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Populaire speelplekken

 

blijven bestaan

Rondom de speelplekken van Nieuwland is veel vrije ruimte aanwezig in de 
vorm van grasvelden. De eilandjes en stapstenen centraal in het gebied onder 
de Nieuwland Draak vormen een goede avontuurlijke speelplek. 

Bij speelplekken de Sneulseweg (17) en Nieuwlandsedreef (22) kan er prima 
in het groen gespeeld worden. Daarnaast is bij veel speelplekken de ruimte 
aanwezig om meer met het groen te doen dan nu wordt gedaan.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Stimuleren spelen in de groene randen van de wijk door de aanleg van 

een rondje bewegen over de geluidswal
•  Bij de herinrichting van speelplekken het groen meenemen
•  Op bestaande speelplekken het groen en de ruimte beter benutten 

om meer avontuurlijke speelplekken te realiseren

In Nieuwland liggen relatief veel speelplekken, zowel buurt- als blokplekken. 
In elke buurt ligt ten minste één buurtplek of meerdere blokplekken. Hierdoor 
ontstaat ruimte om een deel van deze plekken om te vormen of uit te breiden 
tot een buurtplek.

Qua sport liggen er in de wijk goede sportvoorzieningen. Verspreid over 
de wijk liggen drie kunstgras sportvelden. In het midden van de wijk is een 
skateplek aanwezig, deze is wel minimaal uitdagend. 

Vanaf het voorjaar 2018 is een calisthenics plek geopend bij sportpark ASC 
Nieuwland, waarmee het totaalaanbod sportvoorzieningen in Nieuwland 
prima is.

Aanbevelingen voor uitvoering
• In het zuidoosten de speelplekken uitbreiden door het toevoegen van 

natuurlijke speelaanleidingen of speelpleintjes
• Omvormen van kleine speelplekjes om de diversiteit te vergroten
• Waar nodig (kleine) speelplekken uitbreiden tot buurtplekken

In alle verschillende buurtjes van Nieuwland is wel een populaire speelplek 
aanwezig. De Nieuwland Draak is bij velen topfavoriet. Veel kinderen maken 
ook gebruik van de speelplek aan het Heelkruid, de schoolpleinen en de 
speelplek aan de Nieuwlandsedreef.

Qua sportplekken is vooral het voetbal goed geregeld. Het kunstgrasveld bij 
de Nieuwland Draak wordt intensief gebruikt, net als de velden bij Heelkruid 
en Schone van Boskoopgaarde. Voor een divers aanbod is het goed dat het 
calisthenics is ontwikkeld. De skateplek is vooral voor jongere kinderen leuk. 

Aanbevelingen voor uitvoering
• Buurtplekken behouden en versterken bij herinrichting (brede 

doelgroep, vergroten verblijfs- en speelwaarde) door toepassen 
zitmogelijkheden en toestellen die samenspel stimuleren

• Verbeteren routes richting belangrijke speelplekken

Bij speelplekken heb je de  ruimte om op avontuur groente gaan en samen te spelen, liefst in het te gaan en samen te spelen, liefst in het te gaan en samen te spelen, liefst in het te gaan en samen te spelen, liefst in het 

Speelruimtevisie gemeente Amersfoort 
De speelruimtevisie van de gemeente Amersfoort is vertaald naar zeven spelregels 
voor goed buitenspelen. Deze regels zijn in 2017 opgesteld in samenwerking met een 
afvaardiging van raadsleden en kinderen uit de gemeente. In 2018 is de speelruimte van 
Nieuwland getoetst aan de hand van deze spelregels. Tijdens verschillende wandelingen 
langs de speelplekken en een bewonersavond zijn bewoners (kinderen en volwassenen) 
geraadpleegd. Hieronder zijn per spelregel de belangrijkste bevindingen van het 
onderzoek terug te lezen. 

Uitvoeringsplan 2019-2023
Dit uitvoeringsplan geeft een beeld van de veranderingen op speelplekken in de 
periode 2019-2023. Aan de hand van inspectieresultaten, de speelruimtevisie en 
het participatietraject, is in kaart gebracht welke speelplekken aan herinrichting/
verandering toe zijn. Per spelregel zijn aanbevelingen gedaan waar bij het uitrollen van 
het uitvoeringsplan rekening mee gehouden wordt. De aanbevelingen die betrekking 
hebben op specifieke locaties of ingrepen zijn terug te vinden op de uitvoeringskaart. De 
nummers in de tekst (#nr.) verwijzen naar deze kaart. 

1



Stad met een hart

  66

  77

55 Speelplekken zijn veilig en schoon

44

Speelplekken zijn 

Speelplaatsen zijn over het algemeen schoon en heel. Op een enkele plek 
is er sprake van bekladding. Een gedeelte van de toestellen is al aardig op 
leeftijd en gemaakt van hout, waardoor ze er minder fris uitzien. Een deel van 
de oude kunstgrasondergronden is onderhevig aan slijtage en aanslag. 

Op de speelplekken met valzand ondergronden wordt overlast ervaren door 
katten, omdat deze het  zand gebruiken het als kattenbak. 

Aanbevelingen voor uitvoering
• Waar mogelijk nog onderhoud plegen bij de houten toestellen, anders 

naar voren schuiven in het uitvoeringsprogramma
• Bij vervangingen van de speelplekken kiezen voor een andere 

valdempende ondergrond dan zand. 

Verspreid over Nieuwland zijn diverse buurtjes aanwezig met autovrij straten, 
waardoor prima op straat gespeeld kan worden. Op verschillende plekken 
zijn knikkertegels te vinden en eigen speelgoed van bewoners. Op een aantal 
speelplekken wordt duidelijk weinig gespeeld, dit komt vooral door het 
beperkt uitdagende inrichting.

Kinderen spelen enerzijds op de speelplekken, anderzijds bedenken ze zelf 
ook veel spelletjes tijdens het buitenspelen.

Aanbevelingen voor uitvoering
• Aanbrengen speelroutes en speelaanleidingen om het spelen op 

straat en in het groen te bevorderen

In Nieuwland liggen diverse speelplekjes die beperkt uitdaging bieden en 
daardoor zichtbaar weinig gebruikt worden. Ouders én kinderen geven zelf 
ook aan dat veel kleinere speelplekken niets of nauwelijks iets toevoegen  
aan hun speelruimte. Door deze in te richten zonder toestellen kan nieuwe 
speelruimte worden bedacht waar zij zelf spelletjes voor kunnen bedenken. 

Aanbevelingen voor uitvoering
• Omvormen meerdere speelplekken om de diversiteit van het aanbod 

te vergroten

Spelen kan

 

overal!

De A1, Bunschoterstraat en de Rondweg Noord vormen duidelijke grenzen van 
de wijk. In Nieuwland zelf zijn de verschillende ‘Dreven’ duidelijke barrières in 
het gebied. Daarnaast worden verschillende buurtjes van elkaar gescheiden 
door waterwegen. 
 
Binnen elk barrièregebied is ten minste één, maar vaak meerdere, 
speelvoorzieningen aanwezig. Kinderen vanaf 10 jaar geven aan dat zij 
zelfstandig door de wijk mogen trekken. 

Aanbevelingen voor uitvoering
• bevorderen bereikbaarheid speelplekken door de aanleg van 

kindvriendelijke routes richting de grotere speelplaatsen

Kleine speelplekken kunnen worden omgevormd naar speelruimte zonder toestellen

Uitvoeringsplan speelplekken Nieuwland 2019-2023

veilig bereikbaar & toegankelijk

2



Stad met een hart

Rondje Bewegen 
over de geluidswal, 
buurtinitiatief

02

01

-

03

04

05

06

07

0908

10

11

12

14

13

15
1617

18

19 20

21

22

23

24

25

2627

28

29

30
31

32

33

34 35

3637

65

43

38
39

40
41

42

44
45

4647

48

49

50
51

52
53

59

58

57
55

5456

60 61

63

64

62

66

TV

VV

De Malelande

De 
Wonderboom

Buurtinitiatief
voor herinrichting

De Border

S

S

Nieuwland
Draak

De Malelande

leuk met
boomgaarden

wordt mogelijk 
een buurtplein!

Winkel
centrum

Calisthenics 

nieuw kunstgras

S

ravotgroen
stapstenen 
over het water

spelen op de geluidswallen

bewonersinitiatief
trapveld + 

natuurlijk spelen Speelplekken
omvormen naar 

pleintjes,

waterspel!

bij buurtinitiatief 
ruimte om 

ontmoetingsplek 
van te maken

28

17

2818

2863

1707

1734 1735

17371761

371743

371765

Uitvoeringsplan speelplekken Nieuwland 2019-2023

Herinrichten speelplek

Periode 2019-2020
Centrale speelplek in de buurt wordt 
opgeknapt zodat deze meer speelwaarde 
biedt voor de doelgroep van 0-12 jaar.

Periode 2021-2023
Deze populaire speel- en sportplek wordt 
op termijn opgeknapt, zodat de voorziening 
aantrekkelijk blijft voor een brede doelgroep 
van 0-18 jaar.

Periode 2021-2023
Veel onderhoud aan ruimtenet, op termijn 
de speelplek volledig vernieuwen.Doelgroep 
wordt 0-12 jaar.

Periode 2021-2023
Het speelplekje wordt opgeknapt zodat 
deze meer speelwaarde biedt voor de 
doelgroep van 0-12 jaar.

Periode 2021-2023
Speeltoestel en ondergrond hebben op 
termijn aandacht nodig. 
Doelgroep wordt 0-9 jaar.

Gereed - 2e fase volgt
Centrale plek in de buurt is opgeknapt 
(buurtinitiatief). Tweede fase volgt. 
Doelgroep wordt 0-12 jaar.

Periode 2021-2023
In dit afgeschermde buurtje blijft een 
speelplek voor de jongste doelgroep van 0-6 
jaar behouden.

Gereed
Enige speelvoorziening in een dicht 
bebouwd stuk van Nieuwland. 
Doelgroep wordt 0-9 jaar.

 Biesvaren

 Heelkruid

 Bellefleurgaarde  De Gouden Ploeg

 Stalkruid

 Krabbescheer

  Vuursalamander Noorderlicht

42

26

04 14

23
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3329

S

doelgroep van de speelplek

Een speelplek kan meerdere 
doelgroepen bedienen, bijvoorbeeld  
             0-12 jaar of 7-18 jaar.

7-12

    schoolplein, in eigen beheer S

Legenda algemeen
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

nr. speelplekken Stadstuin, niet in
gemeentelijk beheer

VV
TV

doelgroep van de speelplek

Een speelplek kan meerdere 
doelgroepen bedienen, bijvoorbeeld  
             0-12 jaar of 7-18 jaar.

7-12

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

beweegrondje

    schoolplein, in eigen beheer S

openbaar schoolplein S

Legenda 
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

beweegrondje     schoolplein, in eigen beheer S

Legenda algemeen
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

spoorwegspoorweg

Overige voorzieningen:

sportclubs

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

natuurlijke speelplek

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

natuurlijk spelen
De speelplek wordt leuker door het
toevoegen van natuurlijk spelen 
(geen toestellen), bijvoorbeeld 
keien, heuveltjes of boomstammen.

speelpleintje
De speelplek wordt leuker door het 
toevoegen van een speelpleintje
(geen toestellen), bijvoorbeeld lijnen,
kleuren, poefs of hinkelbanen.

Omvormplek (spelen zonder toestellen)
Speeltoestellen worden niet meer 
vervangen. De speelplek kan worden 
ingericht met speelaanleidingen 
(zie Impuls, natuurlijk spelen of
speelpleintje). 

Instandhouding speelplek
Bij vervanging wordt de speelplek op 
een vergelijkbare manier ingericht.

met speeltoestellen
De speelplek wordt leuker door
andere of extra toestellen.

Eerste ideeën gemeente:

    schoolplein, in eigen beheerS

openbaar schoolplein S

Legenda 
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

natuurlijk spelen
De speelplek wordt leuker door het
toevoegen van natuurlijk spelen 
(geen toestellen), bijvoorbeeld 
keien, heuveltjes of boomstammen.

speelpleintje
De speelplek wordt leuker door het 
toevoegen van een speelpleintje
(geen toestellen), bijvoorbeeld lijnen,
kleuren, poefs of hinkelbanen.

Omvormplek (spelen zonder toestellen)
Speeltoestellen worden niet meer 
vervangen. De speelplek kan worden 
ingericht met speelaanleidingen 
(zie Impuls, natuurlijk spelen of
speelpleintje). 

Instandhouding speelplek
Bij vervanging wordt de speelplek op 
een vergelijkbare manier ingericht.

met speeltoestellen
De speelplek wordt leuker door
andere of extra toestellen.

Eerste ideeën gemeente:
openbaar schoolplein S

- opgeheven speelplek (al leeg)

openbaar schoolplein S

park

Legenda doelgroepenLegenda doelgroepen

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr. speelplek met beperkte 
speelwaarde

10

10

nr.

nr.

Impuls:

Impuls:

(her)inrichten speelplek

omvormen groen

Uitvoering 2019-2023

losse impulsen: 

omvormen speelpleintje

speelpleintje 

natuurlijk 
spelen 

spelen
(met toestellen) 
 sporten

(Her)inrichting 
speel- en sportplekken 
Wanneer een speelplek (op)nieuw wordt 
ingericht, wordt de buurt uitgenodigd om 
mee te denken over de inrichting. De meeste 
speelplekken met speeltoestellen worden 
ingericht voor een periode van 10 tot 15 jaar. 

2019

2019

Periode 2021-2023
Speelplekje oppknappen, impuls door 
natuurlijke speelaanleidinge in de wadi. 
Doelgroep wordt 0-9 jaar.

Periode 2021-2023
Wordt ingericht als centrale speelvoorziening 
in de buurt: uitbreiden speel- of 
sporttoestellen. Doelgroep wordt 0-18 jaar.

Periode 2021-2023
Speelplekje oppknappen, impuls door 
natuurlijke speelaanleidinge in de wadi. 
Doelgroep wordt 0-9 jaar.

Herinrichting 2020
Toestel wordt vervangen plus een impuls 
door natuurlijke speelaanleiding. Voor de 
doelgroep van 0-12 jaar.

 De Vergulde Pauw  Watersteeg De Vergulde Valk  Het Haagse Hofje09 6210 12

2020

2019

2020

2019
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Herinrichten: impuls

Periode 2019-2020
Speelplek gelijkwaardige herinrichten, een 
impuls door natuurlijke speelaanleiding. 
Voor de doelgroep van 0-12 jaar.

 Pondspeergaarde05

Omvormen groen

Gereed
Omgevormd naar natuurlijk spelen. 
Bewonersinitiatief aanwezig. Speelplek had 
weinig speelwaarde. 

Locatie 35 gereed
Omvormen naar natuurlijk spelen. Locatie 
35 gereed; locatie 34 volgt in 2023. 

Periode 2021-2023
Een beperkt plekje met weinig speelwaarde. 
Speelplek alleen omvormen bij belangstel-
ling vanuit de buurt.

Periode 2021-2023
In combinatie met locatie 63 - Watertor 
omvormen naar speelplek zonder toestellen. 

 Sneulseweg

 Ringslang Goudreinetgaarde

 Barnsteenslak

17

34
35

07

61

Periode 2019-2020
Speelplek ligt dicht bij de centrale plek 36 
- Waterzuring, speelplek omvormen tot 
ravotplek wanneer houten toestel op is; de 
Supernova verplaatsen richting locatie 36.

 Waterviolier37

Toestellen verwijderd
Speelplekje is ongelukkig gesitueerd en heeft 
weinig speelwaarde. Moeilijk bereikbaar en 
moeilijk bespeelbaar voor jonge kinderen.

Nieuwlandsedreef43

Losse im
puls

2018

Omvormen groen of speelpleintje
Op deze plekken worden de speeltoestellen op termijn 
verwijderd. Buurtbewoners kunnen een initiatief indienen  
om de plek in te richten als speelpleintje en/of natuurlijke 
speelplek met speelaanleidingen, zonder toestellen. Zie de 
voorbeelden op de volgende pagina. 

Losse impulsen
Om de speelruimte uitdagender te maken worden op de korte 
termijn impulsen voorgesteld. Deze impulsen staan los van de 
reguliere vervangingen van toestellen/herinrichting, 
maar kunnen ook gelijktijdig worden opgepakt.

2019

2020

Periode 2021-2023
Omvormen wanneer toestellen op zijn. 
Vanuit de omwonenden gaat de voorkeur uit 
naar speelpleintje .

  Glaskruid18

Toestellen verwijderd - beplanting 2020
Toestellen verwijderd, beplanting komt in 
2020. Speelplekje is ongelukkig gesitueerd 
en heeft weinig speelwaarde. Omwonenden 
geven aan dat speelplek wel weg kan.

 Kikkerbeet65

2020

Periode 2019-2020
Speelplekje tussen de woningen, wordt al 
gebruikt als fiets parcours. Wanneer toestel 
op is, helemaal inrichten als speelpleintje.

Periode 2021-2023
In combinatie met locatie 61 - Barnsteenslak 
omvormen naar speelplek zonder toestellen. 

 De Dubbele Sleutel  Watertor28 63
O

m
vorm

en speelpleintje

S

doelgroep van de speelplek

Een speelplek kan meerdere 
doelgroepen bedienen, bijvoorbeeld  
             0-12 jaar of 7-18 jaar.

7-12

    schoolplein, in eigen beheer S

Legenda algemeen
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

nr. speelplekken Stadstuin, niet in
gemeentelijk beheer

VV
TV

doelgroep van de speelplek

Een speelplek kan meerdere 
doelgroepen bedienen, bijvoorbeeld  
             0-12 jaar of 7-18 jaar.

7-12

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

beweegrondje

    schoolplein, in eigen beheer S

openbaar schoolplein S

Legenda 
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

beweegrondje     schoolplein, in eigen beheer S

Legenda algemeen
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

spoorwegspoorweg

Overige voorzieningen:

sportclubs

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

natuurlijke speelplek

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

natuurlijk spelen
De speelplek wordt leuker door het
toevoegen van natuurlijk spelen 
(geen toestellen), bijvoorbeeld 
keien, heuveltjes of boomstammen.

speelpleintje
De speelplek wordt leuker door het 
toevoegen van een speelpleintje
(geen toestellen), bijvoorbeeld lijnen,
kleuren, poefs of hinkelbanen.

Omvormplek (spelen zonder toestellen)
Speeltoestellen worden niet meer 
vervangen. De speelplek kan worden 
ingericht met speelaanleidingen 
(zie Impuls, natuurlijk spelen of
speelpleintje). 

Instandhouding speelplek
Bij vervanging wordt de speelplek op 
een vergelijkbare manier ingericht.

met speeltoestellen
De speelplek wordt leuker door
andere of extra toestellen.

Eerste ideeën gemeente:

    schoolplein, in eigen beheerS

openbaar schoolplein S

Legenda 
Type speelvoorziening:

Bereik van de speelplek:

grote speelplek voor de wijk

plek voor de hele buurt

kleine speelplek

drukke weg (barrière)
beperkte barrière

Overige voorzieningen:

sportclubs

vrije speelruimte in het groen

park

VV
TV

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

speelplek sportplek
voetbal basketbal

skatentafeltennis

ravotplek (natuurlijk spelen)

speelpleintje 

een combina�e 
is ook mogelijk

natuurlijk spelen
De speelplek wordt leuker door het
toevoegen van natuurlijk spelen 
(geen toestellen), bijvoorbeeld 
keien, heuveltjes of boomstammen.

speelpleintje
De speelplek wordt leuker door het 
toevoegen van een speelpleintje
(geen toestellen), bijvoorbeeld lijnen,
kleuren, poefs of hinkelbanen.

Omvormplek (spelen zonder toestellen)
Speeltoestellen worden niet meer 
vervangen. De speelplek kan worden 
ingericht met speelaanleidingen 
(zie Impuls, natuurlijk spelen of
speelpleintje). 

Instandhouding speelplek
Bij vervanging wordt de speelplek op 
een vergelijkbare manier ingericht.

met speeltoestellen
De speelplek wordt leuker door
andere of extra toestellen.

Eerste ideeën gemeente:
openbaar schoolplein S

- opgeheven speelplek (al leeg)

openbaar schoolplein S

park

Legenda doelgroepenLegenda doelgroepen

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr.

nr. speelplek met beperkte 
speelwaarde

10

10

nr.

nr.

Impuls:

Impuls:

(her)inrichten speelplek

omvormen groen

Uitvoering 2019-2023

losse impulsen: 

omvormen speelpleintje

speelpleintje 

natuurlijk 
spelen 

spelen
(met toestellen) 
 sporten

2018

2019

2020

2020
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Inspiratiebeelden 
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Inspiratiebeelden 
Inrichtingsvoorbeelden speelpleintje Inrichtingsvoorbeelden natuurlijk spelen 

Inspiratiebeelden voor omvorming en impulsen op speelplekken

Een speelplek inrichten hoeft niet altijd (alleen) met speeltoestellen. Met speelaanleidingen kan 
op een speelse manier meer uitdaging aan de openbare ruimte en bestaande speelplekken wor-
den toegevoegd. Speelaanleidingen op de stenen zijn onderhoudsvriendelijk en gaan lange tijd 
mee. Natuurlijke speelaanleidingen kunnen het natuurlijke karakter van een plek of gebied verster-
ken en hebben iets meer onderhoud nodig, afhankelijk van het materiaal. Combinaties van speel-
pleintjes en natuurlijk spelen zijn uiteraard ook mogelijk! Bij het omvormen van speelplekken of 
het toevoegen van impulsen op speelplekken kunnen deze inspiratiebeelden worden gebruikt. 
Beide vormen lenen zich goed voor toepassing bij buurtinitiatieven en zelfbeheer door bewoners.

5

Let op: De ingrepen en jaartallen in dit uitvoeringsplan zijn een indicatie voor uitvoering. De daadwerkelijke 
uitvoering kan hiervan afwijken. De gemeente kan naar eigen inzicht wijzigingen doorvoeren, bijvoorbeeld 
als budgetten of de technische staat van speelplekken hiertoe aanleiding geeft. Ingrepen kunnen daardoor 
anders of op een ander moment worden uitgevoerd dan beschreven in dit document. 


