Raadsvoorstel

Agendanummer:
Datum raadsvergadering:

Onderwerp: Impulsen
sporten, spelen en
bewegen in de openbare
ruimte

Gevraagde
Beslissing:

Te besluiten om:
1. Een keuze te maken voor impuls 1: free run/calisthenics
park.

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel,
Inleiding
In 2016 is in opdracht van de Rekenkamer een Quickscan speel- en vrijetijdsvoorzieningen
uitgevoerd. Een aanbeveling van de Rekenkamer was om een discussienotitie voor te
bereiden en te bespreken met de gemeenteraad.
Er is toen een beheerplan opgesteld door Speelplan B.V. In het beheerplan werd
geconcludeerd dat bij instandhouding van het huidige areaal van speelvoorzieningen er in de
periode van 2017-2021 een bedrag van gemiddeld € 245.000 per jaar gereserveerd dient te
worden voor vervangings- en onderhoudskosten van speelvoorzieningen.
Om concrete veranderingen te verwezenlijken werd geadviseerd om kritisch te kijken naar de
mogelijkheid om op grote schaal speelplekken aan te pakken. Er werd aanbevolen om hierbij
te kijken naar zowel het investeren op centrale buurtplekken als ook het omvormen van
overige speelplekken naar meer informele speelruimte zonder speeltoestellen.
In 2017 is er door Speelplan een 2e onderzoek uitgevoerd waarin de doelstellingen van het
speelruimtebeleid uit 2011 zijn vergeleken met de aanwezige speelruimte. Bij deze
actualisatie zijn er beleidsmatige aanbevelingen gepresenteerd.
Bovengenoemde rapportages hebben als basis gediend voor het speelruimtebeleidsplan
2018-2022 dat in februari 2018 is vastgesteld door uw raad. Hierin stonden 3 ambities
centraal:
1. Een uitnodigende en veilige speelruimte om te bewegen, te ontwikkelen en te
ontmoeten voor jong en oud;
2. Het streven naar een goed verdeeld en divers speelruimteaanbod voor verschillende
doelgroepen;

3. Een goede samenwerking met organisaties en inwoners bij speelruimte.
Het uitvoeringsprogramma speelruimte 2019-2022 is een vervolg van het
speelruimtebeleidsplan 2018-2022 en beschrijft voor de periode 2019-2022 de gewenste
ingrepen op basis van de gestelde beleidsambities, technische staat van de
speelvoorzieningen en koppelingen aan relevante uitvoerings- en renovatieprogramma’s. De
komende 4 jaren worden meer dan de helft van alle speellocaties opgepakt voor vervanging
en omvorming.
Het uitvoeringsprogramma speelruimte 2019-2022 is ter kennisname aan u verzonden.
Impulsen
In het uitvoeringsprogramma speelruimte 2019-2022 worden een viertal impulsen genoemd.
Deze impulsen zijn opgesteld met verschillende partners van de gemeente. De
Kindergemeenteraad, Jeugd- en Jongerenwerk, Speelplan B.V. en Synerkri hebben samen
met de gemeente deze impulsen uitgewerkt. De impulsen zijn afkomstig van wensen van
inwoners van Krimpen aan den IJssel waar de partners van de gemeente veel contact mee
hebben.
De gemaakte flyers van de impulsen kunt u vinden in de bijlage impulsen speelruimte
Krimpen aan den IJssel.
De volgende impulsen worden aan uw raad voorgelegd:
 Impuls 1: Free run/calisthenics park
Het idee van een free run/calisthenics park is gekomen uit meerdere sessies met de
Kindergemeenteraad. Het is een voorziening die voldoet aan de grote behoefte onder
jeugd om te kunnen free runnen en sporten op één plek waar ontmoeting ook centraal
staat. De combinatie van een free run (verplaatsen over obstakels) en een calisthenics
park (oefeningen met je eigen lichaamsgewicht) kan dit uitstekend verzorgen.
 Impuls 2: Natuurlijke speeltuin
Uit de actualisatie van het beleidsplan is naar voren gekomen dat een natuurlijke
speeltuin een mooie nieuwe toevoeging zou zijn als speelplaats voor Krimpen aan den
IJssel. Samen met Speelplan B.V. is deze impuls opgesteld. Een natuurlijke speeltuin is
erg uitnodigend voor kinderen om te spelen. Ze ontdekken, onderzoeken en gebruiken
hun eigen fantasie in de natuurlijke setting. Tevens is het een type speeltuin dat nog niet
aanwezig is in Krimpen aan den IJssel.
 Impuls 3: Tweede kunstgrasveld
Het Van Bronckhorst sportveld is een groot succes. Er wordt erg veel gebruik van
gemaakt door kinderen en jeugd om op te sporten. Het Jeugd- en jongerenwerk geeft
aan dat er veel behoefte is van jeugd om een tweede kunstgrasveld elders in Krimpen
aan den IJssel te hebben. Het zorgt voor een betere verdeling en een kwaliteitsimpuls
van het sportaanbod.
 Impuls 4: Sportstimulering in de openbare ruimte
In gesprekken met Synerkri is de wens naar voren gekomen om meer laagdrempelige
sport stimulerende middelen te plaatsen in de openbare ruimte. Dit op een creatieve en
een laagdrempelige manier. Het plaatsen van hardloopborden, afstandsmarkeringen voor
een hardlooproute of een beweegroute met fitnessborden zijn hier voorbeelden van.
Speelplan B.V. als adviseur speelruimte van de gemeente Krimpen aan den IJssel adviseert
om voorrang te verlenen aan een free run/calisthenics park. Dit vanuit het gevoerde
onderzoekstraject, en met het oog op de huidige speelruimte. Het is een wens voortgekomen
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vanuit de kindergemeenteraad en biedt zowel voor spelende kinderen als ook sportende
jongeren/volwassenen een toevoeging op het huidige aanbod. Wel is belangrijk dat hiervoor
een groep gebruikers beschikbaar en bereid is om mee te denken over de inrichting.
Als deze groep of het draagvlak ontbreekt, wordt aanbevolen voorrang te verlenen aan de
aanleg van een fijne natuurlijke speeltuin in het Park bij Stad en Landschap. Een dergelijke
speelplek ontbreekt nog in de gemeente.
Het college gaat mee met de advisering van Speelplan B.V. om voorrang te verlenen aan
een free run/calisthenics park.
Beoogd effect
Het beoogd effect is om het sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte voor
meerdere doelgroepen te bevorderen.
Argumenten
1.1 Een free run/calisthenics park vervult een grote behoefte onder jeugd en zorgt voor meer
diversiteit in het sportaanbod in de buitenruimte
Het is een wens voortgekomen vanuit de kindergemeenteraad en biedt zowel voor spelende
kinderen als ook sportende jongeren/volwassenen een toevoeging op het huidige aanbod.
Het is een voorziening die voldoet aan de grote behoefte onder jeugd om te kunnen free
runnen en sporten op één plek waar ontmoeting ook centraal staat.
De combinatie van een free run (verplaatsen over obstakels) en een calisthenics park
(oefeningen met je eigen lichaamsgewicht) kan dit uitstekend verzorgen. Deze sportvorm is
fantastisch voor de ontwikkeling van motorische vaardigheden en lichaamsbeheersing. Het is
tevens een sportvoorziening die zorgt voor meer diversiteit onder het openbare speel- en
sportaanbod van Krimpen aan den IJssel.
Financiën
In onderstaande tabel staan de verwachte financiële gevolgen van de opgehaalde impulsen:
Impulsen
Impuls 1: free run/calisthenics park
Impuls 2: natuurlijke speeltuin
Impuls 3: tweede kunstgrasveld
Impuls 4: sportstimulering

Investerings- Afschrijving en
Verwachte
Verwachte
bedrag
rente per jaar onderhoudskosten per jaar jaarlasten
40.000
3.067
1.000
4.067
40.000
3.067
500
3.567
120.000
9.200
1.600
10.800
20.000
1.533
0
1.533

De uitvoering van de voorgestelde impuls free run/calisthenics park staat gepland in 2020.
Via de begrotingswijziging van december wordt de raad voorgesteld het krediet van € 40.000
vast te stellen voor 2020 en de jaarlasten vanaf 2021 op te nemen in de meerjarenraming
2019-2022, waardoor het resultaat van de begroting structureel met € 4.067 wordt verlaagd.
Communicatie
De partners van de gemeente worden geïnformeerd over het besluit van uw raad met
betrekking tot de opgehaalde impulsen.
Uitvoering
Als uw raad het besluit heeft genomen om de financiële middelen voor een impuls te
verlenen, dan worden de plannen van de desbetreffende impuls verder uitgewerkt met
partners van de gemeente.
De keuze voor de uiteindelijke locatie(s) van de desbetreffende gekozen impuls(en) wordt in
de verder uitwerking van de plannen meegenomen. U wordt over de voortgang
geïnformeerd.
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Bijlagen
Impulsen speelruimte Krimpen aan den IJssel.
Uitvoeringsprogramma speelruimte 2019-2022.

In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van …. is dit voorstel aan de
orde geweest.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
Mr. A. Boele
secretaris
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M.W. Vroom
burgemeester

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d

besluit:
1. Een keuze te maken voor impuls 1: free run/calisthenics park.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van
De griffier,
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De voorzitter,

