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COMMISSIE SAMEN WONEN   AGENDAPUNT 5 
 
Verzoek voor commissievergadering van: 23 september 2010  
 
Verzoek van ;      Henk van Houcke / Arianne Ripmeester 
 
Naam onderwerp :      Speelbeleid n.a.v. RIB d.d. 30 maart 2010 /
        bij commissiestukken 18 mei 2010 
 
 
Aanleiding 
 
In januari 2009 is het uitvoeringsplan speelruimten vastgesteld. Het belangrijkste 
beleidsuitgangspunt daarbij is de landelijke adviesnorm waarbij 3 % van het stedelijk 
woongebied bestemd dient te zijn als formele speelruimte. 
Op dinsdag 18 mei 2010 was bij de raadsstukken een raadsinformatiebrief gevoegd, 
gedateerd 30 maart 2010, waarin de raad werd geïnformeerd over “de stand van 
zaken van de uitvoering van het speelbeleid”. 
Gevraagd is deze RIB op een volgende commissievergadering te agenderen. 
 
Omschrijving 
 
In de RIB wordt in antwoord op de zelf gestelde vraag hoe we er in Ridderkerk 
voorstaan ten opzichte van de 3 % adviesnorm vastgesteld dat deze in een aantal 
wijken/buurten niet wordt gehaald. 
De oudere wijken/buurten zijn daarin oververtegenwoordigd terwijl juist daar kan 
worden verondersteld dat de behoefte aan veilige speelruimte in de directe 
woonomgeving er groot is. 
Tot op zekere hoogte is het begrijpelijk dat er wordt geprobeerd zoveel mogelijk ruimte 
te betrekken om de 3% adviesnorm te halen. Of deze aanpak steeds leidt tot de 
beoogde kwaliteitsverbetering blijft de vraag omdat tevens wordt gemeld dat er voor 
meer kwaliteit in plaats van voor meer kwantiteit (3 %) wordt gekozen waar de norm 
niet wordt gehaald. 
In de RIB wordt er tevens van uitgegaan dat de behoefte aan speelruimte wordt 
beïnvloed door de onderscheiden leeftijdsgroepen ( 0-6 jr; 6-12 jr.; 12-18 jr.) en de 
demografische ontwikkelingen in de wijk. 
 
Gememoreerd wordt aan de aanleg van een speelbos (door derden) in het Waalbos. 
Daarnaast wordt gemeld dat de vervanging van een speelbrug (!) in het Reijerpark 
aanleiding is om de mogelijkheden voor “natuurlijk spelen” nader te onderzoeken.  
Onduidelijk is of dit onderzoek in het verlengde ligt van  de unanieme raadsuitspraak 
van 6 november 2008 om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een 
speelbos in het Reijerpark en/of het Oosterpark en of hier een relatie is met de 3% 
adviesnorm voor veilige speelruimte in de woonomgeving. 
 
Doel bespreking 
 

- Meer inzicht te krijgen in de moeilijkheden bij het behalen van de 3% 
adviesnorm vanuit de wetenschap dat het hier om een minimumnorm gaat. 

- Een beter inzicht te krijgen in de wenselijkheid de 3% minimumadviesnorm in 
alle wijken te hanteren. 
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- Een uitspraak te doen over de wenselijkheid het vastgestelde beleid van de 
minimumnorm van 3 % veilige speelruimte te blijven hanteren óók en misschien 
juist dáár waar dat niet makkelijk is. 

- Nadere toelichting op de onderzoeken naar de aanleg van een speelbos (niet 
Waalbos) in het Reijerpark en/of het Oosterpark. 

  
 


