van speelruimte voor kinderen binnen Nederlandse 
krimpregio’s. Het interview zal een 45 tot 60 minuten in beslag nemen. Om het interview later terug te 
kunnen luisteren zou ik het gesprek graag willen opnemen als u daar geen problemen mee heeft? Alles wat 
u vandaag verteld wordt volledig vertrouwelijk gehouden en uiteraard niet gedeeld zonder uw permissie.  
 
Indien u zelf opmerkingen heeft over essentiële elementen die ik moet meenemen binnen het onderzoek is 
hier achteraf tijd voor ingepland. Ik zal starten met enkele algemene vragen, hierna volgen enkele dieper 
gaande inhoudelijke vragen met betrekking tot het onderzoeksonderwerp en uw ervaring hiermee.  
 
 
Slot 
 
Hartelijk bedankt voor uw medewerking, we zijn aan het eind van het interview gekomen. De verkregen 
informatie uit dit interview zal zeker bruikbaar zijn binnen mijn onderzoek. Graag wil ik u uiterlijk […] een 
pdf-versie van het interview opsturen. Zou ik u tevens telefonisch of via e-mail mogen contacteren indien er 
onduidelijke heden zijn tijdens het transcriberen? Tot slot zouden ik u willen vragen of er nog zaken zijn die 
u belangrijk acht ten behoeve van het onderzoek?  
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1. Algemene informatie over de geïnterviewde 
 
1.1  Kunt u een korte introductie geven van uzelf? 
 
 (Naam, werkgebied, leeftijd en uw functie) 
 
1.2  Kunt u aangeven hoe de hoofdvraag: “Hoe aantrekkelijk zijn de speelruimte in de gemeenten 

binnen krimpregio’s voor kinderen” van het onderzoek terug komt in uw werkveld? 
 
 
 
2. Welke factoren zijn bepalende voor de aantrekkelijkheid van een speelruimte voor kinderen? 
 
2.1  Wat verstaat u onder de definitie speelruimte?  

(openbaar/particulier of beiden) 

2.2  Welk type speelruimte vindt u het meest relevant voor kinderen? 

 (informele/formele speelruimte of een combinatie van beiden) 

2.3 Welk type speelruimte zou volgens u meer aandacht moeten krijgen met betrekking tot de 
aantrekkelijkheid? 

2.3.1  De informele speelruimte of de formele speelruimte binnen een gemeenten? 

2.4 Hoe zou u de definitie “aantrekkelijkheid” beschrijven met betrekking tot speelruimte? 

2.5  Welke factoren bepalen volgens u de aantrekkelijkheid van een speelruimte? 

2.5.1  Er zijn drie factoren te benoemen: ruimtelijke factoren / persoonlijke factoren / sociale factoren  of 
voorziet u eerder een combinatie van factoren 

2.6  Kunt u voor de belangrijkste factor enkele voorbeelden benoemen met betrekking tot speelruimte 
voor kinderen? 

2.7  Met welke factoren wordt volgens u te weinig rekening gehouden bij speelruimte? 

2.7.1  Is dit uit een praktisch oogpunt of voornamelijk financieel? 
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3. In hoeverre houden gemeenten in krimpregio’s in hun beleid rekening met speelruimte?  

3.1 In welke mate bent u als speelruimte adviseur actief binnen de krimpregio’s van Nederland? 

 (in het bijzonder de krimpregio Zuid-Limburg) 

3.2 Hoe moeten gemeenten binnen krimpregio’s volgens u actief bezig zijn met het aanpassen van hun 
speelruimte beleid? 

3.3 Welk verschil zou u kunnen aanduiden rondom speelruimte beleid uit een gemeenten in 
krimpregio en een “reguliere gemeente” binnen Nederland? 

3.3.1  Een reguliere gemeenten is hierbij een gemeenten, waarbij geen krimp in het bewoners aantal 
plaats vindt. 

3.4 Wat zijn de meest  prominente problemen die u tegenkomt in het beleid van gemeenten binnen 
krimpregio’s? 

3.5 Welke gevolgen heeft het niet aanpassen van het beleid voor speelruimte volgens u voor 
gemeenten binnen krimpregio’s?  

 

4. Welke kansen of bedreigingen ondervinden gemeenten om de aantrekkelijkheid van een speelruimte 
te verhogen?  

4.1 Welke kansen ziet u voor gemeenten binnen krimpregio’s als het gaat om het verbeteren van de 
aantrekkelijkheid van speelruimte? 

4.1.1  Ziet u dat gemeenten deze kansen ook actief implementeren in hun beleid. 

4.2  Waarom denkt u dat deze kansen nog niet volledig benut zijn door gemeenten? 

 (Wet- en regelgeving, politieke en financieel of een combinatie ) 

4.3 Binnen het spectrum speelruimte wordt veelvuldig gesproken over veiligheid als een bedreiging 
voor aantrekkelijke speelruimte. Ziet u de factor veiligheid ook als een belemmering om 
speelruimte aantrekkelijker te maken? 

 (Natuurlijk spelen; bijvoorbeeld geen val dempende ondergronden) 

4.4 Welke andere bedreigingen signaleert u als het gaat om het verbeteren van de aantrekkelijkheid 
van speelruimte? 

 (Wet- en regelgeving/beleid/financieel) 

4.5 Zijn gemeenten zich volgens u bewust van de kansen en bedreigingen rondom onvoldoende 
speelruimte voor kinderen binnen krimpregio’s? 
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5. Hoe kunnen beleidsplannen worden aangepast op een dalend aantal kinderen in krimpregio’s.  
 
5.1  Moeten beleidsplannen in uw optiek worden aangepast op het dalend aantal kinderen in 

krimpregio’s? 
 
 
5.1.1 Welke gevolgen heeft het niet aanpassen van beleidsplannen? 
 
 
5.1.2  Welke effecten heeft het aanpassen van beleidsplannen op de speelruimte voor kinderen? 
 
 
5.2 Welk beleidsmatige aanpassingen kunnen de aantrekkelijkheid van speelruimte volgens u 

vergroten? 
 
 
5.2.1 Moeten er alleen aanpassingen plaats vinden op beleidsmatig gebied of ook op andere gebieden 

zoals bijvoorbeeld wet- en regelgeving?  
 
5.3 Wie zou verantwoordelijk moeten zijn voor de uitvoering van de gewijzigde beleidsplannen? 
 

(gemeenten, burgers, provincie, rijk)  
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Bijlage IV: Interview guide gemeenten 

 

Interview guide gemeenten 

 
 
Geïnterviewde persoon 
 
xxxx 
 
 
Hoofdvraag 
  
Hoe ervaren gemeenten in krimpregio’s het belang van speelruimtebeleid?  
 
 
Intro 
 
Goedemiddag, ik ben Lucas Niessing, pre-master studenten Spatial Planning aan de Radboud Universiteit te 
Nijmegen. Allereerst willen ik u bedanken voor het meewerken aan het onderzoek. Zoals u hebt gehoord 
voeren ik een onderzoek uit naar het waarborgen van speelruimte voor kinderen binnen Nederlandse 
krimpregio’s. Het interview zal een 45 tot 60 minuten in beslag nemen. Om het interview later terug te 
kunnen luisteren zou ik het gesprek graag willen opnemen als u daar geen problemen mee heeft? Alles wat 
u vandaag verteld wordt volledig vertrouwelijk gehouden en uiteraard niet gedeeld zonder uw permissie.  
 
Indien u zelf opmerkingen heeft over essentiële elementen die ik moet meenemen binnen het onderzoek is 
hier achteraf tijd voor ingepland. Ik zal starten met enkele algemene vragen, hierna volgen enkele dieper 
gaande inhoudelijke vragen met betrekking tot het onderzoeksonderwerp en uw ervaring hiermee.  
 
 
Slot 
 
Hartelijk bedankt voor uw medewerking, we zijn aan het eind van het interview gekomen. De verkregen 
informatie uit dit interview zal zeker bruikbaar zijn binnen mijn onderzoek. Graag wil ik u uiterlijk […] een 
pdf-versie van het interview opsturen. Zou ik u tevens telefonisch of via e-mail mogen contacteren indien er 
onduidelijke heden zijn tijdens het transcriberen? Tot slot zouden ik u willen vragen of er nog zaken zijn die 
u belangrijk acht ten behoeve van het onderzoek?  
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Introductie: 
 
1. Kunt u een korte introductie geven van uzelf? 
 
 
  
Algemene vragen: 
 
1. Wat verstaat u onder de definitie speelruimte? 
 
2. Hoe zou u de definitie ‘aantrekkelijkheid’ beschrijven met betrekking tot speelruimte? 
 
 
 
Deel vraag 1: Hoe ervaren gemeenten in krimpregio’s het belang van centrale buurtplekken? 
 
1. Bevinden er zich binnen uw gemeenten al centrale buurtplekken? 
 
Ja Zijn er dit volgens u voldoende en ontbreken er nog plekken? 
 
Nee Waarom bevinden er zich geen centrale buurtplekken? 
 
2. Hoe belangrijk zijn centrale buurtplekken volgens u voor gemeenten in krimpregio’s? 
 
3. Heeft u als gemeenten zicht op het effectief gebruik van uw speelruimte? 
 
Ja Hoe wordt deze informatie over het gebruik verkregen? 
 
Nee Waarom heeft u als gemeenten geen zicht op dit gebruik van speelruimte? 
 
4. Zou u bereid zijn speelplekken te verwijderen binnen uw gemeente om één centrale buurtplek in een 
wijk of buurt te creëren? 
 
Ja Heeft u ook voldoende financiële middelen om dit te verwezenlijken? 
 
Nee Waarom zou u dan niet kiezen voor een centrale buurtplek? 
 
 
 
Deelvraag 2: Op welke manier evalueren gemeente in krimpregio’s de aantrekkelijkheid van speelruimte? 
 
1. Wordt de aantrekkelijkheid van speelruimte geëvalueerd binnen uw gemeenten? 
 
Ja Op welke wijze wordt deze dan binnen uw gemeenten geëvalueerd? 
  
Nee Zou deze aantrekkelijkheid wel volgens u geëvalueerd moeten worden? 
 
2. Bent u zich ervan bewust dat de vraag naar aantrekkelijke speelruimte voor kinderen groeit? 
 
Ja Hoe verwerkt u deze informatie binnen het beleid van de gemeenten? 
 
Nee Zou u de speelruimte binnen uw gemeenten vervolgens wel aantrekkelijker willen maken?  
 
3. Hoe belangrijk vindt u de aantrekkelijkheid van speelruimte binnen uw gemeenten? 
 
4. Bent u van mening dat centrale buurtplekken aantrekkelijker zijn voor kinderen binnen krimpregio’s? 
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Deelvraag 3: Moeten de beleidsplannen rondom speelruimte binnen krimpregio’s worden aangepast op 
het dalend aantal kinderen? 
 
1. Is uw gemeenten bezig met het aanpassen van beleidsplannen als reactie op het dalend aantal inwoners? 
 
Ja Op welke wijze is uw gemeenten daar momenteel mee bezig? 
 
Nee Waarom is uw gemeenten daar momenteel nog niet actief mee bezig? 
 
2. Bent u van mening dat gemeenten in krimpregio’s een ander speelruimte beleid moeten voeren als 
gemeenten waar geen krimp plaats vindt? 
 
Ja Waarom zou uw gemeenten dan een ander beleid moeten voeren? 
 
Nee Waarom zou uw gemeenten dan niet moeten anticiperen op het dalend aantal kinderen? 
 
3. Uw gemeenten voldoet niet aan de gewenste hoeveelheid speelruimte volgens een onderzoek van RIGO 
uit 2008. Is hier vervolgens het speelruimte beleid op aangepast binnen uw gemeenten? 
 
Ja Hoe komt dit terug binnen uw speelruimte beleid? 
 
Nee Waarom is dit volgens u niet gebeurt? 
 
4. Indien u uw beleidsplannen niet zou aanpassen, welke gevolgen voorziet u dan voor de toekomst? 
 
5. Zou er meer steun vanuit de Rijksoverheid of Provincies moeten komen op het gebied van veranderingen 
rondom speelruimtebeleid in krimpregio’s? 
 
Ja Moet er een gezamenlijk beleid komen voor krimpregio’s? 
 
Nee Is dit dan alleen de taak van gemeenten? 
 
 
 
Deelvraag 4: Welke kansen of bedreigingen ondervinden gemeenten bij het aanpassen van 
beleidsplannen op het gebied van speelruimte? 
 
1. Zijn er volgens u voldoende financiële middel ter beschikking om veranderingen in beleid ook uit te 
voeren? 
 
Ja Worden deze financiële middelen ook volledig benut? 
 
Nee Heeft dit invloed op de aantrekkelijkheid van speelruimte binnen uw gemeenten? 
 
2. Bent u zich als gemeenten voldoende bewust van de kansen en bedreigingen rondom speelruimte in 
relatie tot het dalend aantal kinderen? 
 
Ja Hoe komt dit dan terug in het beleid rondom speelruimte in uw gemeenten? 
 
Nee Zouden gemeenten volgens u zich meer moeten verdiepen in de gevolgen van het dalend aantal 

kinderen op speelruimte beleid? 
 
3. Ervaart u de factor veiligheid als een belemmering in relatie tot aantrekkelijkere speelplekken? 
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4. Verwacht u veel tegenstand van bewoners bij het verwijderen van onaantrekkelijke speelplekken? 
 
Ja Van welke groep bewoners verwacht u hierbij de meeste tegenstand? 
 
Nee Waarom wordt dit dan nog niet effectief uitgevoerd binnen uw gemeenten? 
 
5. Welke kansen of bedreigingen signaleert u momenteel met betrekking tot veranderingen in speelruimte 
beleid? 
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Bijlage V: Samenvatting interview onafhankelijke expert 

 

SAMENVATTING INTERVIEW MET  ONAFHANKELIJKE EXPERT 

De heer J. OOST  

De activiteiten van bovengenoemd expert en Ingenieursbureau OBB omvatten het geven van 

speelruimteadvies, het opstellen van speelruimtebeleid en de realisatie hiervan en het doen van onderzoek 

met betrekking tot speelruimten. 

In Nederland wordt de term speelruimte divers geïnterpreteerd. Volgens de expert bevindt  speelruimte 

zich overal waar een kind kan en mag spelen, m.u.v. begraafplaatsen en snelwegen. Deze informele 

speelruimte omvat bijvoorbeeld stoep, straat, plein, weiland, bos, sportvelden, etc.   

Daarnaast bestaat formele speelruimte, gevormd door speelplekken, welke specifiek zijn ingericht om te 

spelen. Onder de formele speelruimten vallen ook speeltuinen, waar veelal een vereniging of organisatie 

boven staat.     

In het verleden zijn in Nederland, door het relatief hoge kinderaantal, veel speelplekjes aangelegd. Nu het 

aantal kinderen daalt, zijn volgens de expert deze vele kleine plekjes oninteressant.  Volgens hem ligt de 

uitkomst in het samenvoegen van de kleine plekken tot één centrale speelplek die dusdanig is 

samengesteld dat deze aantrekkelijk is voor diverse doelgroepen. Bijvoorbeeld peuters, kleuters, junioren, 

pubers, volwassenen en senioren of een combi hiervan. De centrale speelplek kent  variatie in spelvormen, 

ruimtelijke omgeving, combineert groen-grijs-water en biedt voldoende uitdaging voor de verschillende 

doelgroepen.   

Een dergelijke centrale speelplek wordt daarnaast ondersteund door enkele eenvoudige steunplekken, die 

eenvoudiger, goedkoper en simpeler zijn.  

Volgens de expert kenmerken krimpregio’s zich door geldgebrek of gebrek aan de wil om geld uit te geven 

aan speelplekken  bij de gemeenten, tenzij de Provincie financieel bijspringt. Er wordt weinig uitgegeven 

aan vernieuwing en met moeite worden bestaande speelplekken in stand gehouden.  

Er zijn een aantal redenen benoembaar  waarom het weghalen van bestaande speelplekken gevoelig ligt en 

burgers zich verzetten tegen één centrale plek, namelijk: 

▪ er bestaat angst dat overlast ontstaat, veroorzaakt door jongeren op één centrale plek;   

▪ er bestaat angst om iets weg te halen, doordat het ontbreken van voorzieningen kan leiden tot overlast; 

▪ de huidige generatie senioren blijkt veelal voorstander van het behouden van kleine speelplekken, met 

name voor hun kleinkinderen. 

Hierdoor vinden geen aanpassingen plaats aan veranderende omstandigheden en ontstaat een situatie van 

pappen en nathouden in plaats van vernieuwen en herzien. De expert illustreert dit principe aan de hand 

van het “auto-voorbeeld” dat ter vergelijk kan dienen voor de situatie met oude, niet effectieve 

speelplekken:  

Een gezin koopt een grote auto, die netjes wordt onderhouden. Na verloop van tijd  veroudert de auto en 

komen er steeds meer reparaties om deze te behouden, terwijl het gezin inmiddels is verkleind tot een 

vader en moeder en één kind. De andere kinderen zijn inmiddels het huis uit en hebben eigen kinderen.  
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Zij vinden het echter wel gemakkelijk om zo nu en dan de grote auto van hun ouders te lenen. Daarom 

wordt de auto niet weggedaan. Er wordt geen effectief gebruik meer van de auto gemaakt. De grote auto 

wordt behouden voor het sporadische gebruik door de kinderen. Ditzelfde principe is toepasbaar op een 

formele speelplek.  

De expert is van mening dat de huidige speelruimten binnen de krimpregio’s niet aantrekkelijk zijn.  Deze 

aantrekkelijkheid is volgens hem afhankelijk van ruimtelijke factoren, persoonlijke factoren en sociale 

factoren, welke allen hun eigen invloed hebben. De juiste combinatie gerelateerd aan omgeving en 

doelgroep bepaalt de aantrekkelijkheid.  

Reeds bij het inrichten van openbare ruimte moet gezocht worden naar informele speelmogelijkheden,  

zoals bos om in te spelen, een doodlopende straat, een heuvel, etc. In de groene omgeving kan gemakkelijk 

en zonder veel kosten uitdagende, informele speelruimte gecreëerd worden. Speelplekken dienen als 

surrogaat ter aanvulling hierop. 

Op formele speelplekken staan speeltoestellen die aan normen van veiligheid moeten voldoen en 

gecertificeerd  zijn. Natuurlijke elementen als boomstammen, een berg zand, etc. kunnen echter ook het 

spelen van kinderen dienen. Het kan worden gevat onder het natuurlijke spelen. Volgens de expert is er 

veel meer informele speelruimte en heb je er meer aan omdat kinderen graag buiten in  vrijheid spelen.  

Het een hoeft het ander overigens niet uit te sluiten.  

Volgens de expert signaleren krimpregio’s niet voldoende of speelplekken effectief benut worden en passen 

zij hun beleid niet aan ten aanzien van de krimp van kinderaantallen. Men weet van de krimp, maar 

bovengenoemde redenen zorgen voor een gevoeligheid onder de burgers waardoor gemeenten veelal 

besluiten niet op te heffen of te kiezen voor een nieuwe centrale plek. Daarnaast maken speelplekken en 

speelruimten vaak onderdeel uit van omvangrijkere portefeuilles en vallen zij onder verschillende 

organisatorische eenheden binnen de gemeente. Bijvoorbeeld  onder de organisatorische eenheid 

“Welzijn” alsook onder de organisatorische eenheid “Beheer & Onderhoud”, hetgeen efficiënt beleid en de 

uitvoering daarvan in de weg zit.  

Het vooruitzicht van de expert is dat uiteindelijk geen enkele speelplek meer in de lucht kan worden 

gehouden. In de loop der tijd zullen met en met de speeltoestellen verdwijnen, totdat niets aantrekkelijks 

meer overblijft. 

De expert adviseert krimpgemeenten over te stappen op een centrale speelplek gebaseerd op  

kinderaantallen en de doelgroepen die de gemeenten beogen. Liefst voorzien van een goede groen-grijs-

water-combinatie en  aangevuld met enkele eenvoudige steunplekken. Wanneer daar ook nog eens een 

vereniging of organisatie boven kan staan, zou dit optimaal zijn, daar deze als aanjager kan fungeren met 

betrekking tot activiteiten en routing waardoor aanwezigheid aantrekkelijk wordt voor de beoogde 

doelgroepen. In Limburg zou dit geen probleem hoeven te zijn, daar Limburg momenteel veel 

speeltuinverenigingen kent en ook de Provincie Limburg speelruimten een warm hart toedraagt middels 

Speeltuinwerk Limburg.  
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Bijlage VI: Samenvatting interview gemeente Vaals 

 

SAMENVATTING INTERVIEW MET  WETHOUDER GEMEENTE VAALS 

De heer K. Kersten 

De heer Kersten is Wethouder Wonen & Verkeer bij de gemeente Vaals. Tot zijn portefeuille behoren 

openbare ruimte, landschap, begraafplaatsen, huisvesting en milieu. Hij heeft een opleidingsachtergrond in 

de bewegingswereld.  

De wethouder deelt het gegeven dat Vaals behoort tot de krimpregio niet. Vaals is een kleine Nederlandse 

gemeente, die eigenlijk als voorstad dient voor de Duitse stad Aken. Omdat Aken hard groeit qua 

inwonersaantal, doordat er steeds meer studenten komen studeren, groeit ook het inwonersaantal van 

Vaals doordat studenten er komen wonen. Dit biedt Vaals potentieel en naar verwachting van de 

wethouder zal hierdoor de krimp in Vaals niet doorzetten zoals in andere Zuid-Limburgse gemeenten.   

Volgens de wethouder betreft speelruimte alle ruimten waar kinderen kunnen spelen en dat hoeft niet 

persé omheind te zijn.   

De aantrekkelijkheid wordt volgens hem bepaald door meerdere factoren, zoals maatschappelijke 

ontwikkelingen en generaties, die met de tijd veranderen.   

Vaals is een landelijke gemeente, waar veel gelegenheid bestaat tot buiten spelen en gebruik gemaakt 

wordt van informele speelruimte. Daarnaast kent de gemeente nog veel traditionele speelplekken voorzien 

van speeltoestellen. De gemeente vindt het belangrijk dat deze plekken bestaan omdat zij 

bewegingsarmoede tegen willen gaan. Daarom moeten de ingerichte ruimten uitnodigen tot spelen en 

bewegen.  

Ook heeft Vaals het Activiteitenplein waar allerlei dingen gedaan kunnen worden zoals klimmen, skaten, 

fietsen, jeu-de-boules, etc. Er is ook een vereniging aan verbonden. Het plein kan voor meerdere 

doeleinden gebruikt worden. Je kunt het zien als een soort centrale speelplek, maar dan ruimer opgezet 

dan enkel spelen. Er is ook rekening gehouden met de aantrekkelijkheid, door onderdelen te plaatsen die 

mensen prikkelen. Zoals een fontein, die is mooi om te zien en voor kinderen leuk om mee te spelen. En 

daarnaast kan ook nog een consumptie genoten worden. De gemeente is van mening dat deze inrichtingen 

integraal moeten worden bekeken.   

De gemeente checkt niet of haar speelruimten effectief gebruikt worden. Ambtenaren uit diverse diensten 

houden oren en ogen open om signalen vanuit de samenleving op te pikken en op basis daarvan besluiten 

en acties te ondernemen. Er wordt goed geluisterd naar de mening van de inwoners. De gemeente is van 

mening geen onderzoeksbureau hiervoor nodig te hebben. De gelden daarvoor besteedt zij liever aan 

speelplekken of andere zaken. De gemeente heeft geïnventariseerd in duurzame en goede materialen om 

zodoende minder onderhoud te hoeven doen. Veel speelplekken zijn geschikt voor meerdere doelgroepen. 

Zelfs ouderen komen er. 

Het idee om kleine speelplekken weg te halen en te vervangen voor één grote centrale speelplek zal 

volgens hem op veel weerstand van inwoners stuiten. De inwoners vinden het fijn wanneer een speelplek in 

de buurt is en vaak dient deze ook als ontmoetingsplek. Vaals zal daarom deze kleinere speelplekken 

handhaven.  

Volgens de wethouder is het sociale aspect en het welzijn van de burger belangrijk. Dit mag best wat kosten 

en geld moet niet altijd leidend zijn met betrekking tot het nemen van beslissingen hieromtrent, een punt 

dat binnen de Raad wel eens leidt tot discussie.   
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De gemeente heeft een strategische visie tot 2020 ontwikkeld, waarbij uitgegaan is van kansen en de 

verwachting dat geen krimp zal plaatsvinden. Met het oog op de bovenstaande ontwikkelingen in Aken, wil 

Vaals haar gemeente aantrekkelijk maken voor toekomstige inwoners. Zij zal haar huidige visie gewoon 

doorvoeren, hiervoor bestaan voldoende middelen. Natuurlijk worden eventuele bedreigingen in het oog 

gehouden.    
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Bijlage VII: Samenvatting interview gemeente Schinnen 

 

SAMENVATTING INTERVIEW MET WETHOUDER GEMEENTE SCHINNEN 

De heer H. Janssen 

De heer Janssen is beleidsadviseur bij de gemeente Schinnen en houdt zich bezig met Openbare Ruimte en 

het sociale domein. Daarnaast heeft hij enkele kleinere aandachtsgebieden zoals speeltuinen en leerplicht 

en leidt hij een project om het centrum van Schinnen levendig en groen te krijgen. De heer Janssen heeft 

een gezondheidzorgachtergrond. 

Voor de heer Janssen is speelruimte een heel flexibel begrip en dit uit zowel informele - als formele 

plekken. Officiële speelruimte is omheind, maar kinderen spelen volgens hem ook veel op andere plekken 

waar zij zich thuis voelen. Nauwe inkadering is niet noodzakelijk.   

Met betrekking tot de aantrekkelijkheid van speelruimten is hij van mening dat toestellen uitdagend 

moeten zijn, dat men zich ertoe aangetrokken moet voelen. Het moet veilig en plezierig zijn en voldoen aan 

de tijdgeest; een los toestel werkt niet meer vandaag de dag.   

Belangrijk zijn daarnaast de aspecten bewegen en elkaar ontmoeten. Activiteiten moeten beweging 

opleveren en mensen triggeren, met name de jeugd. Daar zet het gemeentelijk beleid sterk op in.  

Schinnen kent naast formele - en informele speelruimten ook dorpsdagvoorzieningen: voorzieningen waar 

jong en oud samen kunnen komen, elkaar kunnen vinden en samen iets kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld 

een beweegtuin waar jongeren en ouderen elkaar kunnen vinden.  

De bestaande speelplekken liggen verdeeld over de zes kerkdorpen van Schinnen en bestaan uit enkele 

speeltoestellen. De buurten vinden dit goed, maar het is beleid van vroeger. De heer Janssen is zelf meer 

voorstander van centraal. Zijn voorkeur gaat uit naar ontmoetingsplekken waar activiteiten gecombineerd 

worden. Het is mooi wanneer hier een vereniging met vrijwilligers boven hangt met goede ideeën en als 

aanjager. Het moet volgens hem van onderop komen, niet enkel vanuit de gemeente. Co-creatie dus tussen 

de gemeente, de burger en soms de Provincie.  

Hij denkt dat het beter is oude speelruimten, die nauwelijks gebruikt worden, op te heffen en de 

betreffende toestellen over te plaatsen naar een grotere plek waar nieuwe initiatieven ontstaan. Er zijn 

plekken die amper gebruikt worden, maar toch willen de buurtbewoners niet dat zo’n plek verdwijnt.  

Weghalen moet natuurlijk plaats vinden in overleg met de buurtbewoners. Hij denkt door een goed 

alternatief te bieden de weerstand van burgers weg te kunnen nemen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van 

een bankje voor ontmoeting. 

Bestaande speelvoorzieningen met aanhakende activiteiten die goed gebruikt worden, blijft de gemeente 

ondersteunen gezien het sociale- en maatschappelijke belang.      

Of de huidige speelplekken effectief gebruikt worden, wordt niet concreet gecheckt. De buitendienst van de 

gemeente houdt dit in de gaten en koppelt indien nodig terug. Ook gaat de heer Janssen zelf vaker kijken 

naar de stand van zaken en gaat hij het gesprek aan met bewoners. Zij hebben namelijk veelal het beste 

zicht op de situatie en beschikken over ideeën.  

Momenteel is een fusie gaande tussen Schinnen, Nuth en Onderbanken. Zij zullen vanaf 2019 tezamen de 

nieuwe gemeente Beekdalen vormen. Afzonderlijk beleid moet daartoe integraal worden afgestemd.  
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Het Geleenbeekdal, waar Beekdalen toe zal behoren, is door de Provincie uitgeroepen tot toeristische 

sector. Omdat de gemeente Beekdalen een groene buffer gemeente wordt, wil men de gemeente 

aantrekkelijk maken om te komen wonen. Hiertoe zullen investeringen gedaan worden.  

Vernieuwingen zullen in ieder geval integraal opgepakt worden. Momenteel ontbreken de financiële 

middelen over te gaan op centrale plekken en vernieuwing. De keuringen worden gedaan en het 

noodzakelijke onderhoud, maar er wordt momenteel niet extra geïnvesteerd. Die beslissingen liggen te 

zijner tijd bij de nieuwe Raad.     
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Bijlage VIII: Samenvatting interview gemeente Voerendaal  

 

SAMENVATTING INTERVIEW MET  WETHOUDER GEMEENTE VOERENDAAL 

De heer P. Leunissen 

De heer Leunissen is Wethouder Sociaal Domein, Financiën en Openbaar Groen. Hij is bestuurlijk 

verantwoordelijk voor jeugdzorg, arbeidsmarkt, sociale zaken, Wmo, sportaccomodaties, 

gemeenschapsvoorzieningen, sport, cultuur, onderwijs en speelvoorzieningen. 

De gemeente Voerendaal bestaat uit vijf kernen: Voerendaal, Kunrade, Klimmen, Ubachsberg en Ransdaal.  

De gemeente hecht veel waarde aan co-creatie. Bij de lopende projecten worden actief omwonenden, 

burgers en verenigingen betrokken, hetgeen zorgt voor draagvlak.  

Voerendaal behoort tot de krimpregio van Zuid-Limburg. De prognoses van vijf jaar geleden zijn echter, tot 

op heden, nog niet uitgekomen. Vorig jaar is het inwoneraantal zelfs licht toegenomen. Voerendaal is een 

geliefde gemeente om te wonen: aantrekkelijk en met een hoog voorzieningenniveau. Wanneer de krimp 

echt doorzet, bestaat de mogelijkheid dat voorzieningen onder druk komen te staan. Maar tot op heden 

speelt dit nog niet binnen de gemeente Voerendaal. Daarnaast is de besluitvorming van de gemeente niet 

gebaseerd op de krimp, maar op basis van politieke prioriteiten. 

De wethouder ziet in speelruimte meer dan enkel formele speelplekken. Iedere kern van Voerendaal is 

voorzien van formele - en informele speelplekken. Voor de oudere jeugd bestaan binnen Voerendaal 

minder voorzieningen. Wel kent Voerendaal een rijk verenigingsleven, waarin veel jeugd vertegenwoordigd 

is. Ook is een jeugd- en jongerenwerker actief binnen de gemeente die het gesprek aangaat met de oudere 

jeugd over wat er onder hen leeft.  

Wat betreft speelruimten wordt binnen de gemeente anticyclisch gehandeld. De afgelopen jaren is 

geïnvesteerd in bestaande speelvoorzieningen en zijn nieuwe speelvoorzieningen gecreëerd. Reden 

hiervoor waren de aangegeven behoeften van de bewoners en het feit dat de gemeente wil inzetten op 

preventie met betrekking tot gezondheid. Onlangs is een beweegtuin aangelegd in Voerendaal, waar jong 

en oud gebruik van kunnen maken.  

Ook met betrekking tot de aantrekkelijkheid van speelruimten richt de gemeente zich eveneens op de 

behoeften van de buurtbewoners. Ook hier wordt maatwerk geleverd, afhankelijk van de verschillende 

kernen en de behoeften die daar spelen.  

Een centrale speelplek kent Voerendaal niet. Kinderen willen in hun eigen kern (dorp) spelen. De gemeente 

verkeert in de luxe positie dat de bestaande plekken goed worden benut en in stand gehouden kunnen 

worden.   Of speelplekken goed gebruikt worden, wordt niet gestructureerd bijgehouden. De buitendienst 

koppelt bevindingen terug en ook neemt de wethouder zelf geregeld een kijkje. Boven veel formele 

speelplekken staan verenigingen die signaleren, aanjagen en onderhoud plegen. Ook dragen zij vaker 

financieel bij. Speelplekken weghalen en vervangen door een centrale speelplek zal leiden tot veel 

weerstand. Bovendien verkeert de gemeente momenteel in de luxe positie dat dit op het moment (nog) 

niet speelt.   
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Bijlage IX: Netwerk onafhankelijke expert 
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Bijlage X: Netwerk gemeente Vaals 
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Bijlage XI: Netwerk gemeente Schinnen 
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Bijlage XII: Netwerk gemeente Voerendaal 

 

 


