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Beantwoording van de vragen 
Inleidend  
De speelgelegenheid in de nieuwe wijk Woerden Centraal is een sprekend voorbeeld van zowel een moeizaam proces 
als ook een uiteindelijk geslaagd resultaat. Vooral de inwoners hebben daarbij een actieve rol gespeeld. Het is een 
genoegen te kijken naar de vele klauterende kleuters, blije ouders en andere opvoeders. Achteraf is het proces 
geëvalueerd en zijn de bevindingen gedeeld in de raadsinformatiebrief van 27 oktober 2020. 
 
Progressief Woerden en D66 zijn benieuwd in hoeverre de geleerde lessen nog steeds levend zijn en wat de huidige 
stand van zaken is met spelen en het beleid hierop in Woerden. Wij hebben de volgende vragen aan het college: 
 
 
Algemeen  
In 2019 is het uitvoeringsplan aangenomen van de beleidsnota spelen, sporten en bewegen. Bij de Strategische 
Heroriëntatie in 2020 is een fors bezuinigingsbedrag ingeboekt op IBOR (het onderhoud van de openbare ruimte) en de 
investeringsruimte zeer beperkt geworden. 
 
1. Zijn de uitgangspunten zoals verwoord in het Uitvoeringsplan Spelen 2017 – 2019 nog wel de leidraad gezien de 
bezuinigingen en hoe wordt daar invulling aan gegeven? 
Antwoord:  
Het Uitvoeringsplan Spelen sluit aan bij de kaders van het beleid Spelen, Sporten en Bewegen. Maar de Strategische 
Heroriëntatie maakt dat het Uitvoeringsplan niet meer kan worden uitgevoerd zoals beoogd. Dit betekent dat de ambities 
uit het beleid Spelen, Sporten en Bewegen niet meer gerealiseerd kunnen worden. De uitkomsten van de Strategische 
Heroriëntatie voor IBOR inclusief de prioriteitenlijst vormen het budgettaire kader voor het college. Binnen IBOR wordt 
namelijk als gevolg van de Strategische Heroriëntatie alleen nog gestuurd op budget. Het totale budget voor IBOR is 
ontoereikend om al het onderhoud in de openbare ruimte uit te kunnen voeren. Binnen het onderhoud van de openbare 
ruimte wordt dan ook alleen nog gekeken naar de zorgplicht in relatie tot veiligheid, waarbij er geprioriteerd moet 
worden. (Zie ook Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van CDA inzake Speelplaatsen d.d. 9 maart 2021 - 
Z/21/007534 / D/21/008711)  
 
2. In bovengenoemd uitvoeringsplan staat vermeld ‘Alle inwoners kunnen ongeacht hun leeftijd, beperkingen en 
(financiële) achtergrond spelen, sporten en bewegen in de gemeente Woerden.’ Daarnaast is ‘Iedereen doet mee’ een 
uitgangspunt dat toegepast wordt bij al ons beleid. Welke bestaande speelgelegenheden hebben we in onze gemeente 
voor kinderen met fysieke beperkingen? Hebben we in kaart of deze locaties vindbaar zijn, voldoen aan de verwachtingen 



en wordt er daadwerkelijk gespeeld? 
Antwoord:  
Op speelplekken staan vaak toestellen, die onderdelen voor spelaanleiding bevatten waardoor ze inclusief worden. Denk 
aan toonbankjes onder een glijbaan of toren, of spelletjes met draaischijven aan de zijkant van een toestel. 
Mandschommels, ook wel vogelnestschommels genoemd, zijn inclusief. Ook de Sona, een boog met elektronische 
beweegspelletjes in Snel en Polanen is inclusief. Daarnaast zijn de meeste omvormingsplekjes inclusief. 
Omvormingsplekjes zijn locaties zonder traditionele speeltoestellen. Tenslotte gebruikt de gemeente Woerden meestal 
valvloeren van vast materiaal, zoals kunstgras, rubber, verharding en ook gras waardoor vrijwel alle plekken toegankelijk 
zijn. Kortom, er zijn speelplekken waar inclusief gespeeld kan worden.   
 
In het verleden hebben verschillende ouders contact opgenomen met de gemeente voor een inclusief ontwerp van een 
speelplek in de buurt. Daar is eigenlijk altijd gehoor aan gegeven. Dat heeft geleid tot onderstaande speelplekken:  

  Boterbloemweide: daar is het hele terrein aangepast en een spannend parcours aangelegd, zodat twee 
meiden in een rolstoel daar ook met andere kinderen samen kunnen spelen.  

  Op Landgoed Bredius is een inclusieve ravotplek aangelegd.  
  De Hazelaarstraat is aangepast: beugels aan het klimwandje bij de glijbaan.  
  De Berlijnhof is aangepast. 
  Jan Steenstraat is inclusief. 

De gemeente monitort momenteel niet of deze locaties vindbaar zijn, of ze voldoen aan de verwachtingen, en of er 
daadwerkelijk gespeeld wordt.  
 
3. Zijn er in de gemeente Woerden afspraken gemaakt met inwoners over het beheer en onderhoud van speellocaties in 
de buurt? Zo ja, voor welke locaties is dat van toepassing en voldoen de gemaakte afspraken aan elkaars 
verwachtingen? 
Antwoord:  
Ja, er zijn in de gemeente Woerden vier speellocaties waar inwoners de speelplek schoon en netjes houden. Het gaat om 
onderstaande locaties:  

  Berlijnhof; 
  Waaloord; 
  De Donge; 
  Primulastraat.  

De inzet van inwoners hierbij betreft het schoon en netjes houden. De gemeente blijft uiteindelijk altijd verantwoordelijk 
voor onderhoud en veiligheid.  
 
4. Progressief Woerden en D66 vinden het een goed idee om dergelijke afspraken te stimuleren en hier proactief over in 
gesprek te gaan met inwoners. Zo kunnen kosten bespaard worden en kan met minder middelen dus meer speelpret 
bereikt worden. Deelt het college die mening en wordt hier reeds naar gehandeld? 
Antwoord:  
De gemeente is en blijft altijd verantwoordelijk voor onderhoud en veiligheid, omdat het gaat om speelplekken in de 
openbare ruimte. Inspecties en (groot) onderhoud kosten het meeste geld. Er is sprake van een minimale 
kostenbesparing als inwoners het schoon en netjes houden van de gemeente zouden overnemen.  
 
 
Veiligheid  
Onlangs verscheen op de hoek van het Defensie-eiland een speelgelegenheid van stalen balken. In onze ogen een 
stoere en uitdagende speelomgeving. Met de teleurstelling van de kinderen in Woerden Centraal in de zomer van 2020 in 
ons achterhoofd, hebben wij de volgende vragen: 
 
5. Is deze speelgelegenheid af en zijn alle toestellen onderworpen aan de wettelijk vereiste veiligheidskeuringen? 
Antwoord:  
Op de speelplek op Defensie-eiland zijn alle speeltoestellen door de ontwikkelaar van Defensie-eiland (De Wasserij CV) 
geplaatst. Er worden nog twee zitbankjes geplaatst, laagblijvende beplanting aangebracht tussen de speeltoestellen en 
het water, en uiteraard moet het gras nog wat groeien. Het grote speeltoestel is speciaal als spelaanleiding voor deze 
plek ontworpen, passend bij het stoere industriële karakter van Defensie-eiland. Dit toestel is op twee momenten gekeurd. 
Allereerst in de ontwerpfase waarbij het ontwerp is goedgekeurd. Vervolgens is het toestel ook gekeurd nadat het op 
locatie geplaatst is. Bij die laatste keuring zijn drie kleine opleverpunten geconstateerd. Een lakbeschadiging moet 
hersteld worden, twee boorgaatjes moeten worden dichtgezet en er moet een naamplaatje worden toegevoegd. Dit zal 
komende weken plaatsvinden waarna dit toestel officieel goedgekeurd kan worden. Voor het tweede toestel, de glijbaan, 
is het keuringscertificaat al afgegeven.  



 
6. Zijn de inwoners in de nabije omgeving in de gelegenheid geweest om mee te denken over het ontwerp van deze 
speelgelegenheid? En zo ja, hebben zij het initiatief genomen tot de aanleg en inrichting of heeft de gemeente deze taak 
op haar genomen? 
Antwoord:  
De aanleg van de speelplek is onderdeel van de herontwikkeling van Defensie-eiland dat door de gemeente na Europese 
aanbesteding is gegund aan De Wasserij CV. Vorig jaar heeft De Wasserij CV een informatiebijeenkomst georganiseerd 
voor de bewoners van Defensie-eiland om de ideeën voor de speelplek toe te lichten en de bewoners te laten meedenken 
over deze plek. Tijdens die bijeenkomst is onder andere het verzoek gedaan om een glijbaan toe te voegen. Dat verzoek 
is verwerkt in het uiteindelijke plan. De Wasserij CV heeft in goede samenwerking met de gemeente afgelopen jaar 
meerdere brieven verstuurd aan de bewoners van Defensie-eiland om hen te informeren over onder andere de uitwerking 
en planning van de speelplek.  
 
De speeltuin in Woerden Centraal is zoals aangegeven een populaire en veelgebruikte speelplek. Ondanks alle aandacht 
voor veilige toestellen op een helling, levert de locatie aan de fietsstraat nog wel onveilige situaties op. Hier wordt hard 
gereden en niet altijd door alle verkeersdeelnemers goed uitgekeken. Onlangs is er zelfs een kind aangereden. 
Buurtbewoners hebben hier aandacht voor gevraagd, maar voelden zich niet gehoord en hebben zelf zogenaamde Victor 
Veilig poppetjes aangeschaft. 
 
7. Is het college op de hoogte van de meldingen van omwonenden over deze onveilige situatie? Klopt het dat de 
gemeente niet direct in actie is gekomen om de veiligheid te verbeteren? 
Antwoord:  
Ja, het college is op de hoogte van de meldingen van omwonenden over deze situatie. De gemeente is wel direct in actie 
gekomen. Een verkeersadviseur is ter plaatse geweest en heeft met een vertegenwoordiger van het wijkplatform 
Staatsliedenkwartier / de Fietsersbond gesproken. Verder heeft hij telefonisch contact gehad met een bewoner. Uit deze 
gesprekken zijn geen nieuwe maatregelen naar voren gekomen.   
 
8. Welke mogelijke oplossingen zijn haalbaar en betaalbaar om ongelukken in de toekomst te voorkomen? Kan er 
bijvoorbeeld een zebrapad worden aangelegd ter hoogte van het speeltuintje zodat er een zichtbaar signaal is om 
snelheid te minderen? 
Antwoord:  
Een zebrapad is geen oplossing voor deze situatie. Infrastructureel kan er niets aan gedaan worden. Het zicht op het 
speeltuintje vanaf het fietspad is goed, er zijn geen obstakels die dat belemmeren. Alle verkeersdeelnemers hebben hun 
eigen verantwoordelijkheid om hun gedrag bij een speeltuin aan te passen. Daarnaast hebben ook ouders van (jonge) 
kinderen hierin een verantwoordelijkheid.  
 
 
Nieuwbouwlocaties  
In de gehele gemeente worden momenteel veel nieuwbouwlocaties ontwikkeld en ontworpen. Een aantal daarvan gaan 
bewoond worden door gezinnen met jonge kinderen en dus ontstaat een behoefte aan speelgelegenheid in de wijk. 
 
9. Wordt bij het opstellen van het bestemmingsplan van nieuwbouwprojecten rekening gehouden met een eventuele 
toekomstige behoefte aan spelen en andere buitenactiviteiten en op welke wijze wordt daar invulling aan gegeven en 
krijgen inwoners (individueel of via dorps- of wijkplatforms) de gelegenheid om bijvoorbeeld over de grootte en aantallen 
mee te denken? 
Antwoord:  
Functies en ruimtebeslag worden opgenomen in het stedenbouwkundig plan van nieuwbouwlocaties, bijvoorbeeld de 
stedenbouwkundige plannen van Snellerpoort en Hof van Harmelen. In het inrichtingsplan openbare ruimte wordt dit 
nader uitgewerkt. Waar mogelijk vindt de detailinvulling (ontwerp/doelgroep) in overleg met de nieuwe bewoners plaats. 
Echter grote projecten lopen vaak meerdere jaren. Dan moeten al keuzes gemaakt worden voordat de eerste bewoners 
bekend zijn. Leidraad bij het maken van deze eerste keuzes is het Uitvoeringsplan Spelen en het advies van de 
verkeersadviseurs m.b.t. verkeersveiligheid.  
 
10. Op welke wijze heeft de gemeente invloed op de aanwezigheid, kwaliteit en veiligheid van speelvoorzieningen, mede 
gezien de kleine portemonnee op het gebied van IBOR? 
Antwoord:  
Bij nieuwbouwprojecten geeft de gemeente aan de projectontwikkelaar randvoorwaarden over speelvoorzieningen mee 
ten aanzien van ruimtebeslag, doelgroep, kwaliteit en veiligheid van speelvoorzieningen. De gemeente is na overdracht 
door de projectontwikkelaar aan de gemeente ten alle tijden verantwoordelijk voor de veiligheid en dus de inspecties van 
speelvoorzieningen.  
Binnen IBOR wordt als gevolg van de Strategische Heroriëntatie alleen nog gestuurd op budget. Het totale budget voor 
IBOR is ontoereikend om al het onderhoud in de openbare ruimte uit te kunnen voeren. Binnen het onderhoud van de 
openbare ruimte wordt dan ook alleen nog gekeken naar de zorgplicht in relatie tot veiligheid, waarbij er geprioriteerd 
moet worden. Deze prioritering geschiedt aan de hand van de in de Strategische Heroriëntatie vastgestelde 



rangordetabel voor objecten in de openbare ruimte. De gemeenteraad kan deze rangordetabel aanpassen om het 
onderhoud van speelvoorzieningen binnen IBOR een hogere status te geven. Dit houdt automatisch in dat andere 
objecten zoals verlichting, wegen, groen, etc. een lagere status zullen krijgen.  
 
11. Wordt het bij vraag 2 genoemde uitgangspunt meegenomen en meegegeven aan projectontwikkelaars ten aanzien 
van het ontwerpen en inrichten van speelplekken? 
Antwoord:  
De uitgangspunten ‘Alle inwoners kunnen ongeacht hun leeftijd, beperkingen en (financiële) achtergrond spelen, sporten 
en bewegen in de gemeente Woerden.’ en daarnaast ‘Iedereen doet mee’, zoals die genoemd worden bij vraag 2 worden 
meegegeven aan projectontwikkelaars. Deze zijn verwerkt in de randvoorwaarden die de gemeente bij 
nieuwbouwprojecten aan projectontwikkelaars meegeeft ten aanzien van ruimtebeslag, doelgroep, kwaliteit en veiligheid 
van speelvoorzieningen.  
 
Op 12 maart 2020 is de motie Speelgelegenheid in Plan Witt aangenomen die nog niet in uitvoering kan worden gebracht. 
Op de lange termijnagenda van de raad lezen we namelijk dat er beroep is ingesteld tegen het bestemmingsplan, 
waardoor er vertraging is opgelopen tot vermoedelijk het derde kwartaal 2021. Op de website van het project Witt wordt 
wel reeds een mooi groen binnenterrein met een fantastische speelplek afgebeeld. Een dergelijke impressie heeft 
indertijd bij Woerden Centraal tot de nodige teleurstellingen geleid. 
 
12. Welke afspraken zijn er met de projectontwikkelaar over speelgelegenheid in deze nieuwe wijk gemaakt en het tijdig 
betrekken van toekomstige inwoners daarbij? 
Antwoord:  
Met de projectontwikkelaar is afgesproken dat er op het binnenterrein tussen de grondgebonden woningen een 
speelterrein wordt ingericht. Deze grond is van de bewoners zelf, dus ze hebben veel invloed op wat er met het terrein 
gebeurt en ze gaan het zelf beheren.  
 
13. Wat zijn de voornemens van het college ten aanzien van speelgelegenheid in deze wijk en spelen de uitgangspunten 
van het uitvoeringsplan Spelen daarbij een rol? 
Antwoord:  
Langs het Adriaan Duyckpad is ook nog een stukje grond gereserveerd om samen met de toekomstige bewoners in te 
richten naar aanleiding van de motie Witt. Als de bewoners daarvoor kiezen is hier ook een speelplek mogelijk.  
 
14. Kan de vrijgekomen gereserveerde ruimte voor de fietstunnel richting Snellerpoort aan de noordkant van het spoor 
gebruikt worden voor meer inclusieve speelgelegenheid en groenvoorziening en zo ja, kan dit gekoppeld worden aan de 
realisatie van Plan Witt? 
Antwoord:  
De vrijgekomen ruimte is niet voldoende om een (meer inclusieve) speelgelegenheid en groenvoorziening te realiseren. 
Dit zou alleen mogelijk zijn als de totale al vastgestelde inrichting opnieuw wordt bekeken en vastgesteld. Dat zal leiden 
tot aanzienlijke meerkosten. Daarnaast is deze vrijgekomen ruimte vlak langs een straat met niet alleen fietsverkeer, 
maar ook autoverkeer. Dat is een onwenselijke situatie. Bovendien wordt met twee speelplekjes in Plan Witt al voldaan 
aan het uitvoeringsplan Spelen.  
 
   
 
Bijlagen 
1. Vragen reglement van orde: D/21/024512 



 
 

Schriftelijke vragen - Speelgelegenheid in Woerden 

 
Inleidend 
De speelgelegenheid in de nieuwe wijk 
Woerden Centraal is een sprekend 
voorbeeld van zowel een moeizaam 
proces als ook een uiteindelijk geslaagd    
resultaat. Vooral de inwoners hebben 
daarbij een actieve rol gespeeld. Het is 
een genoegen te kijken  naar de vele 
klauterende kleuters, blije ouders en 
andere opvoeders. Achteraf is het 
proces geëvalueerd en zijn de 
bevindingen gedeeld in de 
raadsinformatiebrief van 27 oktober 
2020. 

 
 
Progressief Woerden en D66 zijn benieuwd in hoeverre de geleerde lessen nog steeds levend zijn en 
wat de huidige stand van zaken is met spelen en het beleid hierop in Woerden. Wij hebben de 
volgende vragen aan het college: 

 
Algemeen 
In 2019 is het uitvoeringsplan aangenomen van de beleidsnota spelen, sporten en bewegen. Bij     de 
Strategische Heroriëntatie in 2020 is een fors bezuinigingsbedrag ingeboekt op IBOR (het onderhoud 
van de openbare ruimte) en de investeringsruimte zeer beperkt geworden. 

 
1. Zijn de uitgangspunten zoals verwoord in het Uitvoeringsplan Spelen 2017 – 2019 nog     wel 

de leidraad gezien de bezuinigingen en hoe wordt daar invulling aan gegeven? 
2. In bovengenoemd uitvoeringsplan staat vermeld ‘Alle inwoners kunnen ongeacht hun leeftijd, 

beperkingen en (financiële) achtergrond spelen, sporten en bewegen in de gemeente 
Woerden.’ Daarnaast is ‘Iedereen doet mee’ een uitgangspunt dat toegepast  wordt bij al ons 
beleid. Welke bestaande speelgelegenheden hebben we in onze gemeente voor kinderen 
met fysieke beperkingen? Hebben we in kaart of deze locaties vindbaar zijn, voldoen aan de 
verwachtingen en wordt er daadwerkelijk gespeeld? 

3. Zijn er in de gemeente Woerden afspraken gemaakt met inwoners over het beheer en 
onderhoud van speellocaties in de buurt? Zo ja, voor welke locaties is dat van toepassing     en 
voldoen de gemaakte afspraken aan elkaars verwachtingen? 

4. Progressief Woerden en D66 vinden het een goed idee om dergelijke afspraken te 
stimuleren en hier proactief over in gesprek te gaan met inwoners. Zo kunnen kosten  
bespaard worden en kan met minder middelen dus meer speelpret bereikt worden. Deelt 
het college die mening en wordt hier reeds naar gehandeld? 



 
 

Veiligheid 
Onlangs verscheen op de hoek van het Defensie-eiland een speelgelegenheid van stalen balken. In 
onze ogen een stoere en uitdagende speelomgeving. Met de teleurstelling van de kinderen in 
Woerden Centraal in de zomer van 2020 in ons achterhoofd, hebben wij de volgende vragen: 

 

Foto’s speelgelegenheid Defensie-eiland ©Coby Franken 
 

5. Is deze speelgelegenheid af en zijn alle toestellen onderworpen aan de wettelijk vereiste 
veiligheidskeuringen? 

6. Zijn de inwoners in de nabije omgeving in de gelegenheid geweest om mee te denken over 
het ontwerp van deze speelgelegenheid? En zo ja, hebben zij het initiatief genomen           tot de 
aanleg en inrichting of heeft de gemeente deze taak op haar genomen? 

 
De speeltuin in Woerden Centraal is zoals aangegeven een populaire en veelgebruikte speelplek. 
Ondanks alle aandacht voor veilige toestellen op een helling, levert de locatie aan de  fietsstraat nog 
wel onveilige situaties op. Hier wordt hard gereden en niet altijd door alle verkeersdeelnemers goed 
uitgekeken. Onlangs is er zelfs een kind aangereden. Buurtbewoners  hebben hier aandacht voor 
gevraagd, maar voelden zich niet gehoord en hebben zelf zogenaamde Victor Veilig poppetjes 
aangeschaft. 

 
7. Is het college op de hoogte van de meldingen van omwonenden over deze onveilige 

situatie? Klopt het dat de gemeente niet direct in actie is gekomen om de veiligheid te  
verbeteren? 

8. Welke mogelijke oplossingen zijn haalbaar en betaalbaar om ongelukken in de toekomst te 
voorkomen? Kan er bijvoorbeeld een zebrapad worden aangelegd ter hoogte van het 
speeltuintje zodat er een zichtbaar signaal is om snelheid te minderen? 
 



 
 

Foto’s nabij speelgelegenheid Woerden Centraal ©Coby Franken en schermafdruk nieuwsartikel 
©RTV Utrecht 

 

Nieuwbouwlocaties 
In de gehele gemeente worden momenteel veel nieuwbouwlocaties ontwikkeld en ontworpen.  Een 
aantal daarvan gaan bewoond worden door gezinnen met jonge kinderen en dus ontstaat een 
behoefte aan speelgelegenheid in de wijk. 

 
9. Wordt bij het opstellen van het bestemmingsplan van nieuwbouwprojecten rekening 

gehouden met een eventuele toekomstige behoefte aan spelen en andere 
buitenactiviteiten en op welke wijze wordt daar invulling aan gegeven en krijgen inwoners 
(individueel of via dorps- of wijkplatforms) de gelegenheid om bijvoorbeeld  over de 
grootte en aantallen mee te denken? 

10. Op welke wijze heeft de gemeente invloed op de aanwezigheid, kwaliteit en veiligheid   van 
speelvoorzieningen, mede gezien de kleine portemonnee op het gebied van IBOR? 

11. Wordt het bij vraag 2 genoemde uitgangspunt meegenomen en meegegeven aan 
projectontwikkelaars ten aanzien van het ontwerpen en inrichten van speelplekken? 

 
Op 12 maart 2020 is de motie Speelgelegenheid in 
Plan Witt aangenomen die nog niet in uitvoering kan 
worden gebracht. Op de lange termijnagenda van de 
raad lezen we namelijk dat er beroep is ingesteld 
tegen het bestemmingsplan, waardoor er vertraging is 
opgelopen tot vermoedelijk het derde kwartaal 2021. 
Op de website van het project Witt wordt wel reeds 
een mooi groen binnenterrein met  een fantastische 
speelplek afgebeeld. Een dergelijke impressie heeft 
indertijd bij Woerden Centraal tot de nodige 
teleurstellingen geleid. 

12. Welke afspraken zijn er met de 
projectontwikkelaar over speelgelegenheid in deze  nieuwe wijk gemaakt en het tijdig 
betrekken van toekomstige inwoners daarbij? 

13. Wat zijn de voornemens van het college ten aanzien van speelgelegenheid in deze wijk  en 
spelen de uitgangspunten van het uitvoeringsplan Spelen daarbij een rol? 

14. Kan de vrijgekomen gereserveerde ruimte voor de fietstunnel richting Snellerpoort aan  de 
noordkant van het spoor gebruikt worden voor meer inclusieve speelgelegenheid en 
groenvoorziening en zo ja, kan dit gekoppeld worden aan de realisatie van Plan Witt? 

 
Namens de fracties, 

 
Progressief Woerden, Coby Franken 
D66 Woerden, Saskia van Altena 
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