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Op dinsdag 18 maart 2014 j.l. heeft de eerste informatieavond van dit kalenderjaar van de Leidse Bond voor Speeltuinen (LBS) plaatsgevonden bij
SV ‘Stevenshof’.
De doelstelling van deze avond was het uitwisselen van kennis, het overdragen van informatie en het verbeteren van de onderlinge samenwerking
tussen de speeltuinen.
Op deze informatieavond zijn een aantal onderwerpen besproken waarvan
u in deze nieuwsbrief de samenvatting aantreft.

Onderhoud en beheer
Planning vervanginginvesteringen speelwerktuigen voor elke speeltuin.
Sinds 2012 is het onderhoud van de speeltuinen overgedragen aan de afdeling Stedelijk Beheer. Onderhoud
van speeltoestellen betreft, dagelijks onderhoud, groot onderhoud, vervanging en inspecties.
Het dagelijkse onderhoud betreft het schoonhouden van toestellen en speelomgevingen. Denk hierbij aan het
verwijderen van vuil, onkruid en schilder- en schoonmaakwerk aan speeltoestellen.
Daarnaast worden de toestellen 1 keer per jaar door een extern bureau geïnspecteerd. Bij deze inspecties
wordt er gekeken of de toestellen voldoen aan de huidige veiligheidseisen. Daarnaast wordt tijdens de inspectie de theoretische restlevensduur van een toestel bepaald. Op basis van deze inspecties worden er reparaties
uitgevoerd aan toestellen en kan het meerjaren vervangingsplan geactualiseerd worden. Wat gaat er veranderen:
Onderhoud speeltuinen
Eind 2013 is er overeenstemming bereikt met DZB over een integraal onderhoudscontract voor de speeltuinen. DZB is per 2014 verantwoordelijk voor het totale onderhoud van speeltuinen. Dit houd in dat ze alles
wat zich “binnen de hekken” bevindt zullen gaan onderhouden conform de daarvoor geldende standaard onderhoudspakketten. DZB gaat het onderhoud aan speeltoestellen, valondergronden, verhardingen, het maaien en onderhouden van het gras, snoeiwerk aan struiken en bomen en hekwerken op zich nemen. Stedelijk
Beheer is verantwoordelijk voor de verdere infrastructuur (bestrating, riool, waterbeheer en drainage, uitgezonderd “ in aan de opstallen “ van de speeltuingebouwen).
Vervangingplan speeltoestellen
Voorheen werd op toestelniveau bepaald wanneer iets vervangen diende te worden. Ditzelfde gebeurde bij
valondergronden. Het kon zo wel eens voorkomen dat wanneer een toestel vervangen diende te worden, de
valondergrond niet werd aangepakt. In de praktijk werd de valondergrond alsnog meegenomen terwijl daar
feitelijk gezien nog geen beheergeld voor gereserveerd was.
In 2013 is op basis van het beheerplan spelen en de laatste veiligheidsinspectie een meerjaren vervangingsplan opgesteld. Het doel van dit plan is zoveel als mogelijk geclusterd vervangingen van toestellen te doen
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Belangrijke wijziging: indien u als speeltuinvereniging iets wilt melden betreft het onderhoud en beheer dient u te bellen naar het nummer 14071, afdeling/servicepunt woonomgeving. Meer informatie over dit servicepunt vindt
u op de volgende link: http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/
servicepunt-woonomgeving/
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Extra informatie verschijnt binnenkort op de website van de LBS
(www.speeltuinenleiden.nl).

Investeringen op basis van vervangingen speeltoestellen en ondergronden

Inkopen speeltoestellen
Op basis van het meerjaren vervangingsplan kunnen speeltoestellen en valondergronden gericht ingekocht worden. Daarnaast worden in deze inkoopcontracten diensten als ontwerpwerk en afstemming met de buurt/
speeltuinvereniging opgenomen. Het is belangrijk dat er een gevarieerd aanbod van speeltoestellen gegarandeerd wordt.

Brainstorm ronden over specifieke speeltuin vraagstukken
De aanwezigen speeltuinverenigingen op de informatieavond 18 maart jl. hebben gebrainstormd met elkaar over
een aantal onderwerpen aan de hand van een vijftal stellingen. De stellingen waren:



Is het verstrekken van een Leidse speeltuinpas waarmee kinderen alle Leidse speeltuinen kunnen bezoeken een goede ontwikkeling?



De sterke punten van de ene speeltuin kunnen de andere speeltuin helpen. Hoe kunnen we Daarnaast is
het van belang dat de kwaliteiten en mogelijkheden op het gebied van kinderactiviteiten van speeltuinen
voor Leiden en buurt een bredere bekendheid krijgen.




Speeltuinen moeten anno 2014 zich meer ontwikkelen naar een buurtfunctie?
Een aantal Leidse Speeltuinen zijn nog in de ochtenduren gesloten zouden die niet open kunnen zonder
toezicht voor ouders met jonge kinderen?



2

Moeten de Leidse speeltuinen open zijn in de weekenden?
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De aanwezig speeltuinverenigingen dachten over het algemeen als volgt over de bovengenoemde stellingen.



De Leidse speeltuinpas is een goed idee! Al moet er wel gekeken worden naar hoe de pas invulling krijgt,
met als grootste knelpunt “Het mislopen van inkomsten van bezoekers/leden door de pas”.



Op de tweede stelling betreft samenwerking onderling, zijn de aanwezige speeltuinverenigingen het met
elkaar eens dat ze wel degelijk elkaar kunnen en eigenlijk moet helpen! Bijvoorbeeld met het uitlenen van
materialen aan elkaar of elkaar helpen met de boekhouding of het helpen bij het maken van een facebookpagina of zelfs een website. De hulp vraag kan uitgezet worden in deze nieuwsbrief of via de LBS website.
De verbindende factor is de LBS.
De sterke punten van speeltuinen kunnen volgens de speeltuinverenigingen het best kenbaar gemaakt
worden aan de buurt door mond tot mond reclame, een website of een facebookpagina. Steeds meer Leidse speeltuinen maken een facebookpagina om beter met de buurt en de leden te kunnen communiceren.



Op de derde stelling die gaat over het vervullen van de buurtfunctie wordt heftig gediscussieerd. Veel
speeltuinen zijn al druk bezig om zichzelf te ontwikkelen naar een buurtfunctie. Speeltuinen worden al gebruikt voor stemverkiezingen (zo kon er gestemd worden bij de speeltuinen Stevenshof, Zuiderkwartier en
Morschkwartier)

Burgemeester Lenferink in speeltuin
Zuiderkwartier op 19 maart jl..



Daarnaast geven de speeltuinverenigingen wel aan dat ze bij de ontwikkeling van een speeltuinfunctie
naar een speeltuin met een buurtfunctie wel hulp nodig hebben van professionals.



Zonder toezicht in de ochtenduren voor ouders/ oma’s met kleine kinderen is een goed idee! Steeds meer
speeltuinen geven aan dit te willen gaan proberen. Zo is speeltuin Vijfhoven hier onlangs mee begonnen
en gaat speeltuin Noorderkwartier vanaf 1 april hiermee als proef starten. Wellicht volgen andere speeltuinen ook bijvoorbeeld in combinatie met een peuterochtend in het clubgebouw zodat er wel enige controle
is.



De overgrote meerderheid is het ermee eens dat speeltuinen in het weekend zo af en toe open moeten
zijn! Zeker op de zaterdagmiddagen. Het voorstel om per weekend in tour beurten een aantal speeltuinen
open te stellen wordt door de meerderheid als een goed plan opgevat!
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Voorbeelden van facebookpagina’s

JOGG dagen

Chantal Nap, coördinator van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) van de gemeente Leiden zoekt speeltuinen
waarvoor zij extra activiteiten kan organiseren in samenwerking met Zorg en Zekerheid. Het doel is het speeltuinwerk en het belang van voldoende beweging bij kinderen nog meer onder de aandacht van de Leidse burgers
te brengen. Vanuit Zorg en Zekerheid is er budget voor extra activiteiten op het gebied van jongeren en bewegen.
Heeft u vanuit de speeltuinvereniging een leuk idee om in de periode eind april tot en met juni een activiteit te
organiseren, dan kunt u het JOGG formulier invullen. Het formulier kunt u vinden op de homepage van de website www.speeltuinenleiden.nl.
Het JOGG formulier dient u uiterlijk 7 april terug te sturen naar Leon Kloos l.kloos@nuso.nl. Daarna neemt Leon
Kloos contact met u op om de aanvraag door te spreken.
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Feestelijke opening Waterland Boerhaave
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Op donderdag 20 maart jl. heeft minister Melanie Schultz van Haegen van
Infrastructuur en Milieu in Museum Boerhaave de feestelijke opening verricht van Waterland Boerhaave.
Waterland Boerhaave is een wetenschappelijke speeltuin in de monumentale binnenplaats van Museum Boerhaave. Een vrolijke plek in het historische hart van Leiden, waar kinderen kunnen ervaren wat er nodig is voor
droge voeten in ons land. In Waterland Boerhaave kunnen kinderen van 4
tot 12 jaar naar hartenlust plonzen en polderen in een veilige speelomgeving.
In Waterland Boerhaave kunnen kinderen een polder droogmalen, bootjes
lossen in de haven en een weerstation bedienen de kinderen kunnen zelf
de handen uit de mouwen steken en de eigenschappen van het water ontdekken. Spelenderwijs maken de kinderen kennis met principes uit de wetenschap en de techniek. Bij de opening waren John van Haasteren en
Frans Ballering aanwezig namens de LBS.

Oproepen/ mededelingen


7, 8 en 14 april is de boekencontrole! Hiervan heeft u al een uitnodiging ontvangen. Indien u niet weet wanneer u aan de beurt bent laat het dan zo snel mogelijk weten aan uw
consulent Léon Kloos.



15 en 22 april staan de Idoe cursusavonden gepland! Er zijn al een aantal speeltuinen die
zich hebben opgegeven maar als u als speeltuinvereniging ook nog wilt meedoen dan kan
dat uiteraard nog! Geef u op bij uw consulent Léon Kloos.



Woensdag 21 mei is de ALV van de LBS en u bent allemaal van harte uitgenodigd. De
avond zal plaats vinden in het speeltuingebouw van speeltuinvereniging Oosterkwartier
(uitnodiging volgt nog). Als speciale gast zal Rob van Gaalen, directeur van Jantje Beton,
aanwezig zijn.



Indien uw speeltuinvereniging hulp nodig heeft bij de boekhouding meldt dit bij uw consulent.



Speeltuin Zuiderkwartier heeft mee gedaan aan NL doet. De volgende taken stonden op
het programa en zijn gedaan door vrijwilligers: Keukens slopen in het clubgebouw, terras
schoonmaken en klaarmaken voor het seizoen 2014, alle voegen onkruid vrij maken, onkruid wieden, plantenbakken klaarmaken met plantjes ( viooltjes ), oude plantenbak verwijderen, speeltoestellen schoonmaken, fort schoonmaken, trein schoonspuiten, snoepzakjes maken en de winkel schoonmaken.

Redactieleden: Leon Kloos en John van Haasteren.
Lay-out: Kees v.d. Aarsen.
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