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Voorwoord
De wijk Centrum Oost is in 2007 voorzien van nieuwe speeltoestellen. In 2012 heeft de toenmalige
werkgroep een inventarisatie uitgevoerd waarna in 2013 de noodzakelijke aanpassingen zijn
uitgevoerd. Dit alles binnen het door de gemeente vastgestelde budget.
Inmiddels zijn er weer wat jaren verstreken en is het weer tijd om een nieuwe inventarisatie te
maken. In de nieuwe werkgroep hebben plaatsgenomen Isabelle Borghouts, Yuanita Koopmans,
Leandra Schijvenaars, Johan Wensveen, Sander van den Berg, Bart Mannens en Ad van den
Wijngaart. Isabelle en Sander waren ook in 2012 lid van de werkgroep. Vanuit de gemeente zorgt
Ellis Marcelis voor de noodzakelijke ondersteuning. Het budget vanuit de gemeente is vastgesteld op
€ 18.000.
Met het Speelplan Centrum Oost 2013 als leidraad heeft de werkgroep alle speelterreinen ter plaatse
bekeken. Gebleken is dat de speeltoestellen nagenoeg allemaal in zeer goede staat waren. Hier en
daar waren wel wat toestellen vuil maar er mag ook wel wat verwacht worden van ouders van de
spelende kinderen. Een of twee keer per jaar een sopje doet wonderen.
Gebleken is wel dat enkele punten uit het Speelplan van 2013 niet volledig uitgevoerd waren.
Inmiddels zijn deze onvolkomenheden verholpen en/of alsnog uitgevoerd.
De werkgroep heeft ook nog overwogen een uitvraag bij de inmiddels naar een andere wijk
verhuisde basisschool D’n Overkant te doen maar daar de ideeënbus n.a.v. de buitenspeeldag
nauwelijks iets bruikbaars opleverde, is dit idee niet uitgevoerd.
De speelvelden aan de Wieken, Tuinstraat en Wilhelminalaan voldoen volgens de werkgroep
volledig. Aan de Julianalaan is niets mis met de speeltoestellen maar er ontbreekt wel een
afscheiding met de weg. Aangezien kleine kinderen toch snel kunnen zijn, heeft dit toch de aandacht
getrokken. Ook voor de locatie aan de Europalaan is dit opgevallen. Daarbij is hier nog een storende
factor: de sluiproute over het grasveld, vanuit en naar het Centrumplan.
Het speelterrein aan het Vincent van Goghplein heeft wel veel te lijden door de aanwezige bomen.
Daarbij zijn de laatste jaren ook wat aanpassingen gedaan i.v.m. activiteiten aldaar. Wat kleine
aanpassingen lijkt hier op zijn plaats. Aan de Wipakker staan slechts enkele speeltoestellen op een
smalle strook. Een aanvulling is hier gewenst.
Met het oog op de toekomst heeft de werkgroep gekeken waar aanpassing van de speelterreinen
zinvol is. Dit alles binnen de afgesproken kaders, zoals afstand tot gebouwen, bomen etc. Ook de
veiligheid van de kinderen is zeker niet vergeten. Er is dan ook aandacht gevraagd voor een goede
afscheiding zoals bv. beukenhagen.
De werkgroep heeft gemeend dat op 3 plaatsen aanpassing mogelijk is. Op het Vincent van
Goghplein is ruimte voor een nieuw, rolstoelvriendelijk toestel. Een primeur voor niet alleen
Centrum-Oost maar ook de hele gemeente.
Aan de Wipakker kan een iets groter klim- en klautertoestel met schommel geplaatst worden en ook
aan de Europalaan is nog ruimte voor een klimtoestel.
De werkgroep is erg tevreden over het resultaat en gaat met vertrouwen de inspraakperiode in.
De inwoners kunnen dan nog hun bezwaren kenbaar maken. Indien dit probleemloos verloopt,
zal het nieuwe Speelplan in het voorjaar van 2018 uitgevoerd gaan worden. De werkgroep is Ellis
Marcelis dankbaar voor het werk en de fijne samenwerking. Ook willen we graag de buitendienst van
de gemeente Etten-Leur onder leiding van Jos Bastiaansen bedanken voor het meedenken en alvast
voor de daadwerkelijke uitvoering van het Speelplan.
Namens de Werkgroep Spelen van de wijk Centrum Oost
Ad van den Wijngaart
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Belangrijk om vooraf te weten
Aan de totstandkoming van dit speelplan is de grootst mogelijke zorg besteed. Er kunnen geen
rechten aan worden ontleend. In de praktijk is het mogelijk dat de uitvoering om praktische redenen
van het speelplan afwijkt van het voorstel. Wij zien er op toe dat dit zo beperkt mogelijk blijft.

Inspraak procedure
Het speelplan ter inzage
Tot en met 23 februari 2018 ligt in het informatiecentrum in het stadskantoor het speelplan, met
daarin uitleg en afbeeldingen van de speellocaties ter inzage. Het college van burgemeester en
wethouders neemt dit speelplan graag over.
Het volledige speelplan staat op www.etten-leurdoethetgewoon.nl en op de Facebook pagina van uw
wijk. Ook in de Etten-Leurse Bode wordt erover gepubliceerd.

Niet voor mijn deur! Of juist wel?
Wilt u reageren op het speelplan, dan kunt u tot en met 23 februari een brief schrijven aan het
college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, afdeling Samenleving, Postbus 10.100,
4870 GA Etten-Leur. Vermeld u hierbij ‘Actualisatie Speelplan Centrum Oost’.
Ontvangen we in de genoemde periode geen reacties die leiden tot heroverweging van het
speelplan, bestellen we de speeltoestellen en plaatsen we deze nog in het voorjaar 2018.

Leeswijzer
Het rapport bestaat uit vier hoofdstukken, te beginnen met de basisgegevens, waarin uitleg wordt
gegeven over de demografische gegevens, het attractiebesluit, de uitgangspunten van het beheer,
de gewenste uitstraling , de aanpassingen per speellocatie en een samenvatting.
De keuzemogelijkheden waren: de speelplek behouden, de speelplek opheffen of het
aanvullen/verplaatsen van speeltoestellen op/van de speelplek. Dit allemaal rekening houdend met
het beschikbaar gestelde budget. Er is gekozen om een beeldverslag te maken. Beelden zeggen
doorgaans meer dan de teksten eromheen.
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2. Basisinformatie
Algemeen
Centrum Oost is een centraal gelegen wijk welke grotendeels gebouwd is vanaf circa eind 19e eeuw
tot en met de jaren ’70 van de vorige eeuw en heeft een dorpse uitstraling. De wijk heeft
daarentegen ook kleinschalige nieuwbouw projecten en blijft daardoor telkens in ontwikkeling. Door
de aanwezigheid van het woon-zorgcomplex Het Anbarg, zijn er veel ouderen in de wijk. Het is een
gemêleerde wijk waarin alle leeftijden en verschillende culturen zijn vertegenwoordigd.
Voorzieningen op het gebied van winkels, scholen, kerk, moskee, horecavoorzieningen, openbaar
vervoer, huisartsen en het winkelcentrum zijn op loopafstand aanwezig. Op cultureel gebied is er de
‘Nieuwe Nobelaer’ waarin o.a. het theater, een bibliotheek, Taalhuis en de kunstuitleen is gevestigd.
Vanuit de wijk is de snelweg richting Breda, Roosendaal en Antwerpen snel bereikbaar.

Demografische gegevens
In de wijk Centrum Oost wonen ca. 3395 mensen. Vanuit het speelbeleid zijn binnen deze groep de
kinderen onder te verdelen in een viertal categorieën: 0-4 jarigen, 5-9 jarigen, 10-14 jarigen en 15-18
jarigen. Elke groep heeft behoefte aan speelvoorzieningen die passen bij hun leeftijd. De behoefte
aan grotere uitdagingen en daarmee de actieradius waarbinnen gespeeld wordt, nemen toe met de
leeftijd.
In Centrum Oost wonen in totaal ca. 158 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. In de categorie 5-9
jarigen wonen er ca. 138 kinderen in de wijk. In de categorie 10-14 jarigen wonen er ca. 156 kinderen
in de wijk. En in de categorie 15-18 jarigen wonen er ca.132 kinderen in de wijk.

Attractiebesluit
Speelplaatsen zijn een belangrijk onderdeel in de groene buitenwereld. Het is een onderdeel van een
prettige leefomgeving. Vaak zijn het kleurrijke geheel en de spelende kinderen een lust voor het oog.
Maar het moet wel veilig zijn. Het besluit veiligheid van attractie en speeltoestellen, het zogenaamde
'attractiebesluit' voorziet hierin. Het Attractiebesluit richt zich op veiligheid en aansprakelijkheid en
kent verantwoordelijkheid toe aan zowel de producent van speeltoestellen als aan de beheerder van
de toestellen. Zo moet de producent in het ontwerp en materiaalgebruik alle mogelijke gevaren
uitsluiten of beperken. Ook verstrekt hij een gebruiksaanwijzing en is een typegoedkeuring verplicht.
Alle speeltoestellen in de wijk voldoen hieraan.

Uitgangspunten beheer
Vanuit het oogpunt van het beheer van de speeltoestellen is ook een aantal randvoorwaarden
bepaald. Een nieuw te plaatsen speeltoestel moet onderhoudsvriendelijk en duurzaam zijn.
Daarnaast is het gewenst om niet meer dan twee verschillende leveranciers op één speellocatie te
hebben. Het onderhoud wordt hiermee niet alleen vereenvoudigd, maar er blijft ook eenheid in de
uitstraling van de speeltoestellen op een speelplek.

Beschikbare budget
Het beschikbare budget voor het speelplan Centrum Oost is € 18.000,--. De speeltoestellen worden
gefinancierd uit het budget dat beschikbaar is gesteld voor speelplannen in bestaande wijken. Het
budget is inclusief het aanbrengen van ondergronden, het monteren en eventueel verplaatsen van
speeltoestellen. Het is een vervangingsbudget, waardoor het uitbreiden van het totaal aantal
speeltoestellen slechts beperkt mogelijk is.
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3. Inbreng kinderen
Tijdens de Nationale buitenspeeldag is er een ideeënbus geplaatst. De vrijwilligers vanuit de wijk die
deze buitenspeeldag hebben georganiseerd, hebben zich met veel enthousiasme ingezet om de
kinderen te begeleiden en wensen op te halen. De ingeleverde formulieren varieerden van gratis ijs
in de straat tot een nieuw buitenzwembad. Ook de wens voor meer speeltoestellen op het Vincent
van Goghplein is geuit. Met de bruikbare input is de werkgroep aan de slag gegaan.

Ideeënbus met formulieren t.b.v. wijk Centrum Oost:
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4. Speellocaties en uitwerking Speelplan
In dit hoofdstuk worden alle speelplekken omschreven en wat eventueel de veranderingen daarbij
zijn.

Julianalaan
Bestaande speeltoestellen
Hobbelzeehond (Boerplay, 2020)
Olifantenglijbaan (Boerplay, 2020)
Hondenwip (Boerplay, 2020)

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie blijft ongewijzigd.
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Wipakker
Bestaande speeltoestellen
Klavertje Vier (Kompan)
Hobbeleend (Kompan)
Duikeltrio (Boerplay)

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
In de omgeving van deze speellocatie zijn steeds meer kinderen komen wonen. Daarnaast wonen er
ook ouderen die bijvoorbeeld oppassen op kleinkinderen. Er zijn meerdere verzoeken ontvangen voor
uitbreiding van deze speellocatie. Omdat er in de directe omgeving geen alternatieve speellocaties
zijn, wordt ingegaan op deze behoefte.
Deze speellocatie wordt aangevuld met een klim- en klautertoestel en een dubbele schommel van
Boerplay:
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Oostwiek
Bestaande speeltoestellen
Trein (Yalp)
Miniplay (Boerplay)
Blazer (Kompan)

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie blijft ongewijzigd.
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Tuinstraat
Bestaande speeltoestellen
Doeltjes (Boerplay)
Tuimelaar (Kompan)
Hobbeleend (Kompan)
Klimklautertoestel (Boerplay)

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie blijft ongewijzigd.
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Europalaan
Bestaande speeltoestellen
Tuimelaar (Kompan)
Jumbo (Kompan)
Klimkubus (Kompan)
Wiebelloop (Kompan)
Motorfiets (Kompan)
Ballenwand (Kompan)

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie wordt aangevuld met een nieuw klimklautertoestel van Boerplay.
Omdat er een extra speeltoestel bij komt, wordt de heg aan de Europalaan een paar meter verlengd,
dit voor de veiligheid van de kinderen. Er wordt een wiptoestel (Jumbo) weggehaald.
Het grind onder de klimkubus wordt vervangen door rubberen tegels. Vanuit het vorige Speelplan zijn
er alsnog rubberen tegels onder de wiebelbrug gelegd.
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Vincent van Goghplein
Bestaande speeltoestellen
Duikelrek (Boerplay)
Hondenwip (Boerplay)
Panterspoor (Yalp)
Trampoline

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Op deze speellocatie is de speelintensiteit hoog en de leeftijdsopbouw erg divers. Kinderen van alle
leeftijden weten elkaar hier te vinden. Op deze speellocatie komt dan ook een draaitoestel, specifiek
gericht op mindervalide kinderen die hierdoor op deze locatie ook kunnen spelen. Tevens is vanuit het
vorige Speelplan alsnog de knikkertegel gelegd.
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Wilhelminalaan
Bestaande speeltoestellen
Dubbele schommel (Kompan)
Hobbeleend (Kompan)
Wipwap (Kompan)
Klimtoestel (Robinia)

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie blijft ongewijzigd.
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Noordwiek
Bestaande speeltoestellen
Evenwichtsparcour (Robinia)
Klavertje vier (Kompan)
Trampoline

Wat gaat er met deze speellocatie gebeuren?
Deze speellocatie blijft ongewijzigd.
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Samenvatting

De volgende toestellen worden verwijderd:
• Europalaan
Jumbo (Kompan)

De volgende toestellen worden verplaatst:
• Vincent van Goghplein
Hondenwip blijft op deze locatie maar wordt verplaatst richting Nieuwe Nobelaer

De volgende speeltoestellen zijn nieuw:
• Wipakker
Klimklautertoestel (Boerplay)
Dubbele schommel (Boerplay)
• Vincent van Goghplein
Rolstoelvriendelijk draaitoestel (Proludic)
• Europalaan
Klimklautertoestel (Boerplay)

De volgende ondergronden worden vernieuwd:
• Europalaan (grind Klimkubus wordt rubberen tegels)
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