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Beste leden van de wijk- en buurtverenigingen, Dorpsraden en Plaatselijk belang.
Naar aanleiding van het raadsbesluit van 5 november 2019 over het speelplaatsenbeleid willen
wij u informeren over de inhoud en de consequenties ervan voor de gemeentelijke speelplaatsen.
Het was financieel een zwaar jaar voor de gemeente Hellendoorn. Er dient circa acht miljoen euro
bezuinigd te worden. Alle onderdelen binnen de gemeente hebben hieraan moeten bijdragen. Ook
de speelplaatsen zijn niet aan een bezuiniging ontkomen.
We verwachten dat, gelet op de onderhoudstoestand van de speelvoorzieningen, de komende
jaren meer budget nodig zal zijn om alle voorzieningen te handhaven. Daarom is besloten het
aantal speelplekken te halveren. Hiermee kan een kostenbesparing worden bereikt van € 40.000
per jaar.
Wilt u ons helpen?
Het schrappen van een deel van de speelvoorzieningen is een pijnlijke maatregel. We hopen,
samen met u en de inwoners van de gemeente Hellendoorn tot een zo verantwoord mogelijke
keuze te komen.
Daarom vragen we u als wijk, of u speellocaties kunt aanwijzen die niet of nauwelijks gebruikt
worden, te klein zijn of om andere redenen wellicht kunnen vervallen.
Een andere manier om kosten te besparen is dat wijk- of buurtverenigingen of inwoners zelf het
onderhoud van speeltoestellen willen oppakken. Door benutting van de eigen kracht van de
mensen in de wijk, buurt of dorp zou een speelplek dan wellicht behouden kunnen blijven. Dit
onderhoud zal neerkomen op het schoonhouden van de locatie en het signaleren van defecten of
onvolkomenheden. Reparaties en het bestellen van nieuwe onderdelen zullen door een
gecertificeerd persoon moeten gebeuren. De gemeente blijkt hiervoor verantwoordelijk in verband
met veiligheidseisen.
Als er in uw wijk interesse is voor deze vorm van onderhoud dan horen wij dat graag en willen
we met u overleggen over de verantwoordelijkheden en organisatorische zaken die hierbij komen
kijken. Het is bijvoorbeeld mogelijk voor verenigingen of particulieren om via een stichting het
beheer en onderhoud van speelplaatsen over te nemen.
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Wilt u ons voor 1 maart 2020 aangeven welke speelplaatsen in uw omgeving eventueel kunnen
verdwijnen en of er interesse is voor het overnemen van speelplaatsen en toestellen?
Werkwijze en Planning
In januari worden alle speelplaatsen, zoals ieder jaar, gecontroleerd. Hierbij wordt voor elk toestel
het reguliere onderhoud vastgesteld en direct ook de eventuele schade als gevolg van de
jaarwisseling opgenomen. De uitkomsten van deze onderhoudsschouw, de afstanden tussen de
speellocaties en de kwaliteit van de speelplekken, bepalen, samen met de locaties die door u als
wijk- of buurtverenigingen worden opgegeven, een eerste selectie. Deze eerste selectie wordt
begin maart 2020 als voorstel aan u voorgelegd en vormt het vertrekpunt voor eventueel verder
overleg.
We vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de situatie en de gekozen
werkwijze en hopen dat u ons met de uitvoering wilt ondersteunen.
Wanneer u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, kunt u voor meer informatie contact
opnemen via e-mail: gemeente@hellendoorn.nl of telefoonnummer: 0548-63 00 00.
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