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Onderwerp Verzoel< tot lielder en leefijdsgerelateerd beleid voor speelplaatsen in Amsterdam Zuid 

Geachte mevrouw van der Klis, 

Uw raadsadres van 22 januari 2014 is door de raad ontvangen en in handen gesteld 

van het dagelijks bestuur ter beantwoording met een afschrift ter kennisname aan de 

leden van de stadsdeelraad Zuid. 

In uw brief licht u toe dat de speelplaats aan de Prinses Irenestraat, ten zuiden van de 

Minervalaan ('de vijfhoek"), als gevolg van veranderde inrichting, niet meer zoals 

voorheen gericht is op kinderen van O- 4 jaar. U meldt daarbij dat de wijziging zonder 

overleg met de bewoners is uitgevoerd. Deze eerste vraag heeft u in een concreet 

verzoek met inrichtingsaanwijzingen gelijktijdig met het raadsadres in een brief van 22 

januari, aan het DB voorgelegd. 

Naast gestelde praktische uitvoeringsvraag, verzoekt u om uitleg over het beleid ten 

aanzien van verspreiding, leeftijdsgroepen en inrichting van speelplaatsen in 

Amsterdam Zuid in relatie tot prognoses over toekomstige aantallen kinderen per buurt. 

Allereerst willen wij ons bij u excuseren over het feit dat niet werd nagekomen wat in de 

bewonersbrief werd gecommuniceerd. De inrichting had overeenkomstig de toezegging 

uitgevoerd moeten worden. Wij signaleren dat er in dit geval niet voldoende is 

geluisterd naar de wensen van betrokkenen uit de buurt, terwijl u per slot degene bent 

die het beste weet wat er nodig is binnen een specifiek gebied en op een bepaalde 

plek. Uw opmerkingen zullen met opmerkzaamheid in acht worden genomen in 

toekomstige gelijksoortige situaties en, zoals hieronder zal worden verwoord, zelfs 

onderdeel uitmaken van het speelplaatsenbeleid binnen het stadsdeel. 

In deze beantwoording zal naast uw vraag ten aanzien van het speelplekkenbeleid, 

worden ingegaan op uw verzoek om (alsnog) uitvoering te geven aan hetgeen werd 

toegezegd in de bewonersbrief. 
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Gemotiveerd en onderbouwd speeipiel<i<enbeieid in stadsdeei Zuid 

Vanuit de noodzaai< versctiillende speeltoestellen te vervangen is door stadsdeel Zuid 

de opdracht gegeven voor een quickscan en een analyse van de speelruimtes in 

stadsdeel Zuid. Hierbij werd de vraagstelling geplaatst in hoeverre de voorzieningen nu, 

en in de komende tien jaar, (zullen) aansluiten bij de verschillende speelbehoeften van 

de aanwezige doelgroepen. Deze ontwikkelingsprognose van verschillende buurten en 

buurtcombinaties van 2015 tot 2025 zai als richtlijn dienen om te voorzien in voldoende 

beweeg, speel en ontmoetingsaanbod van kinderen in verscheidene 

leeftijdscategorieën. Echter, zoals ook u in uw brief aangeeft, is onze ervaring dat er in 

het geval van speeltuinen vooral moet worden gekeken naar wat er in de buurt speelt. 

Het blijkt niet verstandig om beleid voor speeltuinen uitsluitend vanuit prognoses te 

ontwikkelen, omdat prognoses in de tijd gezien niet altijd betrouwbaar blijken te zijn. 

Het heeft bij speelvoorzieningen meer zin om het gesprek met de buurt aan te gaan. U 

brief toont hernieuwd aan dat er bij wijzigingen van de inrichting van speelplekken altijd 

intensieve afstemming zal moeten zijn met de buurt om aan te kunnen sluiten bij de 

actuele stand van zaken en daadwerkelijke wensen. 

Uw verzoel< tot herstei van speeipiaats de vijfhoei< aan de Prinses irenestraat 

In januari werd het asfalt van de vijfhoel< aan de Prinses Irenestraat vervangen waarbij 

de speeltoestellen tijdelijk moesten worden verwijderd. In een bewonersbrief werd 

vermeld dat de toestellen weer zouden worden teruggeplaatst. Dit gebeurde echter niet 

met de zandbak en de glijbaan. Direct na uw brief aan het dagelijks bestuur over dit 

onderwerp heeft de wijkcoördinator zich met u in verbinding gesteld en in overleg met u 

actie ondernomen. De speelveiligheid van het kleine huisje is onderzocht en volgens 

standaardnormering aangepast. De zandbak werd opnieuw aangelegd, en ter 

vervanging van de verouderde glijbaan is een nieuwe besteld. Deze wordt binnenkort 

geplaatst. De wijkcoördinator houdt u hierbij, zoals ook eerder, op de hoogte van 

plannen en uitvoeringsacties. Hiermee zal de speeltuin weer geschikt zijn voor kinderen 

van O tot 4 jaar. 

Wij waarderen uw inbreng en vertrouwen erop uw raadsadres hiermee voldoende te 

hebben beantwoord. 

Hoogachtend, 

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid 
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