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Inleiding
Voor de evaluatie van het speelruimtebeleidsplan hebben we als CDA Barneveld een
enquête uitgezet om te peilen hoe er in Barneveld gedacht wordt over het speelbeleid en
waar er wellicht nog verbeteringen mogelijk zijn. Veel respondenten hebben hun wijk en/of
straatnaam achtergelaten, waardoor er goed in kaart te brengen is waar de reacties en
opmerkingen vandaan komen. In dit document een samenvatting van de uitkomsten.

Resultaten enquête

Beoordelingsvragen
resultaten
Hieronder 4 gestelde vragen + uitslagen die met een vijfpuntsschaal ingevuld konden
worden ( waarbij 1 = onvoldoende, 5 = uitstekend).
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conclusie
Zoals te zien is in de grafieken, is de algemene indruk van het speelaanbod in de gemeente
Barneveld voldoende. De staat van onderhoud is op veel terreinen zelfs goed. De meningen
zijn meer verdeeld als het gaat om de vraag of er voldoende speelaanbod is (vraag 2). De
helft van de respondenten geeft aan dat het aanbod onvoldoende is (score 1 of 2). De vraag
over ‘passen bij de leefwereld’ scoort zelfs zwaar onvoldoende (bijna 50% geeft score 1 aan,
65% in totaal aan scores 1 en 2).

Opmerkingen
De respondenten hadden de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen rondom het
speelbeleid in hun omgeving. Alle gegeven reacties, met aanvullingen, zijn weergeven in
Bijlage 1. Samengevat levert dit de volgende conclusies op:

a. Er mist volgens veel respondenten speelgelegenheid voor kinderen in de
leeftijd 1 tot 6 jaar. Er zijn wel veel speelplaatsen, maar die zijn niet geschikt
voor de jongste kinderen. Deze leeftijdsgroep heeft meer behoefte aan een
makkelijke ‘opstap’ bij een glijbaan en aan lage speeltoestellen.
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b. De veiligheid rondom speelplaatsen is onvoldoende. Er wordt in wijken te
hard gereden waardoor spelen rondom de straat en/of op de speelplaats
onveilig voelt voor veel ouders.

c. Oudere kinderen (12+) hebben in veel wijken onvoldoende
speelmogelijkheden. Dit leidt in sommige gevallen tot overlast in de wijk.

Aanbevelingen
Als CDA Barneveld vinden we spelen in de wijken erg belangrijk. De gemeente moet een
welwillende gesprekspartner zijn, als bewoners met voorstellen en/of opmerkingen komen.
Wij hopen dan ook dat de gemeente een aantal van de opmerkingen die de respondenten
geven, ter harte neemt en gebruikt voor een nog beter speelaanbod in onze gemeente.
Uiteraard in samenspraak met de bewoners van de wijken zelf.

Bij de genoemde opmerkingen hebben wij de volgende aanbevelingen:
a. Jonge kinderen (leeftijd 1-6 jaar)  zijn afhankelijk van de mobiliteit van hun ouders.

Wel merken we dat veel ouders graag even naar buiten gaan om met hun kind te
spelen. De straat is onveilig, maar een speeltuintje is de uitkomst. Echter ontbreken
er kleine speeltoestellen voor onze jongste bewoners. Door meer gebruik te maken
van de groenstroken in wijken (wadi’s, grasveldjes naast parkeervakken, etc.) is het
mogelijk hier kleine speeltoestellen te plaatsen, met bijvoorbeeld een lage glijbaan,
een wipkip en/of een kleine schommel. Een goed voorbeeld van een peuterspeelveld
is te vinden langs het fietspad ‘De Eilandenboog’, tegenover Ceram (Barneveld). Het
is goed bewoners te helpen met de ideeën waarmee ze komen of de wijk een budget
te geven waarbinnen ze met ideeën kunnen komen.

b. Er moet kritisch worden gekeken naar de verkeersveiligheid in de wijken. Op veel
plekken zijn speelplaatsen aan de andere kant van een weg. Ook merken bewoners
op dat verkeer in de wijk steeds vaker te hard rijdt. Een idee kan zijn een wijk (deels)
te voorzien van de status ‘woonerf’ om bestuurders meer bewustwording te geven
van het feit dat er kinderen spelen in de wijk.

c. Voor oudere kinderen is er onvoldoende speelruimte. Oudere kinderen zijn vaak wel
mobiel om zelf naar een speelgelegenheid te gaan. Het is goed om hier voldoende
voorzieningen voor de realiseren en hierin de bewoners en de doelgroep te
betrekken (denk bijv. aan een alternatief voor het crossbaantje voor de wijken De
Burght/Veller).
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Bijlage 1: Antwoorden op open vraag
(en locatie, indien aangegeven)

5. Wat mist u in uw omgeving aan
speelgelegenheid? evt. locatie

Spelaanbod zodat de kleintjes dicht bij huis
kunnen spelen. Er liggen alleen wat
boomstammen die verrot zijn. Terwijl er eerder
een duikelstang en wipkip waren. Er komen meer
jonge mensen in de buurt. Dus meer aanbod echt
dichtbij huis zou voor de kleintjes beter zijn. We
wonen op het middelste hofje van wildenborg Wildenborg, Barneveld

Een speeltuin voor kindjes tussen de 3 en 6.
Denk aan een glijbaan, schommel. Kleine
speeltuintjes aan de sweijslaan of
mettenbrincklaan op de grasveldjes zouden leuk
zijn. De wijk vliegersveld heeft weinig speeltuinen
terwijl er steeds meer kinderen komen. Nu
moeten de kinderen de gevaarlijke
vliegersvelderlaan oversteken om bij een
speeltuin te komen Wijk; Vliegersveld, Barneveld

Cruijff court Veller Wijk; Veller, Barneveld

In de straat Ternate op Eilanden Oost waar wij
wonen spelen veel kinderen samen in de wadi's
of op straat. Maar dit is eigenlijk te gevaarlijk
omdat veel auto's te hard door de straat rijden.
O.a. naar het nieuwe wijkje erachter (Batjan).
Ook komt er vrachtverkeer dat voorraad lost bij
snackbar Happy Food door de straat heen. Het
gaat mij dus niet eens zozeer om speeltoestellen
maar wel om veilig te kunnen spelen in de straat. Wijk; Eilanden-Oost, Barneveld

Iets voor de wat oudere kinderen. Wijk; De Maat, Voorthuizen

Uitdagende speelplek voor jongeren De Burcht.
In de Burcht missen we een echt goede plek voor
middelbare scholieren Wijk; De Burght, Barneveld

Speelplek voor oudere kinderen. In de Burgt zijn
er wel speelplekken voor kinderen, maar niet
voor tieners en dat geeft overlast in de wijk. Wijk; De Burght, Barneveld

Een speeltuin voor kinderen tot 6 jaar.Kinderen
die nog onder toezicht van ouders staan.Die niet
op eigen gelegenheid een drukke weg kunnen
oversteken. Voorthuizen

Glijbaan met een klimrekje . Schommel.
Speelhuisje.
Er steken nu veel te kleine kinderen veel te
drukke wegen over om bij een wat leukere
Speeltuin te kunnen komen. Vogelwikke, Barneveld

Een speeltoestel, nu is het een stukje kunstgras
met paaltjes. Dat was vroeger niet zo. Toen
waren er speeltoestellen met een zandbak. Naast
Vogelwikke nr. 31/52 is het hele speelveldje weg.
Hier kan geen kind zich vermaken. Alleen
hangjongeren. Vogelwikke, Barneveld
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5. Wat mist u in uw omgeving aan
speelgelegenheid? evt. locatie

Kleine toestellen voor jonge kinderen in de wijk.
Dichtstbijzijnde speelplekje is onverantwoord om
naartoe te lopen door druk verkeer. Ternate/Buru, Barneveld

Persoonlijk mis ik vooral speelgelegenheden voor
kinderen van 1 tot 4 jaar (jonge kinderen). En ik
mis een veilige speelplek voor deze doelgroep.
De speelplekken rondom Ternate zijn heel
minimaal, zeker voor jonge kinderen. Wij moeten
nu steeds best ver lopen om een klein poosje te
spelen. En de speelplekken die gerealiseerd zijn,
zijn niet veilig en liggen aan wegen waar veel
verkeer is en waar hard gereden wordt. Ternate, Barneveld

Gelegenheid voor jongeren (14+) om bijv te
voetballen, tafeltennissen of gewoon samen
buiten te zijn.
Voor jonge kinderen (3-4-5 jaar)
speelgelegenheid in de straat of dicht in de buurt. Ternate, Barneveld

Voetbalveld of speelveldje voor jongere kinderen
(0-10 jaar). Ternate, Eilanden Oost. Jongere
kinderen kunnen niet goed buitenspelen ivm
auto’s/pakketbezorgers die hard langsrijden.
Voorstel aan de achterkant van Ternate (bij de
Batjan) een speelplek/voetbalveldje realiseren
(en/of ook iets realiseren in de wadi wat meer
afgeschermd is & zonder hondenuitwerpselen) In
onze straat wonen heel veel kinderen, het is een
jonge wijk, maar er zijn geen voorzieningen. Ternate, Barneveld

Speelgelegenheid voor jonge kinderen tussen de
1 en 4 jaar. Nergens in de wijk veilige glijbaantjes
om zelf op te kunnen klimmen, ondanks dat het
een relatief jonge nieuwbouwwijk is. Het zou
heerlijk zijn als er een speelplaats is waar dit wel
zou kunnen. Veilig en toegankelijk voor jonge
kids. Met bankjes voor ouders om te socialisen,
want een speelruimte dient natuurlijk ook als
ontmoetingsplek in de wijk! Is het mogelijk om als
buurt budget te krijgen om zelf een
speelgelegenheid op te richten? Ternate, Barneveld

Speeltuintjes voor zowel kleinere als groter
kinderen. Nu is er per speelgelegenheid ruimte
voor 1 leeftijdscategorie, waardoor als je met 2
kinderen bent, van 2 en 5, je niet voor beide
speelgelegenheid hebt. Phoenixlaan, Barneveld

Meer speelconstructies. Veel natuur,
boomstammen etc, maar nodigt absoluut niet uit
tot spelen! Oosterkamp, Voorthuizen

Een speelplaats voor peuters! Er zijn veel te hoge
glijbanen met traptreden te ver uit elkaar
geplaatst!! Jammer! Dan blijft een wipkip over…
Magirusstraat meer toepassen op kleine
kinderen. B v Jan v der Heydenstraat!! Margirusstraat, Kootwijkerbroek

Het speeltuin beleid is ons al een aantal jaar een
doorn in het oog.Enkele jaren geleden is alles op
de schop gegaan met de garantie dat er inspraak Koperslagerslaan, Voorthuizen
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5. Wat mist u in uw omgeving aan
speelgelegenheid? evt. locatie

was voor nieuwe dingen.NIET DUS!!.Nu liggen er
"speeltuinen" waar niks mee gedaan word omdat
het geen speeltuinen zijn.6 Houten palen en 3
keien.Onderhoud voor dit is ook nog eens
intensiever(meer werk).Al met al een hoop kosten
gemaakt resultaat nul.

Een paar jaar geleden met veel pijn en moeite
een speelplek voor onze kinderen ingericht
(volgens de gemeente woonde er niet voldoende
kinderen in ons buurtje voor een volwaardige
speelplek) nu hebben wij een minimaal ingericht
speelveld, wat slecht onderhouden wordt. Dode
struiken niet vervangen, fietspaadje wat niet meer
begaanbaar is en een gemeente die niet meer
thuis geeft, zoals men op meerdere vlakken niet
doet overigens. Vorig jaar is er aan het hofpad
kosten nog moeite gespaard om een zeer luxe
speelplek te realiseren, waarom kon/ kan dat bij
ons niet. Kind aantallen t/m 12 zijn nog steeds
hoog, alleen moeten zij nu de gevaarlijke Lange
Voren oversteken om te kunnen klimmen en
schommelen. (Speelveld betreft die aan de
beemd/klaverweide). Klaverweide/De Beemd, Barneveld

Überhaupt een speelgelegenheid die bereikbaar
is zonder een 50km p/u weg over te steken. Iepenhof, Barneveld

Voetbalveldje Holzenbosch, Voorthuizen

Eventueel een speeltoestel aan de voorkant op
ons hofje en achter wat uitbereiding. Er wordt
druk gespeeld, maar er is eigenlijk weinig aan
speeltoestellen. Vooral als het zand nat is. Hertespoor, Barneveld

Zandbak met graafmachine en waterpartij voor
de jongens Henri Dunantlaan, Barneveld

Speelveldje is te ver weg . Graaf van Lyndenlaan, Barneveld

Klimtoestel, glijbaan of schommel Ereprijs, Barneveld

Ontmoeten en bewegen voor ouderen Eikenlaan, Garderen

Een speeltuin waar we om gevraagd hebben.
Een jaar lang overleg met gemeente gehad en
ons hofje, en we hebben de meest treurige
speeltuin ooit gekregen (niet volgens afspraak).
Tijdens het bekendmaken van de speeltuinen
project (rootstelaar West) kregen we een hele
andere speeltuin dan we hadden afgesproken. 3
betonnen palen (veel kinderen al op hun hoofd
gevallen, geen rubberen tegels ernaast), een oud
duikelrek, een zeer treurig bushokje waar niks
mee kan. Vele malen geklaagd, maar ze doen er
werkelijk niks aan. Ze vinden namelijk dat we
prima bij de beek kunnen spelen, of bij de
speeltuin in de slotstraat. Erg leuk bedacht, maar
dan moet ik altijd mee, aangezien er 1 geen
zwemdiploma heeft en nog niet alleen zo ver mag
spelen. Het hele hofje (lees,alle ouders) vinden
het fijn dat we op een hofje wonen. En zodoende Doornenburg, Barneveld
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5. Wat mist u in uw omgeving aan
speelgelegenheid? evt. locatie

elkaar kinderen in de gaten kunnen houden.
(t.h.v. nr 17/18)

In wijk de lors een aantal zandbakken en
speelveldjes. Denk aan de wadi's naast de betje
wolffstraat en aagje dekenstraat De Lors, Barneveld

Wonend in het centrum, aan een straat
(Nairacstraat) met veel jonge kinderen is er geen
tot nauwelijks speelgelegenheid in de buurt.
Daarnaast wordt er veelal te hard gereden door
de straat. In veel gevallen betreft dit verkeer wat
het centrum via de Kampstraat weer direct weer
verlaat omdat ze geen parkeerplaats hebben
kunnen vinden of de verkeerde afslag hebben
genomen. Voorstel maak de straat autoluw(er),
door de parkeerplaats Emmastraat/Nairacstraat
op te heffen. Met de parkeerplaatsen
Gowthorpeplein/Kapteijnstraat/Veluwehal en de
Vetkamp zijn er immers voldoende
parkeervoorzieningen rondom het centrum.
Daarnaast is de capaciteit van de parkeerplaats
op het totaal verwaarloosbaar. Het vrijgekomen
gebied ter plaatse van deze parkeerplaats kan
worden ingericht als speeltuin en met veel groen. Centrum, Barneveld

Er zijn weinig glijbanen voor peuters in
Barneveld. Barneveld

Goed grasveld. Wat er nu ligt is gevaarlijk. Goed
onderhoud aan het grasveld of liever kunstgras of
hardcourt! Arendshorst, Barneveld

Speeltuinen als in de nieuwere wijken. Huidig
aanbod bloemenbuurt niet uitnodigend op
kruising begoniastraat brummelkamperweg na.
Speeltoestel Anemoonstraat vies, kapot niet
uitdagend, mist een glijbaan of iets leuks.
Oldebarneveldplein is ook niet uitnodigend. Kale
vlakte en klein stukje vies kunstgras met
afgeleefde speeltoestelen.

Anemoonstraat & Oldenbarneveldplein,
Barneveld

Speelplekken geïnspireerd op de natuur
(Hout/Bos/etc.) -

Op ons hofje is het zo minimaal. Er is veel
verwijderd. De kids willen een
glijbaan/schommelen/klimmen en dat kan niet. Er
is zelfs geen zandbak -

Vooral ‘oudere’ wijken hebben weinig
speelgelegenheden -

Diversiteit aan speeltoestellen. Vooral voor de
kleintjes -

Een wipwap voor jongere kinderen -

Tafeltennistafel -

Zandbak en lagere glijbaan -

Meer speelgelegenheid voor de kleinere kinderen
nu is het vaak nog hoog moeten klimmen of ze -
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5. Wat mist u in uw omgeving aan
speelgelegenheid? evt. locatie

moeten opgetild worden om ergens bij een
glijbaan te komen.

Voor oudere jongeren -

Plek voor 12+ jeugd, meer aandacht voor de
kleine kernen, er is meer dan Barneveld en
Voorthuizen. -

Speeltoestellen -

Terras/eetcafé in combinatie met
speelgelegenheid -

Een leuke wipwap, zandbak oid voor ‘kleintjes’ -

een mooi speelveld waar de kinderen echt leuk
kunnen spelen, voor diverse leeftijden. Verlichting
bij het speelveld -

Speelruimtebeleidsplan is gericht op kinderen.
Volwassenen kunnen ook de behoefte hebben
aan een "openbare speelplek". Denk bijvoorbeeld
aan een trimparcours of trimbaan. -

Skatebaan. Verlichte voetbalvelden. Ga eens
kijken in amersfoort. Daar is het in (de meeste)
wijken stukken beter geregeld! Op Max 5 minuten
lopen altijd speelplekken. Veel variatie -

Beweeg en ontmoetingsplekken voor jongeren -
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