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(Publieks)samenvatting
De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de kaders voor het speelruimtebeleid voor de
gemeente Velsen. Het speelruimtebeleid omvat alle maatregelen die nodig zijn om het spelen in de
openbare ruimte te stimuleren. Het speelruimtebeleid zal nader vorm krijgen via wijkspeelruimteplannen. Deze plannen worden in samenspraak met kinderen en jongeren en de bewoners
van een wijk opgesteld.
Voorgesteld besluit
De nota ‘Spelen en ontmoeten in de buitenruimte’ vast te stellen.
Inleiding
In het raadsplein van 2 juli 2009 is de raad gevraagd een reactie te geven op de nota ‘Spelen en
ontmoeten in de buitenruimte’. De reacties van de raad zijn verwerkt in de nota en er is een verslag
toegevoegd van een participatiebijeenkomst met een aantal vertegenwoordigers van wijkplatforms.
De raad wordt gevraagd de nota vast te stellen.
Het speelruimtebeleid bepaalt de kaders voor een spelvriendelijke inrichting van de openbare ruimte.
Jaarlijks wordt er naast de inrichting van de formele speelplekken via het Speelplan, van een tweetal
wijken een wijk-speelruimteplan opgesteld.
Beoogd maatschappelijk resultaat
In de openbaar toegankelijke buitenruimte dienen er voldoende formele en informele speelruimten
voor kinderen en jongeren te komen.

Maatschappelijk draagvlak
Via de participatiebijeenkomst hebben een aantal wijkplatforms aangegeven dat de aanbevelingen uit
de nota kansen bieden op voldoende aandacht voor de speelruimte. Bij de uitwerking van het beleid
wordt de participatie van kinderen en jongeren en bewoners noodzakelijk geacht en vormgegeven..
Financiële consequenties
Het budget voor investeringen op gebied van speelruimtebeleid is vastgelegd in de
meerjarenbegroting. De voorstellen in het kader van het speelruimtebeleid zullen worden
geformuleerd binnen dit budget.

Planning

Na vaststelling van de kaders voor het speelruimtebeleid zal een nadere uitwerking plaatsvinden in de
periode april tot en met augustus 2010.

Velsen, 2-03-2010
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
Secretaris

Burgemeester

D. Emmer

Franc M. Weerwind

