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Bijlage 3: Overzicht per wijk 
 
Algemeen - leeswijzer 
In onderstaand overzicht zijn per wijk de huidige situatie en de geplande oplossingen genoemd. 
In 2010 wordt prioriteit gegeven aan de verbeteringen in wijk Oost. De verdere verbeteringen worden 
ondergebracht bij de uitwerking van de Wijkontwikkelingsprogramma’s. 
Ten behoeve van de jongste jeugd zijn de leeftijdopbouw en demografische ontwikkeling van belang. 
Daarom blijven in woonbuurten met weinig jonge kinderen de ruimten beschikbaar voor toekomstige 
aanwas (“ruimteclaim”). Daarbij moet worden tegengegaan dat de tijdelijk ‘lege’ ruimten verpauperen. 
Overleg met de omwonenden moet leiden tot een tijdelijk andere functie, waarbij bewonerszelfbeheer 
een uitgangspunt is. 
 
West (woongebied 38 ha) 
 

Aantal aanwezige speelruimten in de wijk voor: 
- blok de leeftijdsgroep 0-6  jaar    4  
- buurt de leeftijdsgroep 6-12 jaar    5 (1 locatie is kleiner dan 500 vierkante meter) 
- wijk de leeftijdsgroep 12-18 jaar   1 
Opmerking: 
 de ruimte voor buurtjeugd aan het Prunusplantsoen is niet nodig gezien de ruimten in Reyerpark; 
 de kwaliteit van de spel-/sportruimte Meidoornlaan is slecht. 
 
Aantal gewenste speelruimten in de wijk voor: 
- blok de leeftijdsgroep 0-6 jaar    5  
- buurt de leeftijdsgroep 6-12 jaar    4  
- wijk de leeftijdsgroep 12-18 jaar   1 
 
Reeds geplande oplossingen: 
1. Nieuwbouw Lagendijk voorziet in de aanleg van een blokspeelplaats aan de Ferdinand Bolstraat; 
2. In het voorjaar 2010 wordt begonnen met het opknappen van de sport- en spelruimte voor blok- en 

buurtjeugd aan de Meidoornlaan met kunstgras; 
 
Wat is er dan nog nodig 
Na realisatie van bovenstaande zijn er voldoende goede speel- en sportvoorzieningen. 
 
Centrum (woongebied 50 ha) 
 

Aantal aanwezige speelruimten in de wijk voor: 
- blok de leeftijdsgroep 0-6 jaar  12 (inclusief 5 van Woonvisie en 1 van Vereniging van  

      Eigenaren – hierna te noemen VVE) 
- buurt de leeftijdsgroep 6-12 jaar    1 
- wijk de leeftijdsgroep 12-18 jaar   1 
Opmerking: 
 de huidige ruimte voor de buurtjeugd ligt binnen het herstructureringsgebied centrumplan; in de 

omgeving is vervangende ruimte bij de Poesiatstraat beschikbaar; 
 3 ruimten voor buurtjeugd in de naastliggende wijken West en Oost grenzen aan de wijk en zijn ook 

geschikt voor de jeugd uit het Centrum. 
 
Totaal aantal gewenste speelruimten in de wijk voor: 
- blok de leeftijdsgroep 0-6 jaar  12 (2 terreintjes daarvan als “ruimteclaim” reserveren) 
- buurt de leeftijdsgroep 6-12 jaar    2  
- wijk  de leeftijdsgroep 12-18 jaar   1 
 
Reeds geplande oplossingen: 
1. Nieuwbouw centrumplan voorziet in de aanleg van één speelplaats; 
2. Overleg met de Maxima school moet leiden tot gebruik van de gewenste ruimte voor de buurtjeugd; 
3. Overleg met Woonvisie en VVE moet leiden tot aanpassing van de speelvoorzieningen voor de 

jongste jeugd op hun grondgebied. 
 
Wat is er dan nog nodig 
 Voor de jongste jeugd is de aanleg van 1 speelterreintje bij de Albert Cuypstraat gewenst;  
 Voor de wijkjeugd zijn aanvullende spel- en sportvoorzieningen bij het trapveld aan de Frans 

Halsstraat gewenst. 
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Oost (woongebied 85 ha) 
 

Aantal aanwezige speelruimten in de wijk voor: 
- blok de leeftijdsgroep 0-6 jaar  14 (inclusief 3 Woonvisie en 1 van VVE) 
- buurt de leeftijdsgroep 6-12 jaar    6 (2 locatie zijn kleiner dan 500 vierkante meter) 
- wijk de leeftijdsgroep 12-18 jaar   0 
Opmerking: 
 de kwaliteit van 2 blokspeelruimten is slecht; 
 de kwaliteit van 3 buurtspeelruimten is slecht; 
 de openbare ruimte in twee woonbuurten is beperkt tot verhardingen met hoge parkeerdruk, 

waardoor in het woongebied nauwelijks tot geen ruimte is voor blokspeelvoorzieningen.  
 
Totaal aantal gewenste speelruimten in de wijk voor: 
- blok de leeftijdsgroep 0-6 jaar  18 (2 terreintjes daarvan als “ruimteclaim” reserveren) 
- buurt de leeftijdsgroep 6-12 jaar    6  
- wijk de leeftijdsgroep 12-18 jaar   1 
 
Reeds geplande oplossingen: 
1. In het voorjaar 2010 wordt begonnen met het opknappen van de sport- en spelruimte voor buurt- en 

wijkjeugd naast school de Noord met speeltoestellen en kunstgras; 
2. Verder is prioritering gegeven om de knelpunten in de wijk met inbreng van scholen en Woonvisie 

op te lossen. Betrokkenen daarbij zijn: wijkbewoners, Sport en Welzijn en de buurtagent. 
 
Drievliet (woongebied 95 ha) 
 

Aantal aanwezige speelruimten in de wijk voor: 
- blok de leeftijdsgroep 0-6 jaar  35 
- buurt de leeftijdsgroep 6-12 jaar    8 (5 locaties zijn kleiner dan 500 vierkante meter) 
- wijk de leeftijdsgroep 12-18 jaar   1 
Opmerking: 
 Drievliet heeft een overcapaciteit aan speelruimten voor de jongste jeugd 
 de wijk heeft een ondercapaciteit aan voldoende grote ruimten voor buurtjeugd 
 de wijk heeft geen geschikte spel- en sportruimte voor de wijkjeugd 
 
Totaal aantal gewenste speelruimten in de wijk voor: 
- blok de leeftijdsgroep 0-6 jaar  29 (7 terreintjes daarvan als “ruimteclaim” reserveren) 
- buurt de leeftijdsgroep 6-12 jaar    7  
- wijk de leeftijdsgroep 12-18 jaar   2 
 
Reeds geplande oplossingen: 
1. In het voorjaar 2010 wordt begonnen met het opknappen van de sport- en spelruimte voor 

buurtjeugd in de Bliek met speeltoestellen en kunstgras, tegelijkertijd wordt dan een speelplaats 
voor de blokjeugd in de Forel afgebouwd; 

2. In de uitwerking Driehoek (Zand) is rekening gehouden met een sportplein voor de wijkjeugd uit 
Drievliet en Het Zand; 

 
Wat is er dan nog nodig 
 het definitief laten vervallen van de 6 blokspeelvoorzieningen  
 het (tijdelijk) opheffen van 7 terreintjes en de ruimten reserveren als ruimteclaim 
 het laten vervallen van 3 te kleine ruimten voor de buurtjeugd en in combinatie met de scholen 2 

geschikte buurtvoorzieningen maken; 
 
Zand (woongebied 18 ha) 
 

Aantal aanwezige speelruimten in de wijk voor: 
- blok de leeftijdsgroep 0-6 jaar  12 
- buurt de leeftijdsgroep 6-12 jaar    5 (3 locaties zijn kleiner dan 500 vierkante meter) 
- wijk de leeftijdsgroep 12-18 jaar   0 
Opmerking: 
 Gezien de recente aanleg van het woongebied zijn in de wijk beperkte aanpassingen nodig. 
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Totaal aantal gewenste speelruimten in de wijk voor: 
- blok de leeftijdsgroep 0-6 jaar  11 (1 terreintje daarvan als “ruimteclaim” reserveren) 
- buurt de leeftijdsgroep 6-12 jaar    4  
- wijk de leeftijdsgroep 12-18 jaar   1 
 
Reeds geplande oplossingen: 
1. bij Spinosastraat ligt een tijdelijke speelruimte voor blokjeugd. Deze wordt bij de voltooiing van het 

gebied definitief in de woonomgeving ingepast;  
2. Bij ontwikkeling van het voormalige HAK terrein is rekening gehouden met een volwaardige 

buurtspeelruimte, waardoor 2 kleinere ruimten kunnen vervallen;  
3. In de uitwerking Driehoek (Zand) is rekening gehouden met een sportplein voor de wijkjeugd uit 

Drievliet en Het Zand. 
 

Wat is er dan nog nodig 
Na realisatie van bovenstaande is er sprake van voldoende goede speel- en sportvoorzieningen. 
 
Slikkerveer (woongebied 124 ha) 
 

Aantal aanwezige speelruimten in de wijk voor: 
- blok de leeftijdsgroep 0-6 jaar  11  
- buurt de leeftijdsgroep 6-12 jaar   8 (3 locaties zijn kleiner dan 500 vierkante meter) 
- wijk de leeftijdsgroep 12-18 jaar   1 
Opmerking: 
 De spel-/sportruimte aan de Randweg voor de wijkjeugd is tijdelijk buiten gebruik vanwege 

noodlokalen; 
 De spel-/sportruimten voor buurtjeugd aan de Hollandsestraat en Randweg/Ravelstraat vergen een 

kwaliteitsslag; 
 De spel-/sportruimten voor buurtjeugd bij tunneltje Benedenrijweg/Gildenweg kan vervallen. Dit is 

onder te brengen bij trapveld Ringdijk (voorheen Pit van Gendt). 
 
Aantal gewenste speelruimten in de wijk voor: 
- blok leeftijdsgroep 0-6 jaar   21 (1 terreintje daarvan als “ruimteclaim” reserveren) 
- buurt leeftijdsgroep 6-12 jaar    8  
- wijk leeftijdsgroep 12-18 jaar   2 
 
Reeds geplande oplossingen: 
1. De herstructurering van Vier Jaargetijden, Slikkerveer Zuid-Oost en 3-Rivieren voorziet in de aanleg 

van 5 speelruimten voor de jongste jeugd; 
2. De aanleg van het Sportplein aan de Van Beethovenstraat in de zomer van 2010. Daarbij wordt ook 

voorzien in extra ruimte voor de buurtjeugd door onder meer het schoolplein van de school de 
Regenboog te benutten; 

3. Na het verwijderen van de noodlokalen wordt de wijk spel- en sportruimte aan de Randweg weer 
geschikt gemaakt. In overleg met scholen streven wij daarbij naar een verbeterde ondergrond. 

 
Wat is er dan nog nodig 
 de aanleg van 6 speelvoorzieningen voor de jongste jeugd; 
 het verbeteren van 2 terreinen voor de buurtjeugd. 
 
Bolnes (woongebied 79 ha) 
 

Aantal aanwezige speelruimten in de wijk voor: 
- blok leeftijdsgroep 0-6 jaar   14 (waarvan 2 van Woonvisie  en 1 van VVE)   
- buurt leeftijdsgroep 6-12 jaar    6 (waarvan 1 van Woonvisie en 1 van VVE)    

          (3 locaties zijn kleiner dan 500 vierkante meter) 
- wijk leeftijdsgroep 12-18 jaar   2 
Opmerking: 
 De speelplaats voor de blokjeugd en spel-/sportruimte voor de wijk/buurtjeugd in het Riebeekpark 

vervallen vanwege woningbouw. Het nieuwbouwproject voorziet echter in een nieuwe speelplaats 
en vervangende spel-/sportruimte voor genoemde leeftijdsgroepen; 

 De spel-/sportruimten voor buurtjeugd bij het ‘Doncksebuurtje’ vergt een kwaliteitsslag; 
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Aantal gewenste speelruimten in de wijk voor: 
- blok de leeftijdsgroep 0-6 jaar  16 (3 terreintjes daarvan als “ruimteclaim” reserveren) 
- buurt de leeftijdsgroep 6-12 jaar    6  
- wijk de leeftijdsgroep 12-18 jaar   2 
 
Reeds geplande oplossingen: 
1. De nieuwbouw van Willaerstlande en herstructurering van Prima Bolnes voorziet in de aanleg van 2 

speelruimten voor de jongste jeugd. Verder wordt bij Willaerstlande de buurtspeelruimte aan de 
Maaslaan opgeknapt. 

 
Wat is er dan nog nodig 
 het oplossen van een tekort van 2 speelvoorzieningen voor de blokjeugd;  
 het verbeteren van de speelruimte bij het Doncksebuurtje. 
 
Rijsoord (woongebied van de ‘kern’ 20 ha) 
 

Aantal aanwezige speelruimten in de wijk voor: 
- blok de leeftijdsgroep 0-6 jaar    5  
- buurt de leeftijdsgroep 6-12 jaar    2 (2 locaties zijn kleiner dan 500 vierkante meter) 
- wijk de leeftijdsgroep 12-18 jaar   1 
Opmerking: 
 Het terrein aan de Mauritshoek is matig ingericht; 
 In de uitwerking Waalbos is een speeleiland opgenomen. 
 
Aantal gewenste speelruimten in de wijk voor: 
- blok de leeftijdsgroep 0-6 jaar    8 (1 terreintje daarvan als “ruimteclaim” reserveren) 
- buurt de leeftijdsgroep 6-12 jaar    3   
- wijk de leeftijdsgroep 12-18 jaar   1 
 
Reeds geplande oplossingen: 
1. in overleg met de scholen in de wijk komen tot een natuurlijke inrichting van het speeleiland in het 

Waalbos bij voldoende beschikbaar budget (subsidie); 
2. in het kader van het waterplan wordt onderzocht of het terreintje van Woonvisie (noordkant 

Mauritsweg) naast een functie voor extra opvang water tevens een speelfunctie kan krijgen. 
 
Wat is er dan nog nodig 
 1 speelruimte voor de jongste jeugd (Witbloemstraat); 
 1 ruimte voor buurtjeugd nabij de Jacob v/d Laanstraat; 
 het verbeteren van de speelterrein aan de Mauritshoek. 
 
Oostendam (woongebied van de ‘kern’ 6 ha) 
 

Aantal aanwezige speelruimten in de wijk voor: 
- de leeftijdsgroep 0-6 jaar    2  
- de leeftijdsgroep 6-12 jaar    1 
- de leeftijdsgroep 12-18 jaar   1 
Opmerking: 
 geen. 
 
Aantal gewenste speelruimten in de wijk voor: 
- de leeftijdsgroep 0-6 jaar    3 
- de leeftijdsgroep 6-12 jaar    1  
- de leeftijdsgroep 12-18 jaar   1 
 
Reeds geplande oplossingen: 
1. In de woningbouwlocatie Oostendam is een speelruimte gepland voor de jongste jeugd 
 
Wat is er dan nog nodig 
Na realisatie van bovenstaande zijn geen extra maatregelen nodig. 
 


