Veelgestelde vragen Speelbeleid
Waarom gaan en speelplekken weg?
De gemeente moet flink bezuinigen op speelplekken.
Wie heeft het besluit om speelplekken op te heffen genomen?
De gemeenteraad besloot een paar jaren geleden dat er op speelbeleid de helft bezuinigd moet worden.
Er zijn ongeveer 90 speelplekken, de helft hiervan verdwijnt. In dit besluit stond ook dat bewoners een
rol kunnen spelen bij het beheer en onderhoud van speelplekken.
Hadden bewoners wat te zeggen?
Zeker! Bewoners (ook kinderen) dachten mee welke speelplekken mochten blijven. We hielden vanaf
2015 enquêtes en legden wijk- en dorpsbezoeken af. In elke wijk en dorp waren bijeenkomsten voor
alle bewoners. Ook vroegen we partners, zoals het welzijnswerk, welke speelplekken belangrijk zijn.
Zelf keken we naar een goede verdeling over heel de gemeente Beuningen. Als er bijvoorbeeld twee
speelplekken vlak bij elkaar waren, kwam één daarvan te vervallen. In wijken waar weinig groen is,
vonden we een goede speelplek extra belangrijk. Toen dit was afgerond, stelde het college van B&W
definitief vast welke speelplekken mochten blijven. We noemen dit: de basisvoorziening spelen.
De speelplek in onze buurt wordt heel druk bezocht, waarom moet het dan toch weg?
Veel speelplekken worden goed bezocht. Toch moet de helft verdwijnen. Daar zitten helaas ook
speelplekken bij waar veel gespeeld wordt. Waarschijnlijk is er dicht in de buurt nog een speelplek.
Kan de speelplek bij mij in de buurt niet alsnog blijven?
Helaas, als in het overzicht staat dat de speelplek verdwijnt, dan halen we de toestellen in het voorjaar
van 2019 weg. Dit overzicht vindt u onder de kop ‘Terugblik’.
Waarom mag een goed toestel niet gewoon blijven staan tot het versleten is?
Toestellen die nog goed zijn, gebruiken we in een speelplek die blijft bestaan. Ze komen in de plaats
van oude, versleten toestellen. Goede toestellen krijgen dus een nieuwe bestemming.
En als er geen nieuwe bestemming is, mag het toestel dan niet toch zolang blijven staan?
Helaas niet. Een toestel dat blijft staan kost ook geld. Dit toestel moeten we jaarlijks keuren op
veiligheid. Als het nodig is, moeten we het toestel repareren. Daarom halen we het weg.
Ik wist hier niks van! Waarom hebben jullie niet beter gecommuniceerd?
Wij besteedden veel tijd en aandacht aan het informeren van en communiceren met bewoners. Via de
lokale media en scholen, via flyers en door buurtbezoeken. Twee weken voor elke bijeenkomst in een
wijk of dorp stonden grote sandwichborden in elke speeltuin. Het spijt ons als niet iedereen dit
opgemerkt heeft. We snappen dat het nooit genoeg is en dat er altijd mensen zijn die we met onze
berichten niet bereiken. De (vaak zeer) goed bezochte bijeenkomsten leerden ons dat veel bewoners de
berichten gelukkig wel vonden.
Wat gebeurt er met de vrijgekomen grond van de speelplekken die verdwijnen?
Deze grond blijft de bestemming ‘groen en spelen’ houden. Dat betekent dat kinderen er ook straks nog
kunnen spelen, alleen zijn er dan geen speeltoestellen. Wij hopen dat kinderen deze plekken ook straks
nog weten te vinden. Veel volwassenen zijn opgegroeid zonder speeltoestellen en weten nog goed dat
je niet perse speeltoestellen nodig hebt om lekker te spelen.
Komen er in de toekomst nog nieuwe speelplekken?
Mochten bewoners in de toekomst een nieuwe speelplek in willen richten, dan moet dat voor eigen
rekening en in eigen beheer. De gemeente wil dan graag meedenken, maar pas na afronding van het
huidige traject (2019). Vanaf de zomer ‘19 kunt u hierover contact opnemen met Salin Orie. Dit kan via
telefoonnummer 14 024 of stuur een e-mail naar gemeente@beuningen.nl t.a.v. Salin Orie.

Kan ik een oud toestel kopen of overnemen, bijvoorbeeld voor in mijn tuin, schoolplein of vereniging?
De speeltoestellen die overblijven na het verwijderen, vervangen en herplaatsen worden via een
openbare online veiling van 7 juni tot en met 23 juni 2019 verkocht, zodat deze een nieuwe
bestemming kunnen vinden. Een duurzame oplossing waardoor de levensduur wordt verlengd.
Kijk voor meer informatie over de veiling op www.onlineveilingmeester.nl/nl/veilingen/2610.
Let op! Het is goed om te weten dat ook een ‘gratis’ toestel kosten met zich meebrengt. Een toestel dat
uit elkaar is gehaald, moet opnieuw gekeurd worden. Verder zijn er kosten voor vervoer en plaatsing.
Tot slot vragen sommige toestellen speciale valondergronden of een bepaalde ruimte erom heen voor
de veiligheid.
Kan ik nog een speeltuin overnemen?
Op dit moment kunt u geen speelplekken meer overnemen.

