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Speeltuinwerk Limburg

Voorwoord
Het was weer een bijzonder jaar maar gelukkig heeft het buiten spelen opnieuw veel
aandacht heeft gekregen; buiten spelen is een activiteit die altijd door kon gaan en waarvan
ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de noodzaak heeft ingezien in 2021.
Minister Hugo de Jonge vermeldt specifiek in een brief van 18 december 2021 de
mogelijkheden voor kleine beheerde speeltuinen met een wijkfunctie. In 2021 hebben we nog
meer de samenwerking gezocht met NUSO/Jantje Beton. Daardoor waren we onder andere
in staat om informatie over de gevolgen van corona vanuit het landelijk niveau te vertalen naar
onze leden en omgekeerd ervaringen uit het veld door te geven aan NUSO.
Altijd blijven spelen en bewegen in de buitenlucht, met of zonder lockdown, dat is wat SpeL
ook dit jaar weer heeft gepromoot.
Speeltuinwerk Limburg heeft in 2021 ervaren dat veel speeltuinleden, met gepaste
maatregelen, de poorten zoveel als mogelijk open hielden. Bij de jaarlijkse speeltuinbezoeken
van SpeL is vastgesteld dat er mooie aantallen bezoekers zijn geweest. Zeker in de
zomerperiode waar veel vakantiegangers in eigen land bleven en op zoek zijn gegaan naar
speelmogelijkheden in de buurt.

“Wil je naar buiten tijdens de lockdown? Gelukkig zijn er voor kinderen een heleboel leuke
dingen te doen die coronaproof zijn én waarbij je veilig afstand houdt van anderen. Rondom
het huis, in de tuin óf op een rustig plekje in stad of natuur.”
Bron: Kidsproof 25 Buitentips Corona Kinderen
Een hoogtepunt dit jaar was wel de Algemene Ledenvergadering in het Westhoes in
Kerkrade; er kon eindelijk weer fysiek worden afgesproken in deze periode en dat was voor
zowel SpeL als veel leden een mooie gelegenheid om elkaar te treffen.
De aanwezige speeltuinvrijwilligers, enthousiaste gastsprekers, bestuur en consulenten
hebben deze ALV als een geslaagde dag ervaren.
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Missie
Speeltuinwerk Limburg (SpeL) begeleidt en ondersteunt projecten die ruimte geven aan het
buiten spelen en wil daarmee buiten spelen mogelijk maken voor alle kinderen in Limburg.
Ons motto is dan ook: Ieder kind, elke dag!

Visie
Buiten spelen moet voor elk kind, met of zonder beperking, vanzelfsprekend zijn. Buiten
spelen en bewegen is goed voor de ontwikkeling van ieder mens en daarbij zou het samen
spelen en vertoeven in de buitenlucht, op een mooie speelplek voor iedereen mogelijk
moeten zijn. Het is gezond en biedt een waardevolle bijdrage aan de samenleving van nu en
later.

Doelen
SpeL wil vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid bijdragen aan de participatie van
burgers in de Provincie Limburg. De zelfredzaamheid en samenredzaamheid van zowel jong
als oud staat hierbij centraal en het buiten spelen en bewegen zal als een rode draad door
onze activiteiten lopen.

Nadruk zal liggen op het overdragen van kennis en het bijsturen van processen die te maken
hebben met het stimuleren van buiten spelen en bewegen. Aspecten rondom veiligheid,
techniek, pedagogiek en sociale ontwikkelingen worden aangeboden. Maar ook actuele
onderwerpen zoals duurzaamheid en klimaatverandering hebben de aandacht. SpeL zoekt
waar mogelijk de samenwerking met andere (Maatschappelijke) organisaties zodat er
optimaal gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise en daardoor de draagkracht vergroot.
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Organisatie SpeL
Speeltuinwerk Limburg (SpeL) is een vereniging en een
door de provincie Limburg erkende Maatschappelijke
organisatie die gevestigd is aan het Munsterplein in
Roermond.
In 2022 ondersteunt SpeL al 40 jaar vele speelplekken
en initiatiefnemers die ruimte willen geven aan buiten
spelen. Dit kan zijn vanuit een burgerinitiatief, een
speeltuin maar ook samenwerkingen met andere
(maatschappelijke) organisaties die buiten spelen hoog
in het vaandel hebben staan, behoren tot het werkveld
van SpeL.

Het Bestuur
Gerard IJff – voorzitter
Marleen van Rijnsbergen – vice voorzitter
Ruud van Bakel – penningmeester (start 2021)
Reinier Hubers – secretaris
Jan Burgers – bestuurslid
Ilona Steinbusch – bestuurslid (start 2021)

Jolanda Rikers – bestuurslid (afgetreden 2021)
Har Gootzen – penningmeester (afgetreden 2021)
Baer Reijnen – bestuurslid (overleden 2021)

Consulenten
Sabine van Doorn
Caroline Blom
Nicole van Thiel

Vertrouwenspersoon SpeL
Anja van den Beuken-Roeven

f
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Advies en Ondersteuning:

Speeltuinleden onder de loep nemen
SpeL bezoekt minimaal 1 keer per jaar de speeltuinleden en vanaf 2021 gebeurt dit aan de
hand van een format/werkdocument waarin diverse zaken zoals inrichting van de speeltuin,
samenstelling bestuur maar ook wensen en vragen van het speeltuinbestuur weergegeven
worden.
SpeL heeft graag een totaaloverzicht van de situatie in de speeltuin en wil dit up-to-date
houden zodat er adequaat gehandeld kan worden bij vragen van onze speeltuinleden.
Wat we hebben gedaan in 2021
Aan het einde van 2021 hebben de SpeL-consulenten 48 speeltuinbezoeken afgelegd in de
hele provincie Limburg. Dit houdt in dat een consulent 1 tot 1,5 uur afspreekt met
afgevaardigde(n) van het speeltuinbestuur en met hen allerlei zaken doorneemt. Dit kan
variëren van tips over budgettering bij aanschaf van nieuwe speeltoestellen tot het
meedenken over het werven van nieuwe vrijwilligers of bestuursleden. Maar ook
bestuursvragen of wettelijke regelingen worden voorgelegd aan SpeL.
Alle gegevens worden bijgehouden in een format dat dit jaar in werking is getreden en dat
bijgesteld kan worden, mocht dit nodig zijn.
Feestelijk tintje
Afgelopen jaar waren er enkele feestelijke momenten bij de speeltuinleden; een 10-jarig
bestaan van Speeltuin ’t Töreke uit Nuth, 5 vrijwilligers uit Speeltuin Hingen die een lintje
kregen en 2 vrijwilligers uit Speeltuin Klavertje 4 de in de schijnwerpers stonden omdat ze 40
jaar werkzaam zijn in de speeltuin.
SpeL heeft deze actieve en betrokken burgers op speelse wijze in het zonnetje gezet.

2 jubilarissen en wethouder Essers uit Beekdaelen
in Speeltuin Klavertje 4 Schimmert
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oud voorzitter Peter Heijnen Speeltuin Kitskensberg Roermond ontvangt
bronzen beeldje Jantje Beton uit handen van voorzitter SpeL

Speeltuinwerk Limburg

Verbeteren van speeltuinen/ speelplekontwikkeling
Wat is er gebeurd op speeltuingebied in 2021
Na een speeltuinbezoek volgt er altijd wel een actiepunt. Dit kan direct door SpeL worden
opgepakt of SpeL doet navraag bij een samenwerkingspartner of een ander speeltuinlid. Ook
is het mogelijk dat er speeltuinleden aan elkaar gekoppeld worden.
Consulenten probeerden afgelopen jaar op een efficiënte manier een vraag of probleem op te
lossen en maakten gebruik van de kennis die alom aanwezig is.
Vertrouwenspersoon SpeL:

Begin 2021is voor de consulenten een hernieuwde online kennismaking met de
vertrouwenspersoon van SpeL en haar leden. De voortgang wordt besproken en jaarlijks zal er
een verslag volgen over de werkzaamheden. In 2021 heeft de vertrouwenspersoon geen
enkele melding binnen gekregen.
Ophef bij verdwijnen van speelplekken:

Voorjaar 2021 was er in Maastricht onduidelijkheid over het verdwijnen van een groot aantal
speelplekken in de gemeente. SpeL heeft in deze periode de 3 speeltuinleden op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen en is een aantal keer aangesloten bij overleggen tussen
Gemeente Maastricht en diverse partijen.
Leesboeken in de speeltuinen:

Jantje Beton heeft het idee opgepakt om gratis voorleesboeken ter beschikking te stellen
voor speeltuinen zodat er leeshoekjes, mobile leeskastjes of gewoon zwerfboeken op een
speelplek beschikbaar zijn. In het voorjaar hebben consulenten honderden leesboeken
gebracht bij 13 speeltuinleden, 1 school voor speciaal onderwijs, 1 overnachtinglocatie voor
kinderen met een beperking en 3 organisaties voor opvang na schooltijd.
Speelplekontwikkeling:

In april is er de online presentatie en terugkoppeling geweest van een speelplekontwikkeling
bij een speeltuinlid in Schimmert. De eerder afgenomen onderzoeksvragen zijn doorgenomen
en besproken. De komende tijd kunnen aandachtpunten opgepakt worden door het
speeltuinbestuur en zo nodig met de SpeL-consulenten.
Aanschaf van trampolines in een speeltuin:
Een speeltuinlid uit Roermond heeft SpeL in 2021 benaderd om mee te denken over de
aanschaf van een trampolinepark voor de oudere jeugd; wat zijn de goedgekeurde
trampolines in Nederland en welke voldoen aan de veiligheidseisen?
SpeL heeft hiervoor meermaals de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) voor
ingeschakeld en navraag gedaan. De speeltuin kan met deze informatie weer zelfstandig
verder.
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WBTR ondersteuning voor leden
Vanaf 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Voor zowel SpeL als veel speeltuinleden was dit onbekende materie en daarom hebben we
de samenwerking gezocht met Huis voor de Sport Limburg zodat we onze leden verder op
weg konden helpen. Dit heeft geresulteerd in een 3-tal webinars in maart georganiseerd door
Huis voor de Sport Limburg. Onze speeltuinleden kregen de kans om hierbij aan te sluiten.
Vervolgens is door Hogeschool Zuyd een ondersteuningspunt opgericht in de vorm van een
Legal Lab. Deelnemers met vragen konden hier terecht en daarnaast was er de mogelijkheid
om meer informatie in te winnen bij een bestuurslid van SpeL.

Trainingen en webinars
Leden kunnen kennis vergaren en ervaringen uitwisselen met behulp van experts op
betreffend gebied.
Voor onze leden stonden in 2021 een 4-tal bijeenkomsten op de planning en deze hebben
allen doorgang kunnen vinden in een online versie.
Wat hebben we verder gedaan in 2021?

Vrijwilligers vinden en Binden
SpeL en JeugwerkLimburg hebben in februari voor 14 deelnemende speeltuinleden een
online bijeenkomst georganiseerd waar het werven, begeleiden en behouden van vrijwilligers
aan bod is gekomen. Deelnemers hebben praktische tips gekregen waar ze zelfstandig mee
aan de slag kunnen gaan.

Veiligheid Speelgelegenheden en Natuurlijk Spelen
Samen met Speelplan(een onafhankelijk ontwerp-, inspectie- en adviesbureau voor
speelruimte) en NUSO is er in maart een online training aangeboden voor 17 deelnemers.
Zowel speeltuinleden van SpeL, NUSO als Limburgse Gemeenten met een
samenwerkingsovereenkomst hebben hier aan deelgenomen. Aan bod kwamen o.a. het
signaleren van onveilige situaties, de verschillende soorten inspecties en veiligheid rondom
natuurlijk spelen. Hierbij is veel herkenbaar beeldmateriaal gebruikt.
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In Veilige Handen/ VOG aanvraag
In november heeft SpeL i.s.m. NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) in
eerste instantie een fysieke bijeenkomst gepland met 21 aanmeldingen, maar wegens
nieuwe coronamaatregelen is het een online ontmoeting geworden met 5 deelnemende
speeltuinleden.
Deze leden hebben informatie ontvangen over het gratis aanvragen van een VOG-verklaring
voor vrijwilligers. Daarnaast zijn ze attent gemaakt op de vertrouwenspersoon van SpeL die
ook de speeltuinleden kan ondersteunen, mocht dit nodig zijn.
Vereniging NOV helpt de deelnemers bij deze VOG-aanvragen en is vraagbaak, ook na afloop
van het webinar.
Besloten is om in het voorjaar van 2022 een ontmoeting fysiek te herhalen als dit mogelijk is.

Rookvrije Generatie
Voorjaar 2021 zijn de eerste contacten gelegd met GGD Zuid Limburg over een (online)
bijeenkomst met speeltuinleden, gemeenten en mogelijk andere maatschappelijke
organisaties. Op 14 december zijn 34 deelnemers van diverse organisaties online geweest en
zijn stap voor stap meegenomen in de aanpak van een rookvrije speelplek. Twee
voorbeeldspeeltuinen hebben hun succesverhaal verteld en GGD Limburg zal
promotiemateriaal beschikbaar stellen voor de rookvrije speelplekken die volgen.
Dit project zal in 2022 een vervolg krijgen.

Fondsen en financieren speelplek
Deze online bijeenkomst is verschoven en staat gepland op 27 januari 2022. SpeL organiseert
deze samen met de fondsenwerver van Jantje Beton. Leden en aangesloten gemeenten
zullen tips en advies krijgen over de diverse mogelijkheden van het financieren van een
speelplek.
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Informatie, Overdracht en PR
Social Media, website en nieuwsbrieven
Nu het ook dit jaar niet altijd mogelijk was om fysiek bijeen te komen, is weer gebleken hoe
belangrijk het is om op andere manieren contacten te onderhouden met zowel de
speeltuinleden, gemeenten als samenwerkende organisaties.
SpeL wil graag (actuele) informatie overdragen en weten wat er speelt bij de diverse partijen.
Daarom hebben we ook dit jaar veel gebruik gemaakt van onze social media kanalen zoals
Facebook (245 vrienden, 313 volgers bedrijfspagina) en LinkedIn(+57% LinkedIn volgers) en
ontvingen maandelijks meer dan 500 geadresseerden onze nieuwsbrief.
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op 27 mei heeft er een digitale ALV plaatsgevonden en de tweede ALV-bijeenkomst was op
9 oktober in Kerkrade waar 19 speeltuinleden aanwezig waren. Na het officiële gedeelte was
er een interactieve presentatie van Speelmakers en een speeltuinlid vertelde over de aanpak
en de problemen bij het inrichten van een inclusieve speelplek.
Publiciteit voor SpeL
Speeltuinwerk Limburg is in het voorjaar door organisatie SMOL in de spotlights gezet. Een
consulent heeft een interview gehouden dat gedeeld is op diverse social mediakanalen. Hier
werd nog eens het belang van buiten spelen benadrukt en de werkzaamheden van SpeL zijn
nader uitgelicht.
In najaar 2021 heeft nieuwszender L1 contact gezocht met SpeL n.a.v. de SamenSpeel
campagne die via onze social mediakanalen gepromoot is. De omroep heeft zowel op radio
als tv een interview uitgezonden waar het Samenspelen in de provincie onder de aandacht is
gebracht.
Deskundigheid vergroten
Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelen op buitenspeel gebied, volgden consulenten
dit jaar zeven webinars over buiten bewegen, gezonde leefstijl voor kinderen en inclusieve
speelplekken. Er zijn ook 3 webinars bijgewoond over het schrijven van teksten en het maken
van folders en filmpjes.
Provincie Limburg
In april 2021 was er een online bijeenkomst van de focusgroep evaluatie kader
Maatschappelijke Organisaties en de Sociale Agenda; samen met 5 andere maatschappelijke
organisaties werden de eerder toegestuurde bevindingen besproken. In november heeft SpeL
een kort tevredenheidsonderzoek gedaan bij de leden en samenwerkende gemeenten. 25
reacties zijn terugkomen en een reactie op deze uitslagen is doorgestuurd aan de Provincie
Limburg.
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Bruggenbouwers en Samenwerkingen
NUSO (LOS) / Jantje Beton
Begin 2021 heeft er overleg plaatsgevonden tussen NUSO (januari 2022 nieuwe naam: LOS)
en SpeL over het producten- en dienstenaanbod van beide partijen. Wat betekent de
samenwerking concreet voor Limburgse speeltuinleden en is het een mogelijkheid om meer
trainingen en cursussen samen te verzorgen? En hoe zit het met de diverse verzekeringen die
speeltuinen afsluiten? Dit zijn een paar voorbeelden van actiepunten die lopen en die het
komende jaar verder uitgewerkt gaan worden. Afgelopen jaar is deze samenwerking
gaandeweg meer vorm gaan krijgen en beide partijen zien het belang van voortzetting de
komende jaren.

SpeL heeft zich in het eerste kwartaal van 2021 aangemeld
als beloftemaker van het SamenSpeelakkoord
en vanaf maart deelgenomen aan een viertal online Samenspeelnetwerk
bijeenkomsten. Kennisdelen en vergaren over inclusieve speelplekken is
hiervan het doel.

De 4 landelijke NUSO expertgroepen hebben dit jaar wederom online plaatsgevonden met
een frequentie van 2 tot 3 bijeenkomsten per expertgroep. Door deelname aan deze 4
werkgroepen; Bestuurlijke vernieuwing, Basisfinanciering, Inclusieve speeltuinen en
Natuurlijke speeltuinen, vergroten de consulenten van SpeL hun kennis en blijven ze op de
hoogte van de landelijke ontwikkelingen. Omgekeerd levert SpeL input en ondersteuning aan
de landelijke koepelorganisatie.
In juni bezoekt bestuurder NUSO (LOS) samen met de voorzitter en SpeL-consulent een 3-tal
speeltuinleden verspreidt over de provincie. Drie speelplekken zijn bekeken met heel
verschillende speelvoorzieningen en met zeer diverse vragen van burgers. Een mooie
kennismaking en prima gelegenheid om informatie uit te wisselen. Dit heeft o.a. geresulteerd
in één van de 25 lessen hieronder weergegeven:
In krimpgebieden is er extra aandacht nodig voor speeltuinen. In verschillende delen van Nederland, zoals (een
deel van) Zuid-Limburg, delen van Friesland en Groningen en de Achterhoek is er sprake van een sterke
bevolkingskrimp.
In sommige gevallen verdwijnt dan niet alleen de basisschool of de supermarkt uit het dorp, maar ook een
speeltuin of andere speelplekken.
Daarmee verliest een dorp haar ziel en verliezen kinderen een veilig en leuke plek om buiten te
spelen. Gemeenten hebben daar niet altijd aandacht, laat staan geld voor om dit te voorkomen of om tot goede
alternatieven te komen. Dit vraagt om een proactieve en regionale aanpak in de betreffende gebieden om tot
voldoende speelruimte voor kinderen in krimpgebieden te komen.

Uit: 25 lessen van de provincietour van Dave Ensberg bestuurder LOS/ Jantje Beton
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Samenwerkingen Limburgse Maatschappelijke organisaties
SpeL zoekt in juni 2021 voor de zevende keer de samenwerking met JongNL Limburg,
Jeugdwerk Limburg en Scouting Limburg om gezamenlijk het thema van de Week van de
Opvoeding ; “Vertel eens….”, concreet te maken.
Dit jaar is het een “happertje” geworden dat is verstuurd aan de speeltuinleden, diverse
gemeenten en welzijnsorganisaties. Het achterliggende doel is om op een speelse manier
een gesprek op gang te brengen tussen diverse doelgroepen. Verschillende onderwerpen
zoals normen en waarden, vrije tijd, thuis en buiten worden aangestipt.
In mei 2021 hebben de besturen van SpeL en Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL)
overleg gehad om ervaringen en tips uit te wisselen. Aan het einde van het jaar hebben ook
consulenten van beide organisaties nader kennis gemaakt en gezamenlijke werkzaamheden
besproken.
Samenspel
Een samenwerkingsproject van Huis voor de Kunsten, Burgerkracht Limburg, Huis voor de
Sport, VKKL en SpeL. Samenwerkingen op lokaal niveau staan hierbij centraal. In het
afgelopen jaar heeft dit o.a. geresulteerd in de eerder genoemde webinars over de Wet
bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).
In maart is er een communicatieplan opgezet en een gezamenlijk Samenspel-logo ontworpen.
Daarnaast heeft SpeL in de loop van de coronapandemie kansen gezien om verbinding te
maken tussen een activiteitencentrum en een dorpsraad. In de loop van het jaar zijn we
gezamenlijk op zoek gegaan naar speelse mogelijkheden in de buitenlucht voor zowel burgers
als cliënten uit het dorp. Dit zal in 2022 een vervolg krijgen in de vorm van een
“Vertelfestival”.
Project Speelkaravaan
Welzijnsorganisaties JENS HELPT en IMPULS hebben afgelopen zomerperiode in opdracht
van SpeL bij een viertal speeltuinen in Zuid Limburg diverse activiteiten opgezet.
Het doel was om kinderen in achterstandswijken aan te zetten tot meer bewegen en spelen.
SpeL heeft de coördinerende rol vooraf op zich genomen en heeft vernomen dat er 4 weken
lang ongeveer 30 kinderen per activiteit aanwezig waren in de speeltuin.
De uitvoering is succesvol gebleken en tientalen kinderen hebben zich deze zomer prima
vermaakt in de deelnemende speeltuinen.
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Gebiedsontwikkeling en Leefbaarheid
Groene en Gezonde schoolpleinen in Limburg
Sinds enige jaren is SpeL nauw betrokken geweest bij de Limburgse projecten Gezonde
Basisschool van de Toekomst en Gezonde Kindcentra van de Toekomst.
Afgelopen jaar zijn deze initiatieven, mede door coronabeperkingen, vanaf de zijlijn
gadegeslagen.
In 2020 is SpeL een samenwerking aangegaan met IVN en IKL met als doel: meer
klimaatbestendige schoolpleinen in Limburg. Dit project borduurt voort op het Project
Speelplaats dat in 2019 is afgerond en waarvan SpeL tot 2022 de website beheert.
Begin 2021 is de Limburgse organisatie Waterklaar deel gaan uitmaken van deze werkgroep.
Voor zomer 2021 zou er meer duidelijk zijn over de voortgang en eventuele Europese
subsidiemogelijkheden voor het project. In de loop van 2021 is IKL geen deelnemende partij
meer en de Europese en provinciale subsidieaanvragen verlopen niet vlot. Het project heeft
hierdoor vertraging opgelopen.
Begin 2022 echter, is er een andere ingang gevonden en heeft een Noord Limburgse
gemeente waarvan de naam nog niet bekend is gemaakt, de ambitie om penvoerder te
worden. Het streven is om in februari 2022 te starten met het programma zodat er in Noord
Limburg 25 klimaatbestendige schoolpleinen aangelegd kunnen worden.
SpeL zal de komende jaren graag een gepaste rol op zich gaan nemen in dit mooie project en
hoopt hierbij het nut van buiten spelen verder uit te kunnen dragen. Het adviseren over de
veiligheid van speeltoestellen en advies over spelen en bewegen in de buitenruimte behoren
tot de mogelijke werkzaamheden.
Acquisitie
Via het aanmeldformulier op de website weten burgers SpeL te vinden. Hier komen diverse
vragen binnen op buitenspeel gebied; dit kan variëren van een schaduwrijke speelplek op een
kinderdagverblijf tot de aanvraag van mogelijke fondsen die aangeschreven kunnen worden.
In 2021 zijn er 11 aanvragen binnen gekomen. 5 hiervan konden met een eenmalig antwoord
geholpen worden en de overige 6 vergden wat meer tijd en aandacht omdat er bijvoorbeeld
navraag gedaan moest worden bij andere organisaties of het ging om een groter project met
meerdere vragen.
SpeL helpt de aanvragers op weg door
ze te verbinden met mogelijke partners,
beantwoord de vragen direct of doet
navraag bij samenwerkende
organisaties zodat de vraagsteller weer
verder kan. Bij een lidmaatschap kan
verdere ondersteuning volgen.
Wat hebben we gedaan in 2021
6 Burgerinitiatieven verspreid over de
provincie met tips en advies op weg
geholpen, evenals 2 kinderdagverblijven
en 3 basisscholen.
17

Jaarverslag 2021

Speeltuinwerk Limburg

Gemeenten

Samenwerkingen Gemeenten
Experttafel voor Gemeenten
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Gemeenten
Samenwerkingen Gemeenten
SpeL heeft in 2021 een samenwerkingsovereenkomst met vijf Limburgse Gemeenten
(Beekdaelen, Maasgouw, Maastricht, Roerdalen en Stein) en geeft waar nodig advies bij de
opzet en voortgang van burgerinitiatieven die aan de slag gaan met speelplekken in de buurt.
Nu fysiek contact afgelopen jaar niet altijd mogelijk was, verloopt de communicatie met de
groepen burgers soms minder vanzelfsprekend. Toch weet SpeL via bijvoorbeeld online
besprekingen in contact te blijven met deze gemeenten.
Begin februari 2021 is er veelal telefonisch contact met de Gemeente Beekdaelen over de
voortgang van burgerinitiatieven. In het voorjaar is er een groter overleg met wethouder en
andere beleidsmedewerkers van diverse disciplines over de haalbaarheid van
Burgerinitiatieven dit jaar. Er wordt een keuze gemaakt en een drietal initiatieven worden
actief opgepakt in 2021. SpeL geeft advies aan de burgers die deelnemen aan deze projecten.
Dit varieert van informatie over speeltoestellen tot het toesturen van mogelijke fondsen die
aangeschreven kunnen worden.

In maart is er een hernieuwde kennismaking met de Piahoeve in Heel over de voortgang van
de herinrichting van het terrein. SpeL is benaderd om mee te denken over uitwerking van de
plannen voor het nieuwe speelgedeelte.
In het najaar volgen gesprekken met de werkgroep Hieël Hael en de Piahoeve om een
themamiddag te organiseren om de Piahoeve meer op de kaart te gaan zetten. Dit idee
voldoet aan de voorwaarden van het eerder genoemde project Samenspel (zie p.15) en de
ondersteuning en begeleiding van deze themamiddag zal in 2022 voortgang vinden.

Gemeente Maastricht vraagt in oktober aan SpeL advies over een fysiek overlegmoment met
de Maastrichtse speeltuinen. Wegens verscherpte maatregelen is deze bijeenkomst afgelast
in het najaar en zal er hopelijk begin 2022 een nieuwe mogelijkheid komen.
In de aanloop naar de verkiezingen stuurt SpeL begin december een brief naar alle Limburgse
gemeenten om aandacht te vragen voor het belang van buiten spelen en bewegen in de
directe omgeving.
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Experttafel voor Gemeenten
SpeL stelt eind 2020 vast dat er bij gemeenten veel vragen binnenkomen van kinderen die
een skatebaan wensen in hun omgeving.
Welke investeringen moeten gemeenten daarvoor doen en wat komt er nog meer bij kijken?
In juni organiseert SpeL een online Experttafel voor 8 Limburgse Gemeenten met het thema
“Gemeenten en Skatebanen”. De eerste gastspreker is jurist en tevens skate-expert. Hij
geeft algemene informatie over de aanschaf van een skatepark en vertelt over de wettelijke
verplichtingen bij de aankoop en het onderhoud.
De tweede is beleidsmedewerker bij een Limburgse gemeente en heeft veel ervaring met
het opzetten van een grote skatebaan in Midden Limburg.
Deelnemers kunnen vragen stellen en ervaringen uitwisselen en na afloop krijgen ze de
benodigde informatie toegestuurd. Tevens worden er gegevens uitgewisseld over een mobiel
skatepark in een Limburgse gemeente.

SpeL blikt terug op een mooie
online bijeenkomst
van “Gemeenten en Skatebanen”
en hoopt dat
de volgende
Experttafel
in 2022

weer een fysieke bijeenkomst
zal zijn bij een gemeente ergens
in Limburg.
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Financiële afronding
Bij besluit van Provinciale Staten van Limburg van 8 juli 2016 is Speeltuinwerk Limburg erkend
als maatschappelijke organisatie van provinciaal belang voor de periode 2017-2020. Bij Besluit
van Gedeputeerde Staten d.d. 28 april 2020 is die erkenning als maatschappelijk organisatie
van provinciaal belang verlengd voor de periode 2021-2024. Hieraan is een exploitatiesubsidie
gekoppeld.
In de bijlagen van dit document is een onderbouwing / financieel jaarrapport van Koenen en
Co van de uitgaven voor Speeltuinwerk Limburg opgenomen, zoals gedaan in 2021.
De financiële verslaglegging is verbonden met de gewerkte uren, waarvan een afschrift ook
als bijlage is toegevoegd. De urenregistratie van Speeltuinwerk Limburg wordt gedaan
uitgesplitst over projecten, fondsenwervende activiteiten en basisactiviteiten. Vanuit de
voorschriften van de exploitatiesubsidie bestaat de verplichting om ten minste 50% van de
subsidie te besteden aan projecten. In het jaar 2021 is aan dit voorschrift niet voldaan. Door
Corona gerelateerde omstandigheden konden een aantal projecten geen doorgang vinden.
Daarnaast is een van de medewerkers in 2021 door ziekte lange tijd niet inzetbaar geweest.
Door de twee andere medewerkers zijn extra uren gemaakt zodat een gedeelte van de uren
ingehaald zijn. Per saldo is echter minder dan 50% van de subsidie besteed aan projecten. Er
bestaat onvoldoende uitzicht dat deze uren in het jaar 2022 ingehaald konden worden. Bij
brief van 17 december 2021 hebben wij aan de Provincie Limburg verzocht om de
tegenwaarde van de niet bestede projecturen te mogen toevoegen aan de
bestemmingsreserve jubileum. De bestemmingsreserve is gevormd voor het 40 jarige
jubileum in 2022. Verzocht is de bestemmingsreserve jubileum te mogen besteden aan
speelattributen voor de aangesloten speeltuinen-leden. Dit met als gedachte om daarmee een
positieve stimulans te kunnen geven aan onze vrijwilligers en aan het spelende kind. Bij brief
van 7 februari 2022 heeft de Provincie Limburg aangegeven in te stemmen met ons verzoek.
Het gereserveerde bedrag moet in het jaar 2022 besteed worden en tegelijkertijd met de
verantwoording over het jaar 2022 dient ook verantwoording te worden afgelegd over de
besteding van de middelen.
In 2021 zijn de kaders van de exploitatiesubsidie derhalve niet geheel gehaald. Hierover zijn
afspraken gemaakt met de Provincie Limburg. Deze afspraken zijn in de administratie van
Speeltuinwerk Limburg verwerkt. Dit beeld mag worden onderstreept door bijgaand
samengesteld financieel rapport (Koenen & Co).
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Tot slot
Een groot deel van de SpeL-werktijd is besteed aan speeltuinbesturen, speeltuinvrijwilligers
en de adviezen aan burgerinitiatieven rondom speelplekken. De speeltuinen zijn de basis en
blijven een belangrijke spil in de doelstellingen van SpeL, maar speelruimte buiten de
bestaande speeltuinterreinen zijn in het kader van de Sociale Agenda evenzeer van belang.
Ruimte geven aan buiten spelen zal een positieve bijdrage leveren aan de gezonde
ontwikkeling van Limburgse kinderen en de leefbaarheid vergroten in dorpen en wijken.
De samenwerking met Maatschappelijke Organisaties en andere collega’s maakt dat
doelstellingen een breder bereik krijgen en samen kunnen we de krachten en kennis
bundelen. In het buiten spelen zoekt SpeL daarom regelmatig contact met Limburgse
jeugdorganisaties (o.a. Jeugdwerk Limburg, Scouting en Jong Nederland) en
natuurorganisaties zoals IVN maar ook GGD Limburg en JOGG kunnen we benaderen als het
gaat over gezond buitenspelen.
SpeL heeft nog niet binnen alle gemeenten het contact van de grond kunnen krijgen. Echter,
daar waar de contacten bestaan, is een intensiever en kwalitatiever samenwerking te zien.
Dat kan zijn op gebied van beleid, als ook bij de burgerinitiatieven waarbij gemeenten SpeL
benaderen om als schakel te fungeren tussen burger en gemeente.
De Experttafel voor Gemeenten is een mooie aanvulling op contacten met de gemeentelijke
overheden en zeker ook onder elkaar.
SpeL heeft in de loop van de jaren steeds beter heeft leren inspelen op actuele
maatschappelijke ontwikkelingen en buigt mee als dit nodig is. Afgelopen twee jaar is dit een
noodzakelijke eigenschap gebleken.
Roermond, maart 2022
Gerard IJff
voorzitter

Ruud van Bakel
penningmeester

Reinier Hubers
secretaris
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