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1. Inleiding 
 

Op 7 januari 2009 heeft het college van Ridderkerk de beleidsuitgangspunten van het uitvoeringsplan 

speelruimten vastgesteld. Het uitvoeringsplan speelruimten omschrijft het beleid voor hoe we de 

komende tien jaar met speelruimten willen omgaan. Omdat de gemeente continu in beweging is, 

evalueren we het uitvoeringsplan speelruimten elke vijf jaar. 

Deze evaluatie is tot stand gekomen op basis van een demografisch onderzoek. Per wijk is gekeken 

naar de aanwezige speelruimten, de aantallen kinderen en de leeftijden van de kinderen. 

We hebben speelruimten onderverdeeld in drie categorieën: 

 

 

Leeftijdsgroepen 0-6 jaar 6-12 jaar 12-18 jaar 

Relatie leeftijd, spelbereik en verzorgingsgebied 

Niveaus Blok Buurt wijksportlocatie 

Actieradius 100 m + veilige 
bereikbaarheid 

300-400 m 800 – 1000 m 

Verzorgingsgebied 3 ha 50 ha 300 ha 

Inrichting speelplek 

Oppervlakte 100-500 m² 500-2000 m² 2000-6400 m² 

Speelaanleidingen 3-5  > 5 > 5 

Aantal kinderen per speelplek 

Aantal kinderen binnen 
actieradius 

15-30 kinderen 55-70 kinderen 85-100 kinderen 

 
 

1.1 Attractiebesluit: 

De wettelijke verplichting voor de veiligheid van speeltoestellen is geregeld in het ‘Besluit Veiligheid 

van Attractie- en Speeltoestellen’.  

In het Attractiebesluit zijn de wettelijke bepalingen voor aansprakelijkheid en veiligheid vastgelegd. 

Indien er sprake is van een ongeval door een gebrek aan het speeltoestel of een onveilige 

ondergrond, dan is degene die het speeltoestel beheert altijd als eerste aansprakelijk. 

De gemeente heeft de wettelijke verplichting het Attractiebesluit uit te voeren en moet kunnen 

aantonen dat zij alles in het werk heeft gesteld de speeltoestellen veilig te plaatsen en in stand te 

houden.  
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2 Kanttekeningen 

2.1 3% norm 

Volgens de landelijke 3%-norm (opgesteld door NUSO/Jantje Beton) zou 3% van het stedelijk 

(woon)gebied bestemd moeten zijn voor formele speelruimte. De norm is opgebouwd uit 

speelruimten op blok-, buurt- en wijkniveau voor respectievelijk de leeftijdsgroepen 0-18 jaar.  

Minister Dekker spoorde indertijd gemeenten aan deze adviesnorm zoveel mogelijk na te komen en 

uiteraard streven wij daar ook naar. Veel ruimten in Ridderkerk die op buurt- en wijkjeugd zijn 

afgestemd zijn echter te klein en op een aantal locaties belet de inrichting van de openbare ruimte 

ons deze ruimten groter te maken. Op 30 maart 2010 hebben wij u via Raadsinformatiebrief 

RU10/00825/SB geïnformeerd dat de 3% norm in Ridderkerk niet haalbaar is. Wanneer zich kansen 

voordoen, spelen wij daar natuurlijk waar mogelijk op in. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 

aan het herinrichten van gebieden bij herstructureringsopgaven.  

 

2.2 Participatie van diverse speelplaatsen 

Wij hechten veel belang aan communicatie met inwoners en participatie. Dit maakt ook onderdeel 

uit van deze evaluatie. In de periode 2009 tot en met 2015 is in Ridderkerk een groot aantal 

speelterreinen opnieuw ingericht of aangelegd.  Daarbij hebben wij bewoners betrokken en is er op 

verschillende manieren gecommuniceerd: 

1. Bewoners zijn betrokken bij herinrichting van speelterreinen.  

2. Bewoners zijn via een bewonersbrief en schetsontwerp geïnformeerd.  

3. In overleg met kinderen is de inrichting bepaald. 

4. Er is een  enquête gehouden. 

5. Er is een bewonersavond gehouden. 

6. Er is samenwerking gezocht met Woonvisie. 

Er zijn mooie voorbeelden van een aantal geslaagde participatieprojecten: 

o Korhoen: Op initiatief van een aantal bewoners heeft de gemeente gezamenlijk met de 

bewoners een speelterreintje opgeknapt. De bewoners gingen met twee voorstellen de wijk 

in. De gemeente heeft het voorstel dat de voorkeur kreeg vervolgens uitgewerkt.  

o De La Reystraat: Op verzoek van de bewoners heeft de gemeente een voorstel gemaakt. 

Vervolgens zijn de bewoners de wijk in gegaan. Na een kleine aanpassing keurde de buurt 

het voorstel van de gemeente goed en werd het uitgevoerd.  

o Klooslaan: Hierbij hebben de kinderen een belangrijke rol gespeeld. Samen met de gemeente 

en de leverancier zochten zij de speeltoestellen uit, die vervolgens zijn geplaatst. Uniek 

hieraan is het fenomeen ‘Sleutelhouders’: bewoners uit de buurt openen ’s morgens het hek 

van de speelplaats en sluiten het ’s avonds af.  

o Bliek: Bewoners en de gemeente ontruimden, na overlast een deel van de ruimte. Dankzij de 

inzet van de buurt is de ruimte opnieuw ingericht.  
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2.3 Openstellen schoolpleinen 

Sinds 2012 kunnen schoolpleinen die wij in eigendom, beheer en onderhoud hebben openbaar 

toegankelijk worden gemaakt voor de spelende jeugd van 0-12 jaar.  Hiervoor zijn specifieke 

schoolpleinen benoemd. In overleg met de schoolbesturen zijn inmiddels diverse schoolpleinen 

opengesteld. Het gaat om schoolpleinen die transparant en goed zichtbaar zijn vanaf de openbare 

weg en/of woningen in de buurt  en waar in de directe woonomgeving onvoldoende ruimte is voor 

een speelplaats.  

Uit de evaluatie blijkt dat de schoolpleinen van de Regenboog, Driemaster, de Wingerd en  de 

Piramide na openstelling aantrekkelijker zijn geworden. Nu kunnen de kinderen er na schooltijd, in 

het weekend en in de schoolvakanties spelen. De openstelling van de schoolpleinen is een 

meerwaarde voor de kinderen. 

Bij schoolplein de Bongerd geven de omwonenden aan last te hebben van onder andere 

geluidsoverlast. Om die reden is besloten dit schoolplein niet op zondag open te stellen.   

De gemeente organiseert het beheer en onderhoud van de speeltoestellen en ondergronden. Dit 

houdt in: visuele inspecties, reparaties, wettelijke inspecties en beheer. De kosten hiervoor zijn voor 

de school.  

 

 

2.4 Natuurlijk spelen en Sport en bewegen voor jong en oud 

Het onderdeel Natuurlijk spelen is eveneens een onderdeel van de evaluatie. Hierover is de 

raadsinformatiebrief (RI12/00467) geschreven. 

Natuurlijk spelen is een vorm van spelen met en in een natuurlijke omgeving, waarbij kinderen 

gebruik kunnen maken van natuurlijke materialen, die uitdagen tot eigen spel. Spelen in een 

natuurspeeltuin betekent spelen in een groene omgeving met materialen uit de natuur met veel 

mogelijkheden om zelf dingen aan de omgeving te veranderen met losse materialen. In de 

raadsinformatiebrief zijn  diverse locaties genoemd waar natuurlijk spelen mogelijk is: Waalbos, 

Doncksevelden, Oosterpark en het Reijerpark.  

In de notitie ‘Sport en bewegen in het groen; Reijerpark’ (mei 2014) zijn  de wensen van diverse 

partners samengevat. Een van de onderdelen,  natuurlijk spelen,  krijgt in het Reijerpark prachtig 

vorm en kwam  in 2015 tot uitvoering. Na intensieve participatie met basis-en middelbare scholen 

zijn de gewenste elementen in een uitvoeringsplan verwerkt en uitgevoerd. De afronding vindt in 

2016 plaats. Een ander onderdeel van de notitie is een trimroute en trimtoestellen. Dit onderdeel is 

bedoeld als pilot van de motie sport en bewegen voor jong en oud. De bewegwijzering van de trim/ 

looproute wordt medio 2016 gerealiseerd. Voor de trimtoestellen wordt in 2016 nader gezocht naar 

financiers. 
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Het Oosterpark voorziet niet in natuurlijk spelen omdat de financiën bij het Natuur- en 

Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) ontbreken. 

 

 

2.5 Project 10 groene schoolpleinen (verdeeld over de BAR- 

gemeenten) 

 

Eind 2015 kwam vanuit de Rabobank het initiatief om 10 groene schoolpleinen in de BAR-gemeenten 

te realiseren.  De Rabobank stelt per schoolplein een bijdrage beschikbaar. 

In hoeverre dit initiatief uitvoerbaar is wordt in 2016 bezien.  Hiervoor is instemming nodig van de 

schoolbesturen en de desbetreffende gemeenten. Voor een breed ( financieel) draagvlak wordt dit 

initiatief landelijk breed kenbaar gemaakt. 

 

2.6 JOPs 

Het onderdeel JOPs maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan. De plaatsing van JOPs levert in 

tegenstelling tot de speelvoorzieningen voor kinderen tot 18 jaar veel meer commotie op bij de 

bewoners en wordt daarom apart onderzocht. Diverse JOPs zijn op verzoek van de jeugd geplaatst, 

maar na aanhoudende overlast zijn ze op verzoek van omwonenden verwijderd. Voorafgaand aan 

het plaatsen en bij het weghalen van JOPs is met omwonenden, jongeren en partners overleg 

gevoerd. Voor zowel de jeugd als omwonenden is het proces om te komen tot de plaatsing van een 

JOP en vooral de locatie niet eenduidig. Er is besloten het proces tot het plaatsen van een JOP 

beleidsmatig vast te leggen.  De vaststelling hiervan is gepland in 2016.  

 

2.7 Motie 
Toegankelijke speelplekken 

Op initiatief van de gemeenteraad komt er een onderzoek naar de toegankelijkheid van speelplekken 

in Ridderkerk voor kinderen met een beperking. De raad vindt het belangrijk dat alle kinderen buiten 

kunnen spelen. Dat is goed voor hun gezondheid, motorische ontwikkeling en de bevordering van 

hun leerprestaties.  

De ’Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte kind’ heeft een speeltuinbendewijzer ontwikkeld 

waarin tips staan hoe speelplekken meer toegankelijk kunnen worden gemaakt voor kinderen met 

een beperking. De speeltuinbendewijzer is gebaseerd op grote attractieparken en grote 

speeltuinverenigingen. De Speeltuinbende is gevraagd een workshop te organiseren om tot 

specifieke richtlijnen te komen voor het inrichten van kleinere speellocaties zoals wij die in onze 

gemeente hebben.  
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De motie is onderdeel van de vervolgacties die voortvloeien uit de evaluatie. 

3. Wijkanalyse 
Voor het maken van een evaluatie is aan de hand van het speelbeleid een wijkanalyse gemaakt van 

de mate waarin de aanwezige speelruimte voldoet aan de beleidsuitgangspunten.  

Op basis van een demografisch onderzoek zijn wijken beoordeeld op de aanwezige speelruimten, de 

aantallen kinderen en de leeftijden. Onderstaand, worden de huidige en geplande oplossingen 

benoemd. 

3.1 Wijk Oost: 
Wat is er gebeurd de afgelopen 5 jaar: 

 Crocusstraat: Aanleg nieuwe speelplaats.  
 Hortensiastraat: Herinrichting en openstelling  speelplaats Woonvisie.  
 Klooslaan: Herinrichting en uitbreiding speelplaats.  
 Genestetstraat: Herinrichting speelplaats.  
 Bellamystraat: Uitbreiding speelplaats.  
 Da Costalaan: Schoolplein (De Wingerd) en openstelling.  
 Huygensplantsoen: Aanleg speelplaats, wijksportlocatie.  
 Begoniastraat: Herinrichting / aanleg speelplaats.  
 Anjerstraat: Aanleg speelplaats.  
 Ferdinand Bolstraat: Aanleg speelplaats.  
 Burgemeester Crezeestraat: Openstelling schoolplein (Piramide) na herinrichting.  

 

*herinrichting speelterrein, d.w.z. speeltoestellen vervangen, herplaatsen en/of ondergrond 

vervangen. 

 

Wat gaat er de komende 5 jaar gebeuren: 

Opmerking: 
 In de wijk is een hoger gemiddeld aantal kinderen dan de norm van 15-30 kinderen tussen de 

0-6 jaar, dit betreft de Blokspeelplaatsen. Gezien het aantal aanwezige speelplaatsen voldoet 

de wijk aan het uitvoeringsplan speelruimten. 

 De wijk voldoet aan buurtspeelplaats (kinderen van 6-12 jaar) en wijksportlocatie (kinderen 
van 12-18 jaar). 

 In 2016 vindt in de wijk een herinrichting plaats van plein Oost. Op het plein wordt 
blokspeelplaats vervangen. 

 
Opheffen: 

 In de wijk worden geen speelplaatsen opgeheven.  
 
Tekort: 

 Geen tekort aan speelplaatsen voor de blok/buurt en wijksportlocatie. 
 
Wat is er nodig: 

 Wijk Oost voldoet aan het uitvoeringsplan speelruimten. 
 
Oplossing: 

 Wijk Oost voldoet aan het uitvoeringsplan speelruimten. 
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Financiële consequentie: 
 Geen financiële gevolgen uit de evaluatie.  

 
Speelruimte claim: 

 In de wijk Oost is een speelruimte claim, het betreft locatie burgemeester Van Der 
Wayfortstraat. 

 
*speelruimte claim, d.w.z. dat de speelruimte te allen tijde gereserveerd blijft voor spelen. 
 

 

3.2 Wijk West: 
Wat is er gebeurd de afgelopen 5 jaar: 

 Reijerpark: Aanleg van natuurlijk spelen in het park.  

 Mr. Kesperweg: Herinrichting van één speelplaats, twee speelplaatsen zijn aangelegd en 

openstelling van een gebied van Woonvisie.  

 Mr. Treubstraat: Herinrichting en uitbreiding speelplaats.  

 Eikendreef: Herinrichting speelplaats.  

 Lohmanpark: Uitbreiding speelplaats. 

 Ferdinand Bolstraat: Aanleg speelplaats.  

Wat gaat er de komende 5 jaar gebeuren: 

Opmerking: 
 De wijk voldoet aan de blok/buurt en wijksportlocatie. 
 In 2016 worden drie blok speellocaties opgewaardeerd en twee trapvelden gereconstrueerd.  
 Door de nieuwe ontwikkelingen in het Reijerpark wordt de speelruimte voor de wijk West 

vergroot.  
 Vervangen van het kunstgras van de trapvelden aan de Meidoornlaan en de Treubstraat. 

 
Opheffen: 

 In de wijk worden geen speelplaatsen opgeheven. 
 
Tekort: 

 Geen tekort aan speelplaatsen voor de blok/buurt en wijksportlocatie. 
 
Wat is er nodig: 

 Wijk voldoet aan het uitvoeringsplan speelruimten. 
 
Oplossing: 

 Wijk voldoet aan het uitvoeringsplan speelruimten. 
 
Financiële consequentie: 

 Voor de in 2016 genoemde op te waarderen speellocatie en te reconstrueren trapvelden is 
budget aanwezig vanuit het uitvoeringsbeleid spelen 

 Voor de afronding van het natuurlijk spelen in het Reijerpark is budget aanwezig. 
 Voor de onderdelen sport en bewegen voor jong en oud is onvoldoende budget beschikbaar 

voor de trimtoestellen. 
 
Speelruimte claim: 

 Geen ruimte claim in de wijk. 
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3.3 Wijk Centrum: 
Wat is er gebeurd de afgelopen 5 jaar: 

 Albert Cuypstraat: Aanleg speelplaats. 

 Frans Halsstraat: Uitbreiding speelplaats.   

 Pieter de Hoochstraat: Herinrichting speelplaats. 

Wat gaat er de komende 5 jaar gebeuren: 

Opmerking: 
 Na realisatie van uitvoering woningbouw wordt er in het Centrum ruimte gecreëerd die ingezet 

kan worden voor uitbreiding van de aanleg van blokspeelplaatsen voor kinderen van 0-6 jaar. 

 In de wijk is een hoger gemiddelde van kinderen van 0-6 jaar, dit betreft de blokspeelplaatsen. 
De norm is dat binnen een straal van 100 meter 15-30 kinderen tussen de 0-6 jaar wonen. Op 
deze speelterreinen zijn 3 tot 5 speelaanleidingen te vinden (klimmen, glijden, schommelen).  

 Tevens wordt na voltooiing van het centrumplan ingezet op de aanleg van een trapveld en 
blok/buurtspeelplaats en aan de Dr. Kuyperstraat en aan de Blaak een blokspeelplaats.  

 De wijk voldoet aan wijksportlocatie conform het uitvoeringsplan speelruimten. 
 
Opheffen: 

 In de wijk worden geen speelplaatsen opgeheven. 
 
Tekort: 

 Tekort aan blok/buurtspeelplaatsen. 
 
Wat is er nodig: 

 Uitbreiding van blok/buurtspeelplaatsen. 
 
Oplossing: 

 Trapveld en blok/buurtspeelplaats aanleggen aan de dr. Kuyperstraat, en aan de Blaak een 
blokspeelplaats. 

 Door de uitbreiding van woningbouw in het Centrum wordt het mogelijk gemaakt om meer 
Blokspeelplaatsen voor kinderen van 0-6 jaar aan te leggen. 

 De Dr. Schaepmanschool gaat het schoolplein ‘groener’ aanleggen en wordt opengesteld voor 
de buurt/ wijk.  

 
Financiële consequentie: 

 Voor de openstelling van het schoolplein Dr. Schaepmanschool is binnen het 
uitvoeringsbeleid spelen budget beschikbaar als bijdrage aan de inrichting zoals bij de al 
eerder opengestelde schoolpleinen. 

 
Speelruimte claim: 

 Geen ruimte claim in de wijk. 
 

 
 

3.4 Wijk Drievliet: 
Wat is er gebeurd de afgelopen 5 jaar: 

 Bliek: Herinrichting en uitbreiding speelplaats.  

 Paltrokmolen: Herinrichting speelplaats. 
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 Merel/ Koolmees: Herinrichting speelplaats.  

 Rosmolen 175: Herinrichting speelplaats. 

 Rosmolen 221: Herinrichting speelplaats.  

 Korhoen: Herinrichting speelplaats.  

 Zwaluw: Herinrichting speelplaats. 

 Lijster: Herinrichting speelplaats. 

 Vlietlaan: Aanleg trapveld, pannaveldje en tafeltennistafel. 

 Forel: Herinrichting speelplaats.       

 Rietvink: Herinrichting speelplaats.  

 De Bongerd: Openstelling schoolplein (CBS De Bongerd) na herinrichting. 

Wat gaat er de komende 5 jaar gebeuren: 

Opmerking: 
 In de wijk is een hoger gemiddelde van kinderen van 0-6 jaar en 6-12 jaar, dit betreft de 

blok/buurtspeelplaatsen.  
 Drie blokspeelplaatsen worden in de wijk Drievliet in 2016 gerenoveerd.  
 Zeven buurtspeelplaatsen worden in 2016 heroverwogen. 
 Er is een tijdelijke wijksportlocatie in de wijk Drievliet, de jeugd dient daardoor aan te sluiten bij 

de wijk Het Zand (dit is nog geen officiële wijksportlocatie). 
 Ursinusschool als blok/buurtspeelplaats, is in 2016 gereed.  

 
Opheffen: 

 In de wijk worden geen speelplaatsen opgeheven. 
 
Tekort: 

 Tekort aan blok/buurt en wijksportlocaties. 
 
Wat is er nodig: 

 Uitbreiding van blok/buurt en sportlocaties. 
 
Oplossing: 

 In 2016 worden drie blokspeelplaatsen gerenoveerd en zeven buurtspeelplaatsen 
heroverwogen in de wijk Drievliet. Hierbij wordt het te kort aan blok/buurtspeelruimten in de 
wijk opgelost en voldoet de wijk aan het uitvoeringsplan speelruimten. 

 De jeugd van 12-18 jaar kan in de wijk Drievliet gebruik maken van een trapveld, pannaveld 

en tafeltennistafel langs de Vlietlaan tegenover sporthal Drievliet. En kan gebruikt gemaakt 

worden van een trapveld met twee doelen in het Erasmuspark. Deze locaties vallen binnen de 

straat van 800-1000 meter. 

 
Financiële consequentie: 

 Voor de blokspeelruimte en wijkspeelruimte gepland in 2016 en 2017 is budget beschikbaar 

vanuit dagelijks-en planmatig onderhoud en het budget uitvoeringsbeleid spelen. 

 De gevolgen van de heroverweging van zeven buurtspeelruimten zijn niet financieel gedekt.  

Speelruimte claim: 

 In de wijk Drievliet is een speelruimte claim voor speelplaatsen, het betreft de locaties 

Paltrokmolen achter nr. 115, Houtzaagmolen, Lijster, Brasem noord en west, Karper Zuid, 

Karper Oost naast nr. 96, Zalm Oost achter nr. 99, Steur West voor nr. 78. 
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3.5 Wijk Het Zand (bestaande woonwijk): 
Wat is er gebeurd de afgelopen 5 jaar: 

 Boerhavestraat: Herinrichting speelplaats.  

 Zeemanstraat: Herinrichting speelplaats. 

 Alletta Jacobstraat: Uitbreiding speelplaats.  

 Spinozastraat: Speelplaats weggehaald en geplaatst op hoek Vlietlaan/Erasmuspark.  

 Erasmuspark: Ondergrond vervangen. 

Wat gaat er de komende 5 jaar gebeuren: 

Opmerking: 
 In de bestaande wijk is een grote terugloop in behoefte t.b.v. de blokspeelplaatsen (ter hoogte 

van het Erasmuspark). 
 In de wijk is de druk hoog voor wat betreft de buurtspeelplaatsen. 
 Tevens is er een groot gebrek aan wijksportlocaties in de wijk Het Zand, dit heeft een hoge 

prioriteit.  
 
Opheffen: 

 Ondanks de terugloop in blokspeelplaatsen geen speelplaatsen opheffen, dit gezien het 
geringe aantal speelplaatsen in de wijk. 

 
Tekort: 

 Tekort aan buurt- en wijksportlocaties. 
 
Wat is er nodig: 

 Door de hogere druk van de buurt- en wijksportlocatie wordt er in 2016 een onderzoek gestart 
om de behoeftes in het Erasmuspark en de nieuwbouw te onderzoeken.  

 
Oplossing: 

 Onderzoek resultaten van het Erasmuspark afwachten. 
 
Financiële consequentie: 

 Binnen het budget uitvoeringsbeleid spelen is voor het Erasmuspark een budget van € 30.000 

gereserveerd.  

Speelruimte claim: 
 Geen ruimte claim in de wijk. 
 
 

3.6 Wijk Het Zand (nieuwbouwwijk) 

Het betreft een nieuwe woonwijk uit 2015. 

Wat gaat er de komende 5 jaar gebeuren: 

Opmerking: 
 In 2016 wordt in de Boerhaavestraat een speelterreintje 0-12 jaar aangelegd. 
 In 2017-2018 worden er nog twee speelterreinen aangelegd namelijk, een buurtspeelterrein 

en een blokspeelplaats (voor kinderen 0-6 jaar). 
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Opheffen: 
 Het betreft een nieuwbouwwijk, is niet van toepassing.  

 
Tekort: 

 N.v.t. 
 
Wat is er nodig: 

 Voldoet aan de huidige woonwensen. 
 
Oplossing: 

 N.v.t. 
 
Financiële consequentie: 

 De aan te leggen speelterreinen worden betaald van het budget grondbedrijf. 

Speelruimte claim: 

 De ruimte voor deze speelterreinen zijn in het ontwikkelingsplan meegenomen. 

  

3.7 Wijk Slikkerveer: 
Wat is er gebeurd de afgelopen 5 jaar: 

 Electropark: Herinrichting en uitbreiding speelplaats.  

 Prins Bernhardstraat: Herinrichting en uitbreiding speelplaats. 

 Churchillplein: Herinrichting speelplaats.  

 Amaliastraat: Herinrichting speelplaats. 

 Benedenrijweg: Herinrichting en uitbreiding speelplaats.  

 Juliana van Stolbergstraat: Herinrichting speelplaats. 

 Nassaustraat: Aanleg speelplaats.  

 Graaf Janstraat: Aanleg speelplaats.  

 Prinses Marijkestraat: speelplaats.  

 Mozartstaat: Aanleg kunstgras trapveld.  

 Beethovenstraat: Aanleg wijksportlocatie.  

 Brucknerstraat: Herinrichting schoolplein en openstelling.  

 Prinsenstraat: Aanleg speelplaats.  

 De Reijer: Openstelling schoolplein na herinrichting speelplaats.  

 

Wat gaat er de komende 5 jaar gebeuren: 

Opmerking: 
 De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de speelplaatsen van de wijk Slikkerveer.  
 Blokspeelplaats aanvullen, daar is een toename van het aantal kinderen.  
 De buurtspeelplaats en wijksportlocatie voldoen. 

 
Opheffen: 

 In de wijk worden geen speelplaatsen opgeheven. 
 
Tekort: 

 Op een blokspeelplaats. 
 Geen tekort op buurtspeelplaats en wijksportlocatie. 

 
Wat is er nodig: 

 Blokspeelplaats uitbreiden, onderzoek naar de beschikbare ruimte en type speelvoorziening. 
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Oplossing: 
 Na uitbreiding van blokspeelplaats voldoet de wijk aan het uitvoeringsplan speelruimten. 

 
Financiële consequentie: 

 Twee blokspeelruimten worden aangepast in de Brahmsstraat en J.W. Frisostraat. Dit is 

gepland in 2017. Financiële dekking is hiervoor nog niet aanwezig. 

Speelruimte claim: 

 In de wijk Slikkerveer is een speelruimte claim voor speelplaatsen, het betreft de locaties 

Reijerweg (bij activiteiten centrum), de Drie Rivieren, Sophiastraat (saneringsproject). 

 Er ligt in Slikkerveer ook nog een claim voor spelen op de voormalige ZABO-locatie, Prinses 
Margrietstraat/Benedenrijweg. 
 

3.8 Wijk Bolnes: 
Wat is er gebeurd de afgelopen 5 jaar: 

 Alexanderstraat: Herinrichting speelplaats.  

 Nelson Mandelastraat: Aanleg speelplaats. 

 Maaslaan: Herinrichting speelplaats. 

 Waterland: Aanleg speelplaats. 

 Pretoriusstraat: Aanleg speelplaats.  

 Loodspad: Herinrichting speelplaats.  

 Westerhof: Herinrichting speelplaats.  

 Scheldeplein: Herinrichting speelplaats. 

 Spuistraat:  Herinrichting van twee speelplaatsen en openbaar stelling van een gebied van 

Woonvisie. 

Wat gaat er de komende 5 jaar gebeuren: 

Opmerking: 
 De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de speelplaatsen van de wijk Bolnes.  
 In de IJsselstraat worden de Blokspeelplaatsen in 2016 gerenoveerd. 
 Binnen vijf jaar komt er in de wijk Bolnes woningbouw vernieuwing (Woonvisie). 

 
Opheffen: 

 In de wijk worden geen speelplaatsen opgeheven. 
 
Tekort: 

 Geen tekort aan speelplaatsen voor de blok/buurt en wijksportlocatie. 
 
Wat is er nodig: 

 Wijk voldoet aan het uitvoeringsplan speelruimten. 
 
Oplossing: 

 Wijk voldoet aan het uitvoeringsplan speelruimten. 
 
Financiële consequentie: 

 Voor de geplande werkzaamheden in 2016 is budget beschikbaar. 

 

 



   

 

Evaluatie Uitvoeringsplan Speelruimten Ridderkerk  Pagina 14 van 16 

Speelruimte claim: 
 In de wijk Bolnes is een speelruimte claim voor speelplaatsen, het betreft de locaties 

Volkerakhof, Stijn/Potgieterstraat en Dintelstraat. 

 
 

3.9 Wijk Rijsoord: 
Wat is er gebeurd de afgelopen 5 jaar: 

 Ds. Sleeswijk Visserstraat: Herinrichting en uitbreiding speelplaats.  

 Mauritshoek: Herinrichting en uitbreiding speelplaats.  

 Mauritsweg: Aanleg speelplaats en een gebied van Woonvisie openbaar geworden.  

 Ds. Allendorpstraat: Herinrichting speelplaats. 

 Rijksstraatweg: t.h.v. Waterschapshuis speelplaats aangelegd. 

Wat gaat er de komende 5 jaar gebeuren: 

Opmerking: 
 De blokspeelplaatsen voldoen in de wijk. 
 Voor de buurtspeelplaats de speeltuin in de Mauritsstraat de ondergrond aanvullen met 

houtsnippers. 
 Voor de wijksportlocatie ligt er een verzoek om de tafeltennistafel te voorzien van een nieuwe 

ondergrond of in zijn geheel te verwijderen, dit wordt nader onderzocht.. 
 
Opheffen: 

 In de wijk worden geen speelplaatsen opgeheven. 
 
Tekort: 

 Tekort aan buurtspeelplaatsen. 
 
Wat is er nodig: 

 Buurtspeelplaatsen uitbreiden, onderzoek naar de beschikbare ruimte en type 
speelvoorziening. 

 
Oplossing: 

 Na uitbreiding van buurtspeelplaatsen voldoet de wijk aan het uitvoeringsplan speelruimten. 
 
Financiële consequentie: 

 Voor het herinrichten van het speelterrein aan de Rijksstraatweg t.h.v. huisnr. 257 is budget 
aanwezig binnen het dagelijks en planmatig onderhoud. 

 
Speelruimte claim: 

 In de wijk Rijsoord is een speelruimte claim voor speelplaatsen, het betreft de locatie 
Witbloemstraat. 

 

 

3.10 Wijk Oostendam: 
Wat is er gebeurd de afgelopen 5 jaar: 

 Tarwestraat: Herinrichting en uitbreiding van een speelplaats. 

 Damstraat: Herinrichting speelplaats. 
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Wat gaat er de komende 5 jaar gebeuren: 

Opmerking: 
 De wijk voldoet aan de blok/buurt en wijksportlocatie. 

 
Opheffen: 

 In de wijk worden geen speelplaatsen opgeheven.  
 
Tekort: 

 Geen tekort aan speelplaatsen voor de blok/buurt en wijksportlocatie. 
 
Wat is er nodig: 

 Wijk voldoet aan het uitvoeringsplan speelruimten. 
 
Oplossing: 

 Wijk voldoet aan het uitvoeringsplan speelruimten. 
 
Financiële consequentie: 

 Geen financiële gevolgen uit de evaluatie.  

Speelruimte claim: 
 Geen ruimte claim in de wijk. 

 
 

 

4. Resultaat 
 

4.1 Resultaat wijkanalyse 

Op basis van de onderzoeksresultaten van de evaluatie uitvoeringsplan speelruimten volgen 

hieronder de resultaten en conclusie samengevat. 

Uit de evaluatie is geconcludeerd dat er de afgelopen jaren stevig is ingezet op het investeren in 

speelplaatsen, dit geldt specifiek voor de wijken Oost, Slikkerveer en Bolnes. In deze wijken is een 

behoorlijke inhaalslag op de kwaliteit van de speelruimte gemaakt.  

Daarnaast zien we door de verschuivingen in leeftijdsopbouw dat er meer behoefte is ontstaan aan 

buurt- en wijksportlocaties in de wijk Het Zand en Drievliet, deze hebben dan ook een hoge prioriteit 

en is nader onderzoek  t.b.v.  uitbreiding wenselijk. In de wijk Rijsoord is meer behoefte aan 

buurtspeelplaatsen, deze worden opgewaardeerd. Voor de blokspeelplaatsen zien we verschuivingen 

in de wijken Oost, Centrum en Drievliet, die wijken hebben hoger gemiddeld aantal kinderen. Om het 

probleem van de verschuiving op te lossen worden de blokspeelplaatsen in die wijken 

opgewaardeerd. De wijk Oostendam voldoet aan het uitvoeringsplan speelruimten. 

Door de nieuwe ontwikkelingen in het Reijerpark zijn de speelruimte in alle wijken in Ridderkerk 

vergroot, dit is een positieve ontwikkeling te noemen. In navolging van deze positieve ontwikkeling 

en de ontstane behoefte aan meer buurt- en wijksportlocatie wordt een onderzoek gestart naar de 

behoeftes voor het Erasmuspark en de nieuwbouw wijk die in de wijk Het Zand liggen.  
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Door bovenstaande aanbevelingen in de desbetreffende wijken uit te voeren voldoet deze evaluatie 

aan het speelbeleid.  

 

4.2 Vervolgstappen 

Het vervolg op de evaluatie is het onderzoeken van de project 10 groene schoolpleinen, JOPs en de 

motie ‘toegankelijkheid kinderen met een beperking’. De uitkomsten van de onderzoeken inclusief 

de financiële consequenties worden ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de raad. 

 


