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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In uw vergadering op 11 juni 2019 heeft u de Motie Speelvoorzieningen voor kinderen met een beperking 
aangenomen. Daarin stelt u vragen over hoe kinderen met een beperking kunnen meedoen. Juist als het 
gaat om buiten spelen.  Graag informeren wij u in deze brief over hoe wij met uw vragen om zijn gegaan. En 
welke activiteiten hieruit volgen.  
   
Bij het inrichten van speelruimte zetten we in op speelplezier voor iedereen  
Basis hiervoor is het rapport ‘Natuurlijk buiten spelen, Beleidskader voor een beweegvriendelijke 
woonomgeving’. Daarmee zetten we in op meer actief buiten bewegen, ontmoeten en ontdekken voor 
iedereen. We richten ons op een divers aanbod; voor jong en oud, met en zonder beperking.    
Ook stimuleren we een gezonde leefstijl, bewegen en meedoen. Een aantrekkelijke leefomgeving draagt 
daaraan bij.  
   
We zorgen dat kinderen met een beperking kunnen meespelen  
Bij het inrichten van speelplekken houden we dus rekening met verschillende beperkingen. Dat kan visueel, 
auditief, lichamelijk of verstandelijk zijn, of combinaties daarvan. Elke beperking kent eigen behoeften en 
belemmeringen. En deze zijn soms met elkaar in tegenspraak. Het is daarom geen optie om alle 
speeltoestellen voor iedereen geschikt te maken. Bij het ontwerpen van speelplekken maken we daarom 
gebruik van de Speeltuinbendewijzer. Daarin staan tips om er voor te zorgen dat iedereen kan meedoen en 
speelplezier kan beleven. Dit begint met toegankelijkheid van elke speelplek.  
De Adviesraad Sociaal Domein denkt mee over de brede invulling van het VN-verdrag voor mensen met een 
beperking. Het Speelruimtebeleid maakt daar onderdeel van uit.  
   
We werken steeds meer samen met het Gehandicapten Overleg Helmond (GOH)  
Met een vertegenwoordiger van het GOH hebben we besproken hoe we kunnen samenwerken. Via een 
vaste contactpersoon nodigen we het GOH uit om mee te denken. Bijvoorbeeld bij het maken van de 
wijkspeelplannen en de (her)inrichting van speelplekken.  
De inbreng van het GOH helpt om beter rekening te houden met mensen met een beperking. Ook komen we 
tot nieuwe ideeën. Die zijn soms ook breder toe te passen in de openbare ruimte.   
   
Alle bewoners mogen mee denken en doen met speelprojecten en kinderen eerst  
Voor een jeugdvriendelijke stad werken we aan het boeien en binden van kinderen, jongeren en hun ouders 
aan Helmond. Bij het maken van plannen voor speelplekken praten we eerst met kinderen. Daarna met 
volwassenen in de buurt.   
Afgelopen jaar hebben we daarvoor (als proef) samen met de LEV-groep een aantal kindermiddagen 
georganiseerd. Deze middagen waren bedoeld om met kinderen in gesprek te komen en informatie te 



 

 

verzamelen voor een ontwerp. Tijdens deze middagen gebruiken we losse materialen (zoals touwen, 
autobanden, hout en doeken) om kinderen te inspireren.  Zo willen we hen uitdagen tot andere vormen van 
samen spelen. En ook om met nieuwe ideeën voor inrichting van hun speelplek te komen.   
   
We onderzoeken nieuwe vormen om kinderen met een beperking actief te betrekken  
Vanwege privacy kunnen we (ouders van) kinderen met een beperking niet gericht uitnodigen. We bedenken 
daarom andere manieren om kinderen met een beperking een stem te geven in elk speelproject. Dit doen 
we samen met GOH, LEV-groep en Jibb+. We hebben bijvoorbeeld het idee om een Helmondse 
Speeltuinbende op te richten. Dit is een groepje kinderen, met en zonder beperking die samen (plannen 
voor) speelplekken testen op toegankelijkheid en samenspelen. Ook van de speeltuinen.   
   
We zijn in gesprek met de Helmondse speeltuinen en zij staan open voor samenwerking  
De speeltuinen willen graag hun kennis en ervaring delen en meehelpen het samenspelen te bevorderen.  
Ook voor speeltuinen geldt dat niet alle voorzieningen geschikt kunnen zijn voor iedereen; wel toegankelijk, 
zodat iedereen kan meedoen. De Speeltuin Leonardus heeft daar ervaring mee. In 2004 heeft de 
Speeltuinbende deze speeltuin al getest en advies uitgebracht. Op dit advies heeft de speeltuin toen de 
inrichting verbeterd. Nu hebben kinderen met een beperking beter toegang en kunnen meespelen.  
   
We maken een online-kaart met openbare speelplekken  
Op dit moment werken we aan een makkelijke online-kaart met informatie over onze speelplekken. Daarop 
laten we zien waar speelplekken te vinden zijn en wat daar te doen is. Ook willen we informatie geven over 
de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.  
We starten met de Binnenstad-Oost als proefgebied, omdat bewoners uit deze wijk daarom hebben 
gevraagd. Met de reactie van bewoners willen we de opzet verbeteren en uitbreiden voor de hele stad.   
   
U ontvangt begin 2020 meer informatie over de uitvoeringsplannen met een SamenSpeelBelofte 
Momenteel ronden we de laatste wijkspeelplannen af. Deze vormen de basis voor een 
meerjarenuitvoeringsprogramma voor de uitvoering van speelprojecten tot 2023. Zodra deze plannen zijn 
afgerond informeren wij u daarover. Daarbij doen wij ook een SamenSpeelBelofte. Zo sluiten we aan bij het 
SamenSpeelAkkoord dat begin december 2019 is gesloten (zie www.samenspeelakkoord.nl). We verbinden 
ons daarmee aan een inclusieve speelcultuur en meer Helmondse samenspeelplekken.  En het draagt bij 
aan realisatie ervan, ook in de toekomst.  
   
Wilt u meer weten over plannen voor speelruimte? Kijk op www.helmond.nl\speelruimte  
Op deze webpagina vind u de beleidsnota en de (concept) Wijkspeelplannen. Ook plaatsen we hier alle 
informatie over de herinrichting van speelplekken en hoe geïnteresseerden daarover mee kunnen praten.   
 
 
Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Helmond 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel                       mr. drs. A.P.M. ter Voert  
de burgemeester                                                               de secretaris 
 

    
 


