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Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
Buitenspelen is belangrijk voor de ontwikkeling van het opgroeiende kind. Het ontmoet andere 
kinderen, jongeren en volwassenen en legt sociale contacten. Het ontdekt allerlei materialen, allerlei 
mogelijkheden, structuren en situaties.  Tijdens het spelen wordt geleerd grenzen te verleggen, 
risico’s in te schatten en meer zelfvertrouwen te hebben. Buitenspelen en bewegen gaan hand in 
hand. Bewegen is noodzakelijk voor een gezonde lichamelijke ontwikkeling en in de strijd tegen 
overgewicht. Het buitenspelen heeft wel stevige concurrentie van de spelcomputer en de televisie en 
een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod is daarom van groot belang.    
 

Een van de drukst bezochte speeltuinen met een enthousiaste groep vrijwilligers is de speeloase Elto 

in Tuindorp. Door  intensief gebruik was daar een vogelnestschommel zo versleten dat het niet meer 

gerepareerd kon worden. We hebben deze daarom moeten verwijderen. Door het ontbreken van 

vervangingsbudget kon er geen nieuwe schommel gekocht worden. Dit gaf veel onvrede onder de 

gebruikers en hun ouders en de vrijwilligers. Dit hebben zij ook via de krant geuit. De onvrede deed 

tegelijkertijd de belanghebbenden zoeken naar alternatieve oplossingen en geldstromen. Deze 

positieve instelling  leverde echter zonder (financiële) hulp van de gemeente niet voldoende op. In 

overleg is de afdeling Stadsbeheer daarom vanwege het relatief betaalbare toestel toch bijgesprongen 

in de aanschaf van een nieuw en veilig toestel. 

 

De situatie in Elto staat niet op zichzelf en maakt een structureel knelpunt zichtbaar in het beheer en 

vooral de vervanging van speeltoestellen. Om dit knelpunt aan te pakken komt de afdeling 

Stadsbeheer in de tweede helft van 2018 met een oplossingsrichting via een beheervoorstel. 

 

Het doel is om samen met gebruikers, vrijwilligers en andere belanghebbenden het speelaanbod van 

de gemeente op peil houden.  
 
Den Helder, 23 januari 2018. 
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