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1. Inleiding 
De gemeente wil samenwerken met scholen, zodat de schoolpleinen ook buiten schooluren te 
gebruiken zijn. Met deze opzet worden twee doelen bereikt:  
1. Voor de jeugd (0-12jr) is de school herkenbaar als belangrijk ontmoetingspunt, ze kennen de 

route erheen; het is voor deze jeugd een herkenbare ‘eigen’ omgeving.  
2. Met Brede school, Buitenschoolse Opvang en dergelijke wil de school zich meer naar de wijk 

toe profileren. Spelen op en rond schoolpleinen is een onderdeel daarvan. 
 
2. Schoolpleinen 
Vanuit het gemeentelijk speelbeleid is gekeken naar de eisen aan een ruimte voor jongere jeugd 
(0-6jr) en oudere jeugd (6-12jr). Deze ruimten moeten transparant zijn en goed zichtbaar vanaf de 
openbare weg en/of woningen in de buurt. Ook vinden we het belangrijk dat deze speelruimten 
veilig bereikbaar zijn. Sommige schoolpleinen zijn meer geschikt voor de jongere jeugd en anderen 
meer voor de oudere jeugd (tot 12jr). De gemeente heeft de wens om de volgende schoolpleinen 
open te stellen: 
 
2011: 
Oost: Piramide.  
Slikkerveer: Regenboog (onderdeel van de wijksportlocatie) 
 
Deze twee pleinen zijn vooruitlopend op algemene afspraken al voor de buurt opengesteld. 
 
2012 
Oost: De Noord. Hier hebben al gesprekken plaatsgevonden met de directeur. 
Oost: De Wingerd i.c.m. KDV Baloe. Hier wordt al gezamenlijk gewerkt aan een ontwerp en de 
uitvoering daarvan. 
 
Drievliet: Bongerd  
Slikkerveer: plein Metronoom en Driemaster 
Slikkerveer: Schoolplein nieuwbouw Reijer 
Slikkerveer: Gemini (basketbalveld) 
Slikkerveer: Burcht 
Drievliet: Botter dislocatie Windmolen en Ursinusschool: in deze gebieden is uitbreiding van 
speelruimte gewenst. Bij nieuwe ontwikkelingen moet dat worden meegenomen. 
  
2013 e.v. 
Centrum: Maximacollege 
Rijsoord: De Klimop 
Centrum: Schaepmanschool (op termijn: nu nog onvoldoende kinderen in de buurt) 
Centrum: Kerstenschool (op termijn: nu nog onvoldoende kinderen in de buurt) 
 
3. Doelstelling notitie 
Uit gesprekken met de schoolbesturen 3Primair en PCPO is gebleken dat het belangrijk is om 
afspraken te maken over de volgende punten: 

– Beheer en onderhoud 
– Aansprakelijkheid 
– Vernielingen/vandalisme 
– Vervanging van speeltoestellen 

 
In deze notitie gaan we in op deze punten. 
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Het doel van deze notitie is om op deze punten tot overeenstemming te komen met alle betrokken 
schoolbesturen over de openstelling van de schoolpleinen. 
 
4. Uitgangspunten 
 
a. Beheer en Onderhoud 
 
Huidige situatie: 
Het onderhoud, reparatie en de wettelijke inspecties van speeltoestellen en ondergronden behoren 
tot de verantwoordelijkheid van de school. De school draagt hier ook de kosten van. 
 
Voorstel toekomst: 
Vanwege het openbare karakter van de schoolpleinen voor spelen door buurtkinderen vinden wij 
het belangrijk dat iedereen hier veilig moet kunnen spelen.  
Om die reden biedt de gemeente aan om het beheer en onderhoud van de speeltoestellen en 
ondergronden speelterreinen te organiseren. Dat houdt in: visuele inspecties, reparaties 
(personeel, materiaal), wettelijke inspecties en beheer (bijhouden van de logboeken en 
wijzigingen). De kosten hiervoor zijn voor de school. We kunnen dit jaarlijks evalueren waarbij we 
eerst een voorschot berekenen of achteraf op werkelijk gemaakte kosten factureren.  
 
We willen met dit aanbod de schoolbesturen de zorg uit handen nemen voor alle handelingen, die 
te maken hebben met het beheer en onderhoud van speeltoestellen. 

 
b. Aansprakelijkheid 
De juridisch grondeigenaar (ingeschreven in het kadaster) is verantwoordelijk voor de veiligheid 
van de speeltoestellen conform het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. De gemeente 
organiseert het beheer en onderhoud (zie a). We mogen verwachten dat de speeltoestellen in 
goede staat verkeren en dat van aansprakelijkheid van de scholen geen sprake zal zijn. De 
gemeente wil eventuele kosten voor het eigen risico op zich nemen als blijkt dat het onderhoud niet 
goed is gebeurd en hierdoor de school (c.q. verzekeraar) moet uitbetalen.  
 
In de praktijk maakt de gemeente voor elk plein op maat afspraken met de betrokken partijen, waar 
onder de school, evt. kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, BSO, buurtagent, sleutel(h)ouders, 
jongerenwerker. Hieruit ontstaan bijvoorbeeld de pleinregels waar iedereen zich aan moet houden 
(zie bijlage 1: Regels Speelplein Piramide). 
 
Bij het maken van afspraken op maat worden ook afspraken gemaakt over het spelen van andere 
kinderen op het schoolplein tijdens openingstijden van de school en/of BSO en/of PSZ en/of KDV. 
Als de eigen kinderen buiten spelen en er spelen ook andere kinderen tegelijkertijd op het plein 
dan zijn de toezichthouders ook verplicht om de andere kinderen aan te spreken op gevaarlijk 
gedrag. Op momenten dat er geen eigen kinderen op het plein spelen (bijv. buiten openingstijden) 
is hier geen vorm van toezicht en kan de school/BSO/KDV ook niet aansprakelijk worden gesteld 
voor een gebrek aan toezicht.  
 
c)       Vernielingen/vandalisme 
 
Huidige situatie: 
Schade en vernielingen aan schoolgebouwen worden door de gemeente vergoed.  
Het herstellen van schade aan speeltoestellen en ondergronden moet door de school zelf worden 
betaald. 
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Voorstel toekomst:  
Bij de schoolpleinen open voor kinderen tot 12 jaar moet er sprake zijn van een hek dat minimaal 
1.80 meter hoog is en sleutelwachten (met bijbehorende begeleiding via gemeente, opbouwwerk, 
buurtagent).  
 
Als dat is geregeld, verwacht de gemeente dat er weinig moedwillige vernielingen plaats zullen 
vinden. De gemeente is bereid om de kosten van vernielingen/vandalisme (als voldaan is aan de 
voorwaarden) op zich te nemen. 
 
De school moet dan wel aangifte doen bij de politie (internet of persoonlijk) en zorgen dat de 
gemeente daar een exemplaar van krijgt. 
 
Voor het schoolplein van de Regenboog geldt dat dit ook voldoet aan de bovenstaande 
voorwaarden. Er staat een hoog hek om heen en dit wordt afgesloten door de beheerder van de 
wijksportlocatie.  
 
d)       Vervanging 
 
Huidige situatie 
De financiële middelen van scholen voor vervangingsinvesteringen zijn beperkt. Zodra 
speeltoestellen en ondergronden ‘op’ zijn, wordt nagedacht over manier om geld in te zamelen 
voor de vervanging van de speeltoestellen en ondergronden. 
 
Voorstel toekomst 
Aangevuld t.o.v. overleg 10/2/12: In een periode van minimaal tien jaar kan veel veranderen. Als 
de speeltoestellen en ondergronden aan vervanging toe zijn, moeten we goed kijken naar de 
omstandigheden op dat moment. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het dan van toepassing 
zijnde speelbeleid, de aantallen kinderen in de buurt en hun leeftijden, wijzigingen in 
onderwijsbeleid of in de huisvesting, ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt, mogelijkheden van 
andere maatschappelijk partners om mee te financieren. De gemeente geeft aan maximaal 50% 
van de kosten te dragen als het plein opnieuw ingericht moet worden. 
 
5. Afspraken op Maat 
Voor elke locatie worden maatwerk-afspraken gemaakt. Deze notitie is de basis voor die 
maatwerk-afspraken. 
Bij het maken van de afspraken verdient de eigendomssituatie aandacht. Is het nodig om hierin 
verandering aan te brengen? Hoe liggen ten aanzien van de eigendom de verantwoordelijkheden? 
 
 
NB: Het betreft hier geen voorziening als bedoeld in de Verordening Voorzieningen Huisvesting 
Ridderkerk 2007. 
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Bijlage 1: Regels speelplein Piramide 

 

Speelplein Piramide 
Alle kinderen tot 12 jaar zijn welkom. 
We spelen leuk met elkaar. 
We lossen samen problemen op. 
We zijn beleefd en zuinig op alle spullen. 
We houden het hier schoon en netjes. 
We zetten geen fietsen op het schoolplein. 
Natuurlijk zijn we eerlijk. 
Allemaal wachten we op onze beurt. 
We gaan weg als het hek wordt gesloten. 
 
Als je je niet aan deze regels houdt, kun je worden weggestuurd. 
 
Openingstijden: 
Dit schoolplein is elke dag van de week tot zonsondergang open. 
 


