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Nieuwsbrief
Beste speeltuinvrienden,
Het was een drukke maand vol met hoogtepunten. Onderwerpen die extra
belicht zullen worden in deze nieuwsbrief zijn de officiële opening van de
portiersloge in speeltuin Zuiderkwartier, het Meerjarig Vervangingsplan van
Speelwerktuigen en de Leidse Fondsendag.

Leidse Bond
voor speeltuinen

Donderdag 19
november
a.s.
Informatie
avond voor
alle speeltuin
verenigingen

Heropening portiersloge Zuiderkwartier
Speeltuin Zuiderkwartier heeft op 22 augustus jl. haar nieuwe portiersloge officieel in gebruik genomen. De
opening is verricht door het oudste lid van de speeltuinvereniging mevrouw Pikaar.
Er is een bord onthuld met de naam van voorzitter Gerard Hoonhout. Alle vrijwilligers werden door het
bestuur in het zonnetje gezet.
Woningbouwvereniging de Sleutels heeft dit financieel mogelijk gemaakt. Ook wethouder Roos van Gelderen
was bij deze opening aanwezig. Het is een prachtig gebouw geworden.
Voor de kinderen was er een geweldig feest georganiseerd en heel vrijwilligers hebben dit mogelijk gemaakt.
Complimenten hiervoor voor SV Zuiderkwartier.
Gefeliciteerd!
Het bestuur van SV Zuiderkwartier heeft ook al plannen om het speeltuingebouw in dezelfde bouwstijl als de
nieuwe portiersloge te gaan neerzetten.
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Meerjaren Vervangingsplan
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De eerste speeltuinen staan voor het einde van dit kalenderjaar en anders
jaar begin volgend jaar gepland om aangepakt te worden. Dit in het kader
van het tijdig vervanging van speelwerktuigen.
Het gaat nu om de speeltuinen: Doorbraak, Maredijk, Morschkwartier,
Stevenshof, Beatrix, Vijfhoven, Speelschans, Westerkwartier en Zuidwest de
overige speeltuinen volgen later.
Stedelijk Beheer en de LBS hebben in goed overleg een informatieavond voor
deze speeltuinen gepland. De betreffende negen speeltuinen zullen
donderdag 22 oktober kennis gaan maken met de verschillende
speeltoestellenleveranciers.
Na deze kennismaking zullen de speeltuinbesturen op korte termijn moeten kiezen met welke
speeltuinleverancier zij willen gaan samenwerken om tot een plan van aanpak te komen voor de herinrichting.
Stedelijk Beheer is de opdrachtgever en bewaakt samen met de LBS het proces.

Opknappen speeltuingebouwen voor de buurtfunctie
Veel speeltuinen in Leiden zijn bereid om in hun speeltuingebouw de behoeftes aan activiteiten vanuit de wijk in
te vullen. Om dit goed uit te kunnen voeren is het van belang dat de speeltuin- gebouwen multifunctioneel
gebruikt kunnen worden. Daarom gaan er een aantal gebouwen aangepast worden. Ons Eiland is opgeknapt
zodat het als buurthuis kan fungeren omdat het buurthuis “ Het Schippertje” gesloten is. In speeltuin Rondom
de Maredijk wordt er hard gewerkt om het clubgebouw op te knappen zodat het gebouw nog meer
multifunctioneel te gebruiken is. Daarnaast zijn er plannen met de speeltuinen Stevenshof, Beatrix,
Noorderkwartier, Merendroom en Vijfhoven.

Vrienden van Vijfhoven

Omwonende van de Vijf Hoven kunnen zich
aan melden als vriend. Als vriend word je
betrokken bij de plannen van de Vijf Hoven.
Vanmorgen
hebben
we
met
elkaar
gesproken over de nieuwbouw van het
speeltuingebouw, inrichting van het zit/
picknickgedeelte en vervanging van een
toestel. Iedereen die ook graag vriend wil
worden kan zich aanmelden bij Kim
persoonlijk
of
per
mail:
vijfhoven@thuisopstraat.nl
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Fondsendag 9 oktober jl.
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In Leiden werken vijf vermogensfondsen en één wervend fonds samen aan
grote projecten voor de stad. Dit vaak in partnerschap met de gemeente
Leiden. Het geheim: inhoudelijk draagvlak, onderling vertrouwen en géén
formele samenwerking in de vorm van contracten of convenanten. Het heeft al
veel moois opgeleverd, zoals eigentijdse en veilige Leidse speeltuinen en meer
kunst en saamhorigheid met de wijk.
De samenwerkende Leidse fondsen zijn momenteel: H.L. Druckerfonds, Stichting
Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis Leiden, Fonds 1818, WOZfonds, De
Carolusgulden en Cultuurfonds Leiden.
‘Sinds 2001 zijn de fondsen partners van elkaar, maar de samenwerking is nooit
geformaliseerd’, zegt Hans Baaijens, voorzitter van het H.L. Druckerfonds en de
Samenwerkende fondsen Leiden. ‘Er is een website, www.leidsefondsen.nl, waar aanvragers
ons kunnen vinden. Ook organiseren we tweejaarlijks een Leidse fondsendag die ca. 500
mensen trekt. Op die dag zijn er workshops. Alle fondsen houden doorlopend spreekuur’.
‘Onderling vinden de fondsen elkaar snel via mail en telefoon. Vorige week nog hebben we in
korte tijd een Leids initiatief nieuw perspectief kunnen bieden om de komende drie jaar door
te gaan.
Zonodig zoeken we de samenwerking met de gemeente. Die samenwerking is
complementair. De gemeente treedt op als projectpartner, op dezelfde basis als de fondsen.
Die publiek-private samenwerking stamt al uit begin deze eeuw. De constructie was toen nog
nieuw. Nu is de PPS veel bekender als samenwerkingsvorm.’
Het eerste grote project van de Samenwerkende fondsen Leiden was een grootschalig
impulsplan voor de 16 Leidse speeltuinverenigingen. ‘In de Leidse speeltuinen waren
achterstanden in veiligheid en onderhoud. Soms was bestuurlijke vernieuwing nodig’, vertelt
projectleider Henk Bleyendaal. Hij was vanaf 2004 bij het project betrokken vanuit NUSO, de
landelijke organisatie voor speeltuinwerk. ‘Er was structureel overleg tussen NUSO, de
gemeente, de Leidse Bond van Speeltuinen en DZB, dat zorgt voor beheer en onderhoud.’
Bleyendaal: ‘We hebben alle speeltuinen in kaart gebracht. Vervolgens zijn er vier clusters
gemaakt waarin ‘eenvoudige’ en ‘lastige’ tuinen werden gecombineerd. De clusters werden
een voor een aangepakt. Dat heeft een aantal jaren geduurd.’
‘De Leidse fondsen en de gemeente Leiden waren de motor. Doordat zij de basis legden,
konden we daarna landelijke fondsen benaderen. De klus was intensief. Het was een goede
zet van de Leidse fondsen om er direct projectorganisatie op te zetten. Dankzij de
gezamenlijke inspanningen zijn alle speeltuinen weer veilig, toegankelijk en geschikt om te
spelen. De Leidse Bond van Speeltuinen heeft nadien een parttime speeltuincoördinator
mogen aanstellen voor de ondersteuning van de 16 speeltuinen.‘
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Leon Kloos en John van Haasteren
Kees v.d. Aarsen.

