
 

Onze laatste uitgebreide papieren nieuwsbrief kwam uit in 
juni 2010, alweer een tijd geleden. Nu sturen we deze digi-

tale uitgave. Sinds enkele weken hebben we een nieuwe 
website. Bij het vernieuwen van ons logo hoort ook het 
aanpassen van onze gehele huisstijl. Het veranderen van 
ons logo was spannend, maar het omzetten van onze web-
site had wat meer voeten in aarde. Het eindresultaat mag 

er zijn: een nieuwe site, geheel up-to-date met meer infor-
matie en beter gestructureerd. Diversiteit en vernieuwde vormgeving gaan hierbij hand in hand, scherper ingezet op onze 
visie en alle producten en diensten die we aanbieden. Naast onze uitgebreide website zijn wij ook via sociale media als 
Twitter te volgen, hierover verderop meer. 
 
In deze nieuwsbrief willen we kort inhaken op vernieuwing en kennis, niet alleen voor onszelf maar ook voor onze klanten. 

We bieden namelijk ook dit jaar cursussen en workshops aan, waarmee we onze kennis willen delen met u als lezer van 
deze nieuwsbrief. 
 

Een eigen speelplek 
a 
We geven graag advies over spelen in de buitenruimte, niet alleen op papier maar we 
doen dit ook graag in de praktijk. OBB heeft sinds kort een eigen grote 
natuurspeelplek in Deventer. Hier kunnen we naar hartenlust experimenteren met 
natuurlijk materiaal. We nodigen u uit om mee te doen! We gaan workshops houden 
waarbij we zelf elementen bouwen van ondermeer boomstammen en 
restverhardingen. De workshop gaat door bij voldoende animo.  
 
Voor meer informatie: bel Wilmar Vlaskamp 0570 – 61 60 05 of mail  
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Buiten spelen!  
Spelideeën voor eigen tuin!  
a 
Hoe kinderen spelen bepalen ze zelf. 
Waar en waarmee ze kunnen 
spelen, bepalen wij. Wij geven 
uitdaging en trekken de grenzen. 
Hoe de daarbinnen te vullen 
speelruimte kan worden ingericht 
staat in dit verleidelijk mooi 
geïllustreerde boek. 
Van mogelijkheden voor verharding, 
via tunnels tot hutten en meer. 
 
Interesse in ‘Buitenspelen’  met 
maar liefst 60 pagina`s aan spel-
ideeën voor eigen tuin? Bekijk de 
preview op onze website en bestel 
het boekje ‘Buitenspelen’ eenvoudig. 

Omdat steeds meer mensen ge-
bruikmaken van Twitter en ons ook 
daar willen kunnen volgen, hebben 
ook wij een account aangemaakt.  
 
Volg ons via www.twitter.com/
obbingenieurs en klik op Follow. U 
ontvangt vanaf dat moment alle 
OBB-tweets in uw Twitteraccount. 
Zo blijft u dagelijks op de hoogte 
van alles rondom spelen in binnen- 
en buitenland. Hebt u nog geen ac-
count?  
 
Registeren is gemakkelijk en snel 
geregeld via genoemde sites.   

Ook dit jaar zijn we wederom druk 
met allerlei projecten rondom 
speelruimte, van beleid tot uitvoe-
ringsprojecten. Bezoek onze site en 
zie waar we nog meer met spelen 
bezig zijn.  
We zijn momenteel actief in de vol-
gende gemeenten:  
Borsele: speelruimteplan  
Utrecht: wijkspeelruimteplannen 
Wijchen: evaluatie speelruimteplan 
Wageningen: speelruimteplan 
Raalte: aanbestedingsdocument  
Boskoop: speelruimteplan 
Deventer: natuurspeelplaats 
Arnhem: speelruimteplan 
Almere: bewegingslandschap 

Cursus Aanbesteden 
a 

Inkopen van speeltoestellen blijft een uitdaging. Hoe krijg je de juiste kwaliteit voor 
ook nog een aantrekkelijke prijs? De bedoeling is dat de aanbesteding goed aansluit 
op de personele bezetting en werkwijze van de gemeente. Naast de inkoop van 
producten moet dan ook gekeken worden naar mogelijk aan te besteden diensten. De 
kunst is vervolgens om het juiste bedrijf te selecteren en de gunningscriteria juist te 
formuleren en objectief te kunnen wegen. Lees meer … 

Bij jullie op bezoek met de workshop Spreiding speelplekken 
a 
Hoe gaan we vormgeven aan bezuinigingen? Speelplekken opheffen, centraliseren of uitkleden? Wat past er bij mijn gemeente en hoe 
staat dit in verhouding tot de ruimtelijke opbouw van mijn wijk en de kinderen die er wonen? In een dag tijd maakt OBB, samen met 
alle speelbetrokkenen, een speelruimteanalyse van een wijk in uw eigen gemeente. Voor- en nadelen van zowel invulling van informele 
als formele ruimte komen daarbij aan bod. Lees meer … 

Cursus Speelruimtebeleid 
a 
Als gevolg van de economische crisis zal de gemeente de komende jaren veel 
bezuinigen. Het speelruimtebeleid zal hier niet aan ontkomen. Ambtenaren en 
andere betrokken instanties die belast zijn met het beleid voor speelruimte zien 
zich de komende periode dan ook geplaatst voor de vraag of bezuinigingen een 
kans of een bedreiging bieden voor het bevorderen van ontwikkelingskansen 
voor de jeugd in de openbare ruimte. Naast bezuinigingen gaat deze tweedaag-
se cursus in op alle aspecten rondom speelruimte binnen de gemeentelijke or-
ganisatie. Lees meer… 

Leersessies Jongeren in de openbare ruimte 
a 

Jongeren houden de gemoederen bezig. Zeker als het gaat over voorzieningen 
in de openbare ruimte. Als we alle stakeholders op een rij zetten en alle wensen 
en belangen moeten afwegen, kunnen we soms aankijken tegen gevoelsmatig 
‘eeuwigdurende’ trajecten. Het doel is vaak wel duidelijk, maar hoe komen we 
er met respect voor alle stakeholders? Hierover gaan we sparren tijdens de leer-
sessies ‘Jongeren in de openbare ruimte’! Lees meer …  

 

12 mei: Evaluatiedag beleid 
a 
Nog nooit hadden zoveel gemeenten speelruimtebeleid gebaseerd op dezelfde grondslag. Ruim 80 gemeenten werken met een OBB-
plan. Hoe vergaat het iedereen? OBB gaat met de billen bloot en organiseert een evaluatiedag. Medewerkers van OBB, maar ook 
gemeenten zullen vertellen wat hun ervaringen zijn met het speelruimtebeleid. Na deze evaluatieochtend en een lunch zijn er ’s 
middags tal van workshops over natuurspelen, ontwerp, bezuinigen, jongerenontmoetingsplekken en meer interessante onderwerpen. 
Voor meer informatie zie onze site. Direct aanmelden kan ook. Klik hier... 
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