1. DE BASISVOORZIENING SPELEN 2016-2026 (WINSSEN)
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speelplek of jongerenontmoetingsplek (JOP)
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voetbalveld of basketbalveld
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* in de gemeentelijke basisvoorziening zijn de
speelplek(ken) die mogelijk worden overgenomen
door bewoners niet meegenomen.

2. WAT GAAT HIERVOOR VERANDEREN?
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speelplek of jongerenplek (JOP) dat blijft
B

voetbalveld of basketbalveld dat blijft

.. speelplek dat weggaat
bewoners hebben tijdens de bijeenkomst
aangegeven dat ze interesse hebben om de
handen uit de mouwen te steken of om de
speelplek van de gemeente over te nemen.


1: Kennedysingel

T: Alex Willemsstraat
(betrof tijdelijke functie)

versobering speelplek (minder toestellen)
school

2 V: Leegstraat

3. ACHTERGRONDINFORMATIE
Informatie per locatie

Veel gestelde vragen

Nr. 1 Kennedysingel: gaat verdwijnen

1. Wat gebeurt er met de speelplekken die blijven?
Voor de speelplekken die blijven, kwamen tijdens de dorps- en wijkbijeenkomsten verschillende wensen en ideeën naar voren.
Deze hadden vaak te maken met veiligheid, het gebruik (bijv. hobbelige voetbalveldjes), onderhoud of de inrichting van de
speelplek. In het voorjaar van 2017 gaat de gemeente alle speelplekken na. Goede toestellen die overblijven van speelplekken die
verdwijnen, worden ingezet bij speelplekken die blijven. Er komen echter niet méér toestellen.

Nr. 2 Leegstraat (V): gaat verdwijnen
Deze locatie heeft een nieuwe functie als bouwlocatie (ontwikkellocatie).
Nr. 3 Bongerd: blijft behouden
Nr. 95 Molenstraat (JOP): blijft behouden
Nr. 96: Kennedysingel (V): nieuwe voetballocatie
Door de eerdere toewijzing van diverse bouwlocaties (ontwikkellocaties) en de
mogelijke verkoop van de Pandahara komt er speelruimte in Winssen te vervallen.
Om dit op te vangen worden er nieuwe voorzieningen aangelegd (nr. 96 en 97).
Nr. 97: Alex Willemsstraat: nieuwe speellocatie naast school
Zie opmerking onder nr. 96
Nr. T: Alex Willemsstraat voetbalveldje: gaat verdwijnen
De tijdelijke functie van het voetbalveldje komt te vervallen. De locatie heeft een
nieuwe functie als bouwlocatie (ontwikkellocatie).

2. Wat gebeurt er met de speelplekken die vervallen?
Bij speelplekken die niet in de basisvoorziening komen, worden door de gemeente alle toestellen en andere elementen weggehaald.
Zand, steen en grind worden zoveel mogelijk vervangen door gras, zodat de plekjes toegankelijk blijven voor het trappen van een
balletje of ander spel. De plekken blijven de bestemming ‘groen en spelen’ houden. Een paar plekken hebben de bestemming
‘ontwikkellocatie’. Dat betekent dat hier gebouwd gaat worden. Op deze plekken komt dus geen groen, of alleen tijdelijk groen.
3. Wat betekent de versobering van een speelplek?
Op enkele speelplekken die blijven, worden een paar toestellen weggehaald. Dit zijn speelplekken waar nu voor een groot kapitaal
speeltoestellen staat. Als we die allemaal laten staan, moeten er nog meer kleine speelplekjes worden opgeheven en dat willen we
voorkomen. De speelplekken waar toestellen worden weggehaald, hebben de stempel ‘versobering’ meegekregen.

