www.vrijwilligersgroningen.nl

Speelse zaken

www.speeltuinwerkgroningen.nl

Waarom is buitenspelen onmisbaar voor kinderen?

www.vrijwilligersgroningen.nl bestrijkt
alle sectoren waarin vrijwilligers actief
kunnen zijn: hulpverlening en gezondheidszorg, onderwijs, speeltuinwerk,
cultuur, natuur en milieu, sport en
recreatie, belangen en emancipatie en
sociaal-cultureel werk.
Alle lokale steunpunten vrijwilligerswerk in de provincie werken mee aan de
website. Vrijwilligers en organisaties
kunnen overigens niet alleen op de site
terecht voor vragen en aanmeldingen,
maar ook bij de steunpunten zelf.

Colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt 3 keer per jaar
en wordt verspreid onder speeltuinorganisaties, gemeenten, welzijnsinstellingen en
instellingen die met speelruimte te maken
hebben in de provincie Groningen.
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De website wordt onderhouden door
Rob Pijpers, webbeheerder
e-mail: r.pijpers@cmogroningen.nl

Werkgroep NUSO-Noord
Op dit moment bestaat de werkgroep
NUSO-Noord uit de volgende
personen:

Adreswijzigingen en/of reacties?
CMO Groningen
Postbus 2266
9704 CG Groningen
Telefoon (050) 577 01 01
Fax (050) 577 64 93
E-mail l.moithukshung@cmogroningen.nl
Website www.speeltuinwerkgroningen.nl

Appie Kootstra (Gr.), penningmeester
Erwin van Weerden (Fr.), voorzitter
Nel Kuindersma (Fr.)
Gerard Smit (Dr.).
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In de volgende uitgave van Speelse
zaken volgt meer informatie over
deze werkgroep.
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De website is gebouwd in opdracht van
de provincie Groningen, in het kader
van het beleidsspeerpunt versterking
van vrijwilligerswerk. De website is een
co-productie van CMO Groningen en de
Vrijwilligerszaak van Stiel. Alle lokale
steunpunten vrijwilligerswerk in de
provincie werken eraan mee.

Sinds enige tijd is de website
www.speeltuinwerkgroningen.nl op het
internet te vinden.
Deze website geeft een overzicht van
het laatste nieuws op het gebied van
openbare speelruimte. Er worden een
aantal thema's uitgewerkt. En u kunt
hier uitgegeven publicaties downloaden. Door het aanklikken van een
plattegrond kunt u adressen van buurten speeltuinverenigingen bij u in de
buurt vinden. Tevens is een overzicht
van gemeentelijke beleidsambtenaren
speelruimtebeleid opgenomen.
Wilt u ook op deze website opgenomen
worden of kloppen uw gegevens niet
meer? Neem dan contact op. Ook als u
nieuws heeft te melden nemen wij dat
graag op.

Bezoekadres
Postbus 2266

9704 CG Groningen

telefoon (050) 577 01 01
info@cmogroningen.nl

Wegalaan 3-5

fax (050) 577 64 93

www.cmogroningen.nl

Provinciaal Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Nieuwsbrief over speelruimte in de provincie Groningen

Op www.vrijwilligersgroningen.nl
kunnen inwoners van de provincie Groningen zoeken naar vacatures die bij
hen passen of zich aanmelden als vrijwilliger. Bovendien kunnen organisaties
die op zoek zijn naar vrijwilligers hun
vacature op de site plaatsen.
De site bevat verder uitgebreide informatie over vrijwilligerswerk, nieuws,
een activiteitenagenda en een filmpje
over het besturen van een vrijwilligersorganisatie.
Doelgroep: vrijwilligers, toekomstige
vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en onderwijs.

Van de redactie
Voor u ligt een uitgave Speelse
zaken in de provincie Groningen
met informatie over speeltuinwerk
en buitenspelen in stad en provincie. Hierin zijn de gebruikelijke
onderwerpen met nieuwtjes te
vinden en er wordt uitgebreid
aandacht besteed aan het waarom buitenspelen voor kinderen
onmisbaar is. Veel leesplezier!

Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ze oefenen hun
motoriek met rennen en springen, maar
ook met het gooien van ballen of het
spelen met zand, takken en bladeren, ze
ontdekken zo de wereld om hen heen en
oefenen hun zintuigen. Spelenderwijs
doen kinderen vaardigheden op die in
hun latere leven belangrijk zijn. Kinderen die buitenspelen krijgen ook een
betere conditie. Ze ontwikkelen minder
snel overgewicht en vertonen minder
snel agressief gedrag.
Speelplaatsen zijn een belangrijke aanvulling op de speelgelegenheden in of
bij de eigen woning. Kinderen kunnen
elkaar daar ontmoeten en de speeltoestellen dagen uit tot allerlei vormen van
spelen en bewegen. Speelplaatsen
kunnen ook bijdragen aan het sociale
netwerk in de buurt want ook ouders
komen elkaar tegen. Dit kan overlast en
spanningen tussen groepen mensen
verminderen.
Voldoende speelgelegenheid draagt ook
bij aan de economische waarde van de
wijk. Bij keuze voor een toekomstige
woning speelt de hoeveelheid groen in
de buurt een belangrijke rol. Wanneer
die gevarieerd en aantrekkelijk is ingericht, stijgt de waarde van een woning.

Goede speelgelegenheid in de buurt
verhoogt de leefbaarheid waardoor er
minder doorstroming zal zijn.
De waarde van specifiek als speelplek
ingerichte ruimten is in de literatuur
duidelijk aangetoond. Dat neemt niet
weg dat ook buiten deze plekken voor
kinderen en jongeren ruimte moet zijn
om op ontdekking te gaan of om elkaar
te ontmoeten. Kinderen spelen niet
alleen op de daarvoor ingerichte speelplekken. Jongeren hangen niet alleen
rond in de buurt van de voor hen
bestemde JOP's. Idealiter zou een woonwijk zo ingericht moeten zijn dat deze
aanleidingen voor spelen en ontmoeten
in zich heeft, naast de specifieke voorzieningen die daarvoor getroffen worden. We hebben het dan over de brede
bespeelbaarheid van de woonomgeving
die met behulp van zogenaamde speelaanleidingen nagestreefd kan worden.
Speelaanleidingen zijn bewust gecreëerde situaties in het landschap/de
openbare ruimte die aanleiding geven
tot spel of ontmoeting. Een pleintje om
te voetballen. Een bosje waarachter je
kunt verstoppen. Een lantaarnpaal die
als buurtplaats geldt, een boom die
vervolg op pagina 2

Vanuit het provinciehuis

Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen

Nieuwtjes van speeltuinwerk Groningen

Ondersteuning vanuit het Loket
leve(n)de Dorpen voor speeltuinen

Informatiebladen Speelruimte ook
naar Woningbouwverenigingen

Fondsen Samen Buiten Spelen is nu Samenwerkende
Fondsen Buiten Spelen (SFBS)

Renovatie speeltuin Wip Wap
Veenhof in Heiligerlee

Op voorwaarde dat de aanvrager voldoet aan de gestelde criteria van het
Loket kan in bepaalde gevallen een
financiële bijdrage worden toegekend.
Voor kleine projecten een bijdrage van
€ 1.500,-; voor grotere projecten € 5.000,tot € 10.000,-.
Onderhoudswerkzaamheden en vervanging komen niet in aanmerking.

Voor de zomervakantie hebben de
woningbouwverenigingen in de provincie Groningen een uitgave van de
informatiemap met informatiebladen
Speelruimte ontvangen. De provincie
Groningen vindt het ook van belang dat
de woningbouwverenigingen worden
opgenomen in het bestand van Buitenruimte Groningen waaronder het
speeltuinwerk is ondergebracht.

Sinds 2001 zijn de volgende organisaties actief geweest onder
de naam Fondsen Samen Buiten Spelen:
= Jantje Beton
= Nationale Revalidatie Fonds
= Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)
= Stichting Kinderpostzegels Nederland
= VSBfonds

Om kosten te besparen knapten de
vrijwilligers de kapotte speeltoestellen
zelf op en maakten zelf speeltoestellen.
In het kader van de nieuwe Wet Veiligheid van Speelgelegenheden en Speeloestellen voldoen de speeltoestellen en
de ondergrond niet meer aan de voorschriften. De ondergrond en de speeltoestellen moeten vervangen worden.
De speeltuin wordt een integraal
toegankelijke speelvoorziening; dat
houdt in toegankelijk voor kinderen met
een handicap en ouderen. De gemeente
Scheemda is bereid haar medewerking
te verlenen. Advies en ondersteuning
komt van CMO Groningen en ondersteuning wordt geboden door stichting
Binding.

Wisseling beleidsmedewerkers
provincie Groningen
Per 1 september 2005 heeft Jacqueline
Selker een functie als docent aanvaard
bij de Hanzehogeschool. Haar werkzaamheden voor de provincie zijn
overgenomen door Anuschka de Smidt.

Info
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Dankzij deze krachtenbundeling kunnen vele duizenden kinderen nu op
honderden speelplaatsen overal in Nederland samenspelen. Met of zonder
een handicap, arm of rijk, allochtoon; als kinderen samenspelen is dat van
onschatbaar belang en dat willen bovengenoemde fondsen voor alle
kinderen mogelijk maken.
Om het belang van samenwerking te benadrukken is er voor gekozen dit
onder de nieuwe naam Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen te doen.

Toekenningen ten behoeve van inrichting en
renovatie Speeltuinen
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hazelnoten draagt, bestrating die hinkelspel oproept, een beloopbaar muurtje als
erfafscheiding. Kortom, speelse aankledingen van een woonwijk die met relatief geringe kosten een sterk positieve
bijdrage leveren aan de spel-, speel- en
ontmoetingsfunctie van de directe
woonomgeving.
Het inplannen van speelaanleidingen
vereist in de eerste plaats dat hiervoor
ruimte is in de directe omgeving van
woningen. Het gaat in veel gevallen
immers om gebruik in kleine tijdsintervallen: het kwartiertje dat over is voor er
gegeten gaat worden, als men terugkomt van de buitenschoolse opvang of
nog even na het avondeten. Op dagen
dat kinderen slechts wat versnipperde
tijd tot hun beschikking hebben, is de
mogelijkheid om toch nog even naar
buiten te gaan van groot belang.

Tot slot, kinderen die buitenspelen oefenen niet alleen hun spieren, ze oefenen
ook invloed uit op hun omgeving.

In de volgende Speelse zaken komen de
verschillende vormen van speelaanleidingen aan de orde. Het gaat om ideeën
die voor ontwerpers en buurtbewoners
gemakkelijk op te pikken zijn:
= inrichting van straten en pleinen
= groen, water en andere natuurlijke

materialen
= hoogteverschillen en andere

verschillen in ondergrond
= kleine objecten van beton/ijzer.

Samenwerkende Fondsen Samen Buiten Spelen
Datum
Bedrag
Organisatie
21-06-2005
€ 22.000
Stichting Speelweide De Molen, Adorp
05-07-2005
€ 30.000
Speeltuin Knoll 'n Toen, Godlinze
28-09-2005
€ 40.000
Speeltuinvereniging Oosterpark, Groningen
28-09-2005
€ 40.000
Buurt- en speeltuinvereniging
Ruischerbrug, Groningen
Het Loket Leve(n)de Dorpen
€ 10.000
Speeltuin Knoll 'n Toen, Godlinze
€ 10.000
Stichting Speelweide De Molen, Adorp
Stimuleringsfonds Zorg
€ 15.000

Stichting Speelweide De Molen, Adorp

