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Op 8 november 2018 is door de gemeenteraad van Heemstede de Motie Speeltuinen 
verbinden aangenomen. Hierbij ontvangt u een Collegebericht met een stand van zaken. 
 
In deze motie wordt opgeroepen om bij de herinrichting van speelterreinen ruimte te creëren 
voor ouders om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, terwijl hun kinderen in een veilige 
omgeving spelen. Hierbij kan gedacht worden aan picknicktafels of banken. Bij de 
inventarisatie van de behoeften bij bewoners in de wijken hier expliciet naar te vragen. 
 

 
Uitvoering motie 
 
De motie sluit aan op het collegeakkoord, hierin staat vermeld dat:  

- het college werkt aan een openbare ruimte die uitnodigt tot lopen, fietsen, 
buitenspelen en ontmoeten; aan wijken waar plaats is voor iedereen. 

- het college zich inzet om de onderlinge verbondenheid van onze inwoners te 
vergroten. 

 
Het realiseren van zitgelegenheid bij speelplekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten 
draagt hier aan bij. Bij de uitvoering van projecten, waaronder speelplekken, is participatie 
van onze inwoners een essentieel onderdeel. Zitgelegenheid is iets wat altijd aan de orde 
komt bij de herinrichting van speellocaties en maakt onderdeel uit van het participatietraject.  
 
In de huidige situatie is op elke speellocatie zitgelegenheid. De beperkte omvang van de 
speellocaties maakt dat het vaak lastig is om meer dan één of maximaal twee bankjes te 
plaatsen. Zitgelegenheid is iets wat altijd aan de orde komt bij de herinrichting van 
speellocaties. Echter bewoners zijn vaak terughoudend hierin, hun grootste angst is 
hangjongeren.  
 
De definitieve afhandeling van de Motie vindt plaats bij het aanbieden van de update van de 
Speelvisie, wat gepland staat voor eind 2019, en maakt onderdeel uit van het bij de 
Speelvisie te volgen participatietraject. 
 
 
 
 


