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In oktober 2021 is een groep inwoners van Hensbroek een doe team gestart met als doel
om vijf speeltuinen in Hensbroek te vernieuwen en te verduurzamen. Het doe team heeft
op de basisschool met kinderen gesproken en tevens met ouders. Dit heeft geresulteerd in
het initiatief om de speeltuinen in de Woudrustlaan, Roodeswerf, Burgemeester
Straathoflaan, 't Ouwe Hof en ’t Waterweidje te vernieuwen en verduurzamen. Voor alle
speeltuinen is een thema uitgewerkt zodat er meer diversiteit in spelen komt en kinderen
prikkelt om vaker en langer buiten te spelen. Het doe team heeft een uitgebreid plan van
aanpak opgesteld welke als bijlage is meegestuurd.
Naar aanleiding van de gesprekken met ouders en kinderen zijn inrichtingsvoorstellen
opgesteld. Het doe team heeft in januari 2022 een artikel in het lokale krantje
“Hensbroekertje” geplaatst én mensen opgeroepen om zich aan te melden als vrijwilliger
en/of te sponsoren. Dit heeft geresulteerd in meerdere aanmeldingen.
Op 1 maart heeft het doe team een korte presentatie gegeven tijdens de
oprichtingsvergadering van dorpsraad Hensbroek-Wogmeer waarna op 7 maart een
speciale inloopbijeenkomst voor dit onderwerp is georganiseerd. Het doe team heeft van
deze inloopavond een verslaglegging gepubliceerd in zowel het “Hensbroekertje” als “De
Koggenlander”. Deze is tevens als bijlage meegestuurd.
Alle speeltuinen zijn weliswaar veilig maar wel (zeer) gedateerd. Twee van de vijf
speeltuinen staan op de nominatie om in 2023 te worden gerenoveerd. Deze worden dan
ook meegenomen in het, nog door uw raad vast te stellen, MJOP Groen 2023-2026. De
overige drie speeltuinen stonden voor de periode 2027-2030 op de nominatie om te
worden vervangen.

KADER

WIJ STELLEN VOOR

Het programmaplan Dorpsgesprekken.
1. In te stemmen met het vernieuwen en verduurzamen van vijf speeltuinen in Hensbroek.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 182.000 met dekking uit
de bestemmingsreserve kapitaallasten. Voorwaarde is dat het doe team tenminste € 30.000
aan zelfwerkzaamheid en/of sponsoring realiseert.
3. In te stemmen om de bestemmingsreserve kapitaallasten eenmalig te voeden met
€ 182.000 uit de reserve Vitaal Platteland en de jaarlijkse kapitaallasten van € 9.100
gedurende 20 jaar uit de bestemmingsreserve kapitaallasten te dekken.
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4. In te stemmen om het budget onderhoud openbare ruimte structureel met € 3.500 te
verhogen, dit ten laste te brengen van de begrotingsruimte en met ingang van 2023 de
meerjarenbegroting ten gevolge hiervan te wijzigen.
BEOOGD RESULTAAT

ONDERBOUWING

Er worden vijf speeltuinen in Hensbroek vernieuwd en verduurzaamd. De aantrekkelijkheid
van– en diversiteit in spelen neemt toe waardoor kinderen vaker en langer buiten gaan
spelen en daarmee ook vaker met andere kinderen spelen. Dit versterkt de leefbaarheid en
saamhorigheid in het dorp omdat ook ouders meer in contact met elkaar komen.

1.1. Er wonen veel kinderen in Hensbroek.
Er wonen in Hensbroek veel kinderen; op 1 januari 2022 telde Hensbroek liefst 109 kinderen
in de leeftijd tot en met 6 jaar en 116 kinderen in de leeftijd 7 tot en met 12 jaar. Samen
maakt dit 225 kinderen die allemaal tot de doelgroep van gebruikers horen. Er wonen in
een bescheiden dorp als Hensbroek veel jonge gezinnen. De verwachting is dat in de
komende jaren nog meer jonge gezinnen zich gaan vestigen in Hensbroek; zeker met het
oog op de aanstaande nieuwbouw. Het aantal kinderen zal de komende jaren dan ook niet
afnemen. De aanwezigheid van voldoende, uitdagende en afwisselende speelvoorzieningen
draagt bij dat jonge gezinnen zich willen blijven vestigen in Hensbroek. Daar komt bij dat
in ’t Ouwe Hof een fitnessplein gepland is waar de oudere kinderen en (jong)volwassenen
in Hensbroek gebruik van kunnen maken.

1.2. Het opknappen van de speeltuinen versterkt de leefbaarheid.
De speeltuinen in Hensbroek zijn gedateerd en weinig uitdagend. Twee van de vijf
speeltuinen zouden zonder tussenkomst van het doe team al vervangen worden omdat
deze anders onveilig worden (zie ook: financiën). Met het uitvoeren van dit plan worden
uitdagende speeltuinen gerealiseerd met ieder een eigen thema. Het nodigt kinderen uit
om ook in andere speeltuinen te spelen dan alleen in de eigen wijk. Hierdoor gaan de
speeltuinen zorgen voor meer verbinding in het dorp; niet alleen tussen de kinderen maar
ook tussen de ouders.

1.3. Er is veel draagvlak vanuit het dorp.
Het doe team heeft de inwoners actief betrokken in het proces. Veel inwoners zijn dan ook
goed op de hoogte wat er speelt. Er is veel belangstelling om vrijwilligerswerk te doen
en/of te sponsoren. Het doe team heeft al een flinke lijst met inwoners die zijn/haar
steentje bij willen dragen. Tijdens de inloopbijeenkomst werd dit nogmaals onderstreept.
De plannen werden enthousiast ontvangen.

2.1. Het realiseren van sponsorgeld is een voorwaarde voor de haalbaarheid van het plan.
Voor de haalbaarheid van het plan wordt als harde voorwaarde gesteld dat er tenminste
€ 30.000 aan zelfwerkzaamheid en/of sponsorgeld moet worden gerealiseerd. Dit houdt in
dat de gemeente alleen geld beschikbaar stelt als dit sponsorgeld is veiliggesteld. Hiermee
wordt niet alleen financiële zekerheid geboden maar ook garantie gegeven dat dat het doe
team alles op alles zet om de realisatie mogelijk te maken.
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3.1. Er is een deel financiering uit Vitaal Platteland noodzakelijk.
De op te knappen speeltuinen betreffen allemaal bestaande speeltuinen in de openbare
ruimte. Deze speeltuinen vallen normaliter onder het reguliere budget. Gemiddeld worden
speelplaatsen na circa 20 jaar gerenoveerd. De speeltuin ’t Ouwe hof en Waterweidje staan
voor 2023 op de planning om te worden gerenoveerd. Deze kosten worden dan ook
meegenomen in het MJOP Groen 2023-2026 wat later dit jaar ter besluitvorming aan uw
raad wordt aangeboden.
De overige drie speeltuinen, te weten Woudrustlaan, Roodeswerf en Burgemeester
Straathoflaan, staan voor de periode 2027-2030 op de planning. Deze zijn weliswaar al
20(+) jaar oud maar nog wel in veilige staat. Omdat wordt voorgesteld om deze speeltuinen
eerder te vervangen wordt een beroep gedaan op Vitaal Platteland. Dit betekent
automatisch dat er in het MJOP Groen 2027-2030 geen financiering voor deze speeltuinen
benodigd is. Uitgaande van gelijkwaardige vervanging van de speeltoestellen zou dat om
een totale investering van circa € 120.000 gaan. Omdat er nu wordt voorgesteld om
uitgebreidere, uitdagendere en toekomstbestendigere speeltuinen te realiseren
(bijvoorbeeld een natuurspeeltuin en sport-/speelcombinatie) is, minus zelfwerkzaamheid
en/of sponsoring, € 183.000 benodigd in plaats van € 120.000. Hiervoor krijgt Hensbroek
dan wel vijf sport-/speeltuinen waar kinderen en ouders tot 2043, en hopelijk nog vele jaren
daarna, plezier aan beleven.

4.1.Door toename van het onderhoudsareaal nemen de onderhoudskosten toe.
Met het opwaarderen van de speeltuinen nemen de onderhoudskosten toe. Een goed
voorbeeld hiervan is de te realiseren natuurspeeltuin op de Woudrustlaan. Een
natuurspeeltuin vraagt meer onderhoud dan de huidige inrichting (een traditionele
speeltuin op een grasveld). Voor de 5 speeltuinen samen is jaarlijks € 3.500 hogere
onderhoudskosten begroot. De begroting dient dan ook structureel te met dit bedrag te
worden gewijzigd.
KANTTEKENINGEN

1.1. De locatie ’t Ouwe Hof is nog onzeker.
Er zijn ontwikkelingen om basisschool De Ark op de locatie van het huidige B- veld van
Apollo ’68 te situeren. Als dit doorgaat dan heeft het gevolgen voor de sport-/speeltuin op
de locatie ’t Ouwe Hof. Vooralsnog is deze locatie onverminderd opgenomen in de
plannen. De ontwikkelingen worden uiteraard nauwlettend in de gaten gehouden.

FINANCIËN

Het vernieuwen van de 5 speeltuinen is begroot op totaal € 297.000. Van dit bedrag wordt
€ 85.000 uit het MJOP groen 2023-2026 betaald en € 30.000 aan zelfwerkzaamheid en/of
sponsoring gerealiseerd. Er resteert een benodigd budget van € 182.000. Voorgesteld wordt
om de dekking van dit bedrag te financieren uit de Reserve Platteland. Het restantsaldo in
de bestemmingsreserve vitaal platteland, na positieve besluitvorming, is circa € 300.000.
De realisatie van de vijf nieuwe speeltuinen betekent een structurele verhoging van het
onderhoudsbudget openbaar groen met € 3.500 per jaar. Met ingang van 2023 moet de
begroting ten gevolge hiervan worden gewijzigd.
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DUURZAAMHEID

ALTERNATIEVE

Alle nieuw toe te passen materialen zijn duurzaam vervaardigd en duurzaam in gebruik en
levensduur. Op de Woudrustlaan wordt een natuurspeeltuin voorgesteld. Hiermee wordt
een belangrijke bijdrage geleverd aan klimaatadaptatie (vergroening van de straat) en
biodiversiteit.
Er zijn geen alternatieve mogelijkheden.

MOGELIJKHEDEN

PACT VAN

Er is geen relatie met het Pact van Westfriesland.

WESTFRIESLAND

COMMUNICATIE

Het doe team blijft de inwoners via social media en de lokale kranten onverminderd
informeren over de voortgang. Na uw instemming gaat het doe team met de inwoners een
uitvoeringsplanning opstellen teneinde alle initiatieven goed te coördineren. Na realisatie
wordt een opening met persmoment belegd.

VERVOLG

Q3 2022
Q4 2022 + Q1 2023

BIJLAGEN

1.
2.
3.
4.
5.

Voorbereiding uitvoering
Aanleg nieuwe speeltuinen

Plan van aanpak (presentatie) nieuwe speeltuinen
Flyer uitnodiging sponsoring en hulp
Artikel update voortgang in “Hensbroekertje” 11 januari 2022
Verslaglegging bewonersbijeenkomst 7 maart 2022
Artikel update voortgang in “Hensbroekertje” 7 maart 2022

Datum college: 14 juni 2022
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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