Plannen voor jaar 2009

Renovaties:
2009 Afronden:
Westerkwartier
Noorderkwartier
Merendroom
2009 beginnen en afronden:
Zuid-West
„t-Zonnestraaltje
Resultaat:
16 speeltuinverenigingen voldoen binnen afzienbare tijd aan de Europese
Veiligheidseisen en de investeringen vanuit onze gemeente Leiden en Fondsen
(Drukersfonds, Fonds 1818, Fonds Samen Buiten Spelen en andere fondsen) en
het tempo waarin dit gebeurd is, mag uniek in Nederland genoemd worden.
Maar ook een groot compliment voor de werkgroep deltaplan en natuurlijk de
verenigingen zelf. We mogen trots zijn op wat we tot nu toe met elkaar bereikt
hebben.

Maar er is geen tijd om achter over te gaan leunen want:
de gemeente en de politiek verwacht dat de speeltuinen hun
openingstijden uitbreiden.
dat de speeltuinen de ontmoetingsfunctie in elke wijk gaat invullen door
o.a. nog meer met andere organisaties te gaan samenwerken.
dat er nog meer activiteiten voor de jeugd georganiseerd gaan worden.
De LBS stelt daar tegenover dat elke speeltuin zijn eigen cultuur en organisatie
heeft en dat alleen oplossingen op maat effectief zijn. In het laatste overleg met
de gemeente werd aangekondigd dat de gemeente zelf van elke speeltuin een
sterkte/zwakteanalyse zal gaan opstellen. Dit vindt al in het eerste kwartaal van
2009 plaats. De LBS is verheugd over dit initiatief.
De LBS en de gemeente willen beiden dat andere organisaties zoals
Kinderopvang, Libertas, ROC concreet aangeven hoe zij het speeltuinwerk
kunnen ondersteunen. Speeltuinen kunnen dan zelf wel/niet een keuze maken uit

het aanbod. Er zijn plannen om een informatieavond te organiseren waarin de
organisaties zich presenteren en een concreet aanbod aan de speeltuinen doen.
Deze organisaties kunnen de activiteiten in de speeltuin ondersteunen, maar ook
op administratief terrein helpen bijv.:
Wat staat er nog meer op de agenda bij de LBS en speeltuinverenigingen:
Evalueren of Waves in staat is gebleken het vrijwilligersbeleid nieuw
leven in te blazen.
Het vieren van de ontmoetingsdag in het voorjaar “ leiden speelt met
kleur”.
De LBS zal in 2009 de politiek gaan benaderen om:
te bereiken dat het onderhoudsbudget substantieel verhoogd wordt omdat
na de renovatie m.n. door de aanleg van kunstgras intensiever onderhoud
nodig is en doordat het onderhoudsbudget de afgelopen jaren veel te laag
begroot is geweest.
het verhogen van het toezichthouderbudget zodat de verruiming van de
openingstijden realiseerbaar is.
ervoor te zorgen dat de speelwerktuinen opgenomen worden in het
investeringsplan van de gemeente leiden, zodat tijdige vervanging
mogelijk is en de kwaliteit van de speeltuinen ook na de renovatie op peil
blijft.
De LBS heeft bij bovenstaande actiepunten heel hard de steun nodig van alle
speeltuinverenigingen. Als we eensgezind de politiek benaderen dan zien wij
reële mogelijkheden om de gestelde doelen te realiseren. De politieke partijen In
Leiden staan over het algemeen uiterst positief tegenover het speeltuinwerk en
zullen reële vragen vanuit de speeltuinen niet zo maar naast zich neerleggen.
Maar de politieke partijen en de gemeente verwachten dan wel dat
de speeltuinbesturen zich zelf actief opstellen om de openingstijden te verruimen
door bijv. zelf extra toezichthouders te werven, nieuwe activiteiten te
organiseren, bereid te zijn om met andere organisaties samen te werken, bereid
te zijn om te vernieuwen enz.
Als elk speeltuinbestuur bereid is om aan deze voorwaarden te voldoen gaan we
met de speeltuinen een rooskleurige toekomst tegemoet.
Namens de LBS wens ik u een ondernemend, uitdagend en gelukkig 2009
toe.
John van Haasteren; 10-1-2009.

