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Areaal speelvoorzieningen 
Gemeente heeft op dit moment 59 openbare speelplekken in beheer, verdeeld over 6 kernen. 
Verspreid over deze speelplekken staan 199 speeltoestellen (o.a. glijbaan, schommel, duikelrek, 
combinatietoestel) en 100 sporttoestellen (o.a. voetbaldoel, basketbal, tafeltennis). 

Er is ingezet op de inkoop van speel- en sporttoestellen met een lange levensduur en beperkte onder-
houdslast. Deze toestellen zijn gemaakt van met name metaal (verduurzaamd ijzer), roestvrij staal en 
kunststof en worden zo geproduceerd dat er minder onderhoud nodig is. Daardoor is de leeftijd van de 
toestellen het relatief hoog. De onderhoudsbehoefte zal daardoor naar inschatting wel toenemen. 
De totale waarde aan speelvoorzieningen bedraagt: 
 eenheid aantal/ omvang aanschafwaarde 

speeltoestellen stuk 199 € 545.000 

sporttoestellen stuk 100 € 232.000 

verhardingen (voetbal/skate/algemeen) plekken met 26 p.m. 

veiligheidsondergrond exclusief gras tst met 99 € 184.000 

totaal toestellen en ondergronden huidig   € 961.000 

 

 

Quickscan speelvoorzieningen 
De opbouw van het toestellenbestand is relatief gevarieerd en het aandeel voetbaldoelen is relatief groot 
ten opzichte van veel vergelijkbare gemeenten. Verder wordt er voor het fantasiespel doorgaans meer 
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gekozen voor speelcombinaties dan voor specifieke speelhuisjes. De voorzieningen zijn niet evenredig 
gespreid gezien de ligging van de plekken, de kinderaantallen per kern en leeftijdscategorie. Van de 59 
speelplekken zijn er 19 (>30%) met 3 of minder toestellen (beperkte speelwaarde). 
 

Uit vergelijk van de aanwezige voorzieningen, de leeftijd 
van de toestellen en landelijk normbedragen voor onder-
houd en vervanging blijkt dat er een achterstand dreigt te 
ontstaan. Zo zal bij een investeringswaarde van € 961.000 
en een jaarlijks vervangingsbudget 26.068 de voorzienin-
gen 36 jaar mee moeten gaan. Om het benodigde budget 
in evenwicht te brengen met de beschikbare budgetten zal 
dus een andere weg ingeslagen moeten worden.  
Om de benodigde en de beschikbare budgetten ook op 
langere termijn blijvend in evenwicht te brengen wordt ge-
adviseerd om in te zetten op een combinatie van een lan-
gere levensduur van de speeltoestellen en het terugbren-
gen van areaal door middel van omvormen naar krachtige 
centrale speelplekken. Dit is goed mogelijk gezien de lig-
ging van de speelplekken, de te verwachten bewonersont-
wikkeling, de opbouw van de kernen en de nieuwe inzich-
ten dat voor spelen beschikbare ruimte en variatie belang-
rijker zijn dan speeltoestellen. Hiervoor wordt geadviseerd 
het verouderde speelruimtebeleidsplan te actualiseren. 

 

 

Beleid en werkomschrijving 
Gemeente Bergeijk wil haar areaal van 199 speeltoestellen en 100 sporttoestellen en de bijbehorende 
veiligheidsondergronden duurzaam onderhouden zodat ze netjes en veilig blijven. Zo voldoet de ge-
meente aan haar eigen doelstelling en aan wettelijke verplichtingen. Het onderhoud aan de speelvoor-
zieningen bestaat uit: 

• Periodieke inspecties 

• Onderhoud: Het uitvoeren van reparaties aan de toestellen zelf en aan de ondergronden 

• Het vervangen van toestellen en ondergronden 
Het onderhoud zelf betreft de uren en kosten die fysiek aan het toestel worden besteed. Het gaat hier 
om werkzaamheden zoals bouten en moeren vastdraaien, uitstekende delen verwijderen, coaten, losse 
onderdelen verwijderen, onderdelen vervangen, het schoonhouden en eventueel herstellen ondergron-
den. Verder valt onder onderhoud de jaarlijkse externe veiligheidsinspectie en de 4 visuele inspecties 
gecombineerd met het uitvoeren van (klein) onderhoud. Het vervangen bestaat uit het vervangen van 
onveilige toestellen en ondergronden. Daarnaast is er nog een beheercomponent bestaande uit uren 
niet direct gerelateerd aan het fysieke onderhoud. Hieronder vallen planvorming, bewonerscontacten 
en overige “kantoor” werkzaamheden. 
 

 

Begroting BORA III 
Begrotingsoverzicht ten behoeve van het beheerplan. 
 

FCL: ECL: Taak: Omschrijving: 2019 

6580100 38219 3007 Inspectie en klein onderhoud 10.590 

6580100 38219 3008 Onderhoud speeltoestellen en ondergronden 26.070 

6580100 38219 3009 Vervangen van speeltoestellen en ondergronden 26.068 

TOTAAL: Beheerplan speelvoorzieningen 62.728 

Bedragen in €. 

 
 

type toestel aantal % totaal 

voetbaldoelen 52  17,4% 

combinatietoestellen 31  10,4% 

duikelrekken 26  8,7% 

bokspringpalen 2  0,7% 

schommels 31  10,4% 

wipveren en wippen 50  16,7% 

draaitoestellen 11  3,7% 

glijbanen 12  4,0% 

klimtoestellen 22  7,4% 

tafeltennis, basketbal, 
volleybal 

37  12,4% 

evenwichtstoestellen 7  2,3% 

skate elementen 2  0,7% 

fitness 9  3,0% 

zandspeeltoestellen 0  0,0% 

kabelbanen 1  0,3% 

jops 0  0,0% 

huisjes 6  2,0% 

totaal 299  100% 


