
SP (Socialistische Partij) gemeenteraadsfractie Venlo 
E venlo@sp.nl  |  T 06-42538856  |  I www.venlo.sp.nl  |  t @SPVenlo  |  f VenloSP 
Secretariaat en postadres: Dautzenbergstraat 10, 5921 BW Blerick 

	
	
	
Aan:  College van B&W gemeente Venlo (via griffie) 
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 44 RvO  
Onderwerp: Investeren in buitenspeelruimte voor kinderen 
Datum: Woensdag 09 juni 2021 
 
 
Geacht college, 
 
Steeds minder kinderen spelen buiten, landelijke cijfers laten zien dat 15% van de kinderen 
zelfs helemaal nooit buiten speelt. Bijna de helft van de Nederlandse kinderen van nul tot 12 
jaar voldoet nu niet aan de beweegrichtlijn om dagelijks tenminste 60 minuten te bewegen. 
Sinds het ontstaan van de coronapandemie zijn veel kinderen nog minder gaan bewegen. 
Daarom is het belangrijk om te investeren in onze kinderen zodat zij de ruimte hebben om 
buiten te kunnen spelen en bewegen en zich goed kunnen ontwikkelen.  
 
Vandaag, woensdag 9 juni, is het de Nationale Buitenspeeldag. Een mooie gelegenheid om 
onze voorstellen onder de aandacht te brengen. Want vorig jaar publiceerde de SP samen 
met Jantje Beton een landelijk manifest ‘Laat kinderen buiten spelen’ 1.  
In dit manifest staan verschillende plannen om het buitenspelen onder kinderen te 
bevorderen. Dit is niet alleen belangrijk om kinderen weer aan het bewegen te krijgen, maar 
ook omdat het buitenspelen al lange tijd onder druk staat.  
 
Buitenspelen is niet alleen goed voor de gezondheid, maar verbeterd ook de motorische 
ontwikkeling, kinderen slapen en eten beter en de sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd.   
SP en Jantje Beton vroegen daarom eerder aandacht om buitenspeelruimte te veranderen.  
We zijn nieuwsgierig in welke mate het minder bewegen door kinderen sinds ‘corona’ ook in 
de gemeente Venlo speelt en wat we lokaal hieraan kunnen doen. 
 
 
De SP-fractie heeft derhalve de volgende vragen: 
 

1. Welke concrete plannen (anders dan in de Sportvisie beschreven) heeft het College 
om kinderen meer aan het sporten en bewegen te krijgen, nu veel kinderen sinds de 
coronaperiode een beweegachterstand hebben opgelopen?  
 
 

2. In hoeverre gaat u hierop bijvoorbeeld het speelruimtebeleid aanpassen? Heeft het 
College een norm om een bepaald percentage van wijken aan buitenspeelruimte te 
geven?  

• Indien nee, bent u bereid om een norm van minstens 3% buitenspeelruimte 2 
te realiseren in huidige en nieuw te bouwen wijken?  

 
 

																																																													
1 https://www.sp.nl/sites/default/files/laat_kinderen_meer_buitenspelen._door_sp_en_jantje_beton.pdf 
2 Voormalig SP-Tweede Kamerlid Agnes Kant, eerste ambassadeur van de 3VO Nationale 
Straatspeeldag, diende in 2003 de Wet Buitenspeelruimte in. Hierin staat dat in iedere wijk minimaal 
3% van de ruimte (300 m2 buitenspeelruimte per hectare) gereserveerd moet zijn voor kinderen. Op 7 
april 2006 opende zij in Venlo de BuurtpleQ, met haar speeltoestellen en inrichting met mooie 
muurschilderingen van Silvia Smets en het speeldesign van Mieke Ummels gaf het de buurt een flinke 
oppepper. Inmiddels staat op deze speelplek aan de Noord-Buitensingel een parkeergarage… 



 
Voor zover ons bekend hanteert de gemeente Venlo een dynamische programmering 
betreffende speelplekken. Ofwel daar waar behoefte is verdwijnen of komen speelplekken of 
worden toestellen op de behoefte (levensfase van kinderen) aangepast.  
 

3. Hoeveel buitenspeelruimte is er in binnen onze gemeente?  
• Is dit voldoende of kan hier meer in geïnvesteerd worden? Zo ja, wat is 

daarvoor nodig? 
 
 

4. In hoeverre worden schoolpleinen en speelplaatsen van kinderdagverblijven etc. na 
schooltijd opengesteld of openbaar toegankelijk?  

• Indien schoolpleinen en speelplaatsen gesloten zijn na schooltijd, wat is daar 
de reden voor en deelt u onze mening dat deze ruimtes juist zoveel mogelijk 
openbaar toegankelijk 3 zouden moeten zijn zodat kinderen uit de buurt er ook 
kunnen spelen?  

• Bent u bereid hierover in overleg te gaan met betrokken partijen, zoals de 
scholen en kinderdagverblijven, om te bespreken wat mogelijk is en hoe de 
gemeente hierbij kan ondersteunen? 

 
 

5. Hoeveel van de speeltuinen in onze gemeente zijn geschikt voor kinderen met een 
beperking?  

• Indien blijkt dat dit niet voldoet aan de behoefte; is het college bereid om één 
of meerdere speelplekken/speeltuinen te realiseren die ook geschikt is voor 
kinderen met een beperking? 

 
 

6. Bent u bereid om kinderen te betrekken bij het speeltuinbeleid in deze gemeente?  
• Zo ja, hoe gaat u dat doen? Als suggestie bijvoorbeeld via de 

‘kinderburgemeester-in-wording’ of de kinderraden op de basisscholen? 
• Zo nee, waarom niet? 

 
 

7. Om voor elkaar te krijgen dat kinderen meer buiten spelen, daartoe uitgedaagd 
worden, er kwalitatieve afspraken gemaakt kunnen worden om te zorgen dat 
speelruimten meer uitdagend en aantrekkelijk worden; de vraag of het College bereid 
is om aanvullend op het speelruimtebeleid een lokaal buitenspeelakkoord te 
ontwikkelen samen met organisaties zoals scholen, jeugdorganisaties, 
welzijnsinstellingen en buurtsportcoaches? 

• Zo ja, hoe gaat u dat doen en wanneer kan de gemeenteraad daar een 
voorstel voor tegemoet zien?  

• Zo nee, waarom niet? 
 
 
In afwachting van uw schriftelijke beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn, 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie SP-Venlo,  
Angelique Weingarten 

 
 
 

																																																													
3 Als voorbeeld: De gemeente Tilburg heeft in 2003 regels vastgesteld voor het buitenspelen. 
Minimaal 3 procent van de openbare ruimte is voortaan bestemd voor speelruimte. 
	


