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Buitenspelen, 
ontmoeten en 
bewegen in de 

gemeente Meerssen

Aanleiding
De gemeente beheert zelf bijna alle 30 speellocaties

Veel toestellen zijn in de komende jaren versleten

=>  Moeten we alles één op één vervangen?
=>  Sluit ‘t aanbod wel aan op de behoefte?
=>  Benutten we wel alle kansen?

=>  Meer samenwerken met burgers?
=>  Wat vinden burgers van hun openbare ruimte?

Speeltuin Sint Joseph in Meerssen doet zelf het volledige beheer en onderhoud
Sommige initiatieven doen een (klein) deel van het beheer en onderhoud
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Het huidige aanbod

In totaal zo’n 30 speellocaties in de 5 dorpen 

In totaal zo’n 190 speeltoestellen in de 5 dorpen 

Locaties Toestellen
Bunde 8 65
Geulle 6 31
Meerssen 9 62
Rothem 4 16
Ulestraten 3 16
TOTAAL 30 190

=>  45 hobbelelementen

=>  5 Jeu de boulesbanen
=>  34 klim- of combinatietoestellen

=>  34 doeltjes

=>  69 bankjes (niet als speeltoestel geteld)

Waarvan:

Romeinenstraat
Past. Geelenplein
Lodewijkstraat
Molenweg

De huidige 4 formele speellocaties in Rothem

Rothem
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Klimtoestel 3
Glijbaan 1
Schommel 2
Hobbelelement 5
Picknick set 1

Het huidige aanbod aan speeltoestellen in Rothem

Rothem

Speeltoestellen die bij een school, zwembad of horecagelegenheid zijn buiten beschouwing gelaten

Draaitoestel 1
Bankjes 3
Combinatietoestel 1
Doeltjes met basket 2
Voetbalkooi 1

Rothem – Romeinenstraat

Rothem
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Rothem – Kon. Lodewijkstraat

Rothem

Rothem – Pastoor Geelenplein 9

Rothem
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Rothem – Molenweg

Rothem

Hoe ziet de toekomstige openbare ruimte eruit?

Moeten we alles één op één vervangen?
Sluit ‘t aanbod wel aan op de behoefte?
Benutten we wel alle kansen?
Wat vinden burgers van hun openbare ruimte?
Meer samenwerken met burgers?!

Hoe ziet zo’n samenwerking er dan uit?
Gemeente en burgers geven daar samen vorm aan!
Buurtnetwerken die werken op basis van burgerparticipatie
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Welke uitgangspunten hanteert de gemeente?
• Speelvoorzieningen moeten zoveel mogelijk aansluiten op de behoefte

• Kan meer zijn dan alleen een speelplek voor kinderen: tieners, jongeren, ouderen

• Integrale voorzieningen voor brede doelgroep: spelen, bewegen, sporten, ontmoeten

• Ook voor kwetsbare groepen (kinderen, ouderen, mensen met een beperking)

• Minimaal één speelruimte/speelplek per 2000 à 3000 inwoners

• Samenhang opzoeken met andere voorzieningen in de openbare ruimte
B.v.: Meerssense Ontmoetingsplekken, school(speel)pleinen, natuurspeelplaatsen, sportvoorzieningen, enz.

• Onnodige versnippering tegengaan: bij voorkeur ontwikkelen van ‘parels’ in het dorp

• Goede communicatie met burgers over (evt.) veranderingen in de openbare ruimte

• Maximale betrokkenheid van burgers leidt tot een hogere kwaliteit
• En daar horen ook kinderen, tieners en jongeren bij….!

Waarom maximale betrokkenheid van burgers?
• Burgers kennen hun eigen woonomgeving het beste

• Zij weten hoe de openbare ruimte wordt gebruikt of niet wordt gebruikt

• Van daaruit kunnen zij knelpunten benoemen en aangeven wat beter kan

• Ook voor kwetsbare groepen (kinderen, ouderen, mensen met een beperking)

• Mits goed gefaciliteerd willen burgers graag meedoen, zo is de ervaring

• Ook de jeugd doet mee, want het gaat ook om hun buitenspeelruimte

• Burgers zijn bekend met alle sociale netwerken in hun dorp of wijk

• Zij weten in dat netwerk enthousiaste en ter zake deskundige mensen te vinden

• Met het burgerinitiatief zoveel als mogelijk in de regierol

• En de gemeente zoveel als mogelijk in de faciliterende rol

• Samen met de gemeente weten zij fantastische PARELS in hun dorp te realiseren
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Van ‘Politieke burgerparticipatie’ naar ‘Actief burgerschap’

Maximale betrokkenheid van burgers???
Inventariseren van wensen, behoeften en (on)mogelijkheden

Wat is de 
behoefte?

Jong en oud 
erbij betrekken

Samenhang met 
andere voorzieningen?

Andere 
organisaties? Draagvlak?Voor elk wat 

wils?

Breed gedragen aanbevelingen

School

Sportclubs

Verenigingen

Jeugdclub

Senioren

Bedrijven

Spelen

Bewegen

Ontmoeten

Sporten

Ontspannen

Rust

Enquête

Interviews

Gesprekken

Observeren

Maquettes

Wijkschouw

(School)plein

Speeltuin

(In)formele 
speelplekken

Park

Sportvelden

Braak terrein

Kinderen

Tieners

Jongeren

Ouderen

Mensen met 
een beperking

Omwonenden

Vrijwilligers

Omwonenden

Gemeente

Grond-
eigenaar
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Sfeerbeelden

Sfeerbeelden
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Sfeerbeelden
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Projectmatige aanpak
Oriëntatiefase

Definitiefase

Ontwerpfase

De financiële middelen

De uitvoering

Het beheer en onderhoud

Inventariseren van wensen, behoeften en (on)mogelijkheden

Wat gaan we met wie realiseren?

Hoe komt het plan eruit te zien?
Van schetsontwerp naar een definitief plan met kostenbegroting

De gemeente doet een flinke duit in het zakje!
Is dat voldoende of willen we meer? Via fondswerving, sponsors, 
financiële acties en zelfwerkzaamheid?

Hoe pakken we samen de aanleg zo goed mogelijk aan?

Regelen van de exploitatie van de nieuwe PAREL in het dorp
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Vragen, opmerkingen en/of ideeën?


