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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Maak de belofte van samenspeelplekken waar’ 

  

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de brief van wethouder van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid 

inzake de Voortgangsrapportage actienota ‘Vanzelfsprekend Toegankelijk 2020-2022’ (RIS311846), op 

8 september 2022 de door het raadslid Klokkenburg ingediende motie “Maak de belofte van 

samenspeelplekken waar” aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

− het college met de actienota ‘Vanzelfsprekend Toegankelijk 2020-2022’ inzet op extra 

samenspeelplekken en er reeds enkele zijn gerealiseerd; 

− de gemeente Den Haag beloftemaker is van het samenspeelnetwerk; 

− het samenspeelnetwerk richtlijnen1 heeft opgesteld voor een samenspeelplek, zoals de 100-70-50 

regel; 

− niet alle gerealiseerde samenspeelplekken voldoen aan die richtlijnen, omdat bijvoorbeeld alle 

speeltoestellen op verhogingen staan, er geen duidelijke zonering is of er niet voldoende 

bespeelbare speeltoestellen zijn. 

 

Overwegende, dat: 

− kinderen met en zonder handicap samen moeten kunnen spelen in onze stad; 

− ervaringsdeskundigheid van initiatieven zoals de speeltuinbende of het samenspeelnetwerk 

nodig is om tot goede samenspeelplekken te komen. 

 

Verzoekt het college: 

− bij het realiseren van samenspeelplekken de richtlijnen van het samenspeelnetwerk over te 

nemen, toe te passen en te waarborgen; 

− ervaringsdeskundigen zoals de speeltuinbende of het samenspeelnetwerk bij het hele proces van 

een samenspeelplek te betrekken, van initiatief en voorontwerp tot realisatie; 

− na te gaan hoe de huidige samenspeelplekken toegankelijker gemaakt kunnen worden door 

ervaringsdeskundigen om advies te vragen.  
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

Op dit moment zijn de speelplekken die bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn over het 

algemeen ook toegankelijk voor kinderen met een beperking. Het kan echter voorkomen dat delen van 

een speelplek minder rolstoelvriendelijk zijn ingericht, bijvoorbeeld wanneer er een zandondergrond 

aanwezig is. Mochten signalen of verzoeken bij een stadsdeel binnenkomen dan wordt hier actief op 

ingespeeld. Ook bij nieuwe of vernieuwde speelplekken wordt hier rekening mee gehouden.  

Aanvullend hierop is met Stichting Voorall1 afgesproken dat als er bij hen signalen en behoeften 

binnenkomen over de toegankelijkheid en/of niet-logische inrichting van speelplekken voor kinderen 

met een beperking de gemeente actief hierover wordt geïnformeerd.  

 

De richtlijnen van het samenspeelnetwerk zijn opgenomen in het Handboek openbare ruimte: 

https://hor.denhaag.nl/wp-content/sweco_uploads/bestanden/OBJ-DO-006b.pdf. Ook staat de 

gemeente onder meer in contact met het Samenspeelnetwerk en Stichting Voorall om ervaringen uit te 

wisselen en kennis op te doen. Op de website van Gemeente Den Haag Den Haag - Speelplekken in de 

stad zijn de inclusieve speeltoestellen in beheer bij de gemeente Den Haag terug te vinden. 

 

Op dit moment heeft de gemeente samen met ervaringsdeskundigen (Stichting Voorall), gebruikers en 

andere samenwerkingspartners, zes speelplekken verspreid over de stad ingericht als samenspeelplek2. 

De gemeente zal opnieuw samen met de ervaringsdeskundigen nagaan of de adviezen (richtlijnen) ook 

goed zijn toegepast bij de reeds gerealiseerde samenspeelplekken. Waar nodig worden deze alsnog 

aangepast. Bij de nog te realiseren samenspeelplekken worden de ervaringsdeskundigen actief 

betrokken tijdens het gehele proces.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 

 
1 Voorall is een stichting die is opgericht om de belangen van Hagenaars met een beperking te behartigen. 

2 Voortgangsrapportage actienota ‘Vanzelfsprekend Toegankelijk 2020-2022’, RIS311846 blz. 9. 

https://hor.denhaag.nl/wp-content/sweco_uploads/bestanden/OBJ-DO-006b.pdf
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/opgroeien-en-opvoeden/speelplekken-in-de-stad.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/opgroeien-en-opvoeden/speelplekken-in-de-stad.htm

