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Nieuwsbrief ’t Speelveld - digitaal
Oktober 2010 nr.10 jaargang 6
Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

Woord vooraf
De eerste digitale Nieuwsbrief van Speeltuinoverleg Midden-Drenthe is klaar!
Tijdens de jaarvergadering van april 2010 is afgesproken dat Speeltuinoverleg gebruik gaat maken van de digitale
snelweg.
Zo kunnen we onze contactpersonen sneller bereiken en meer mensen betrekken bij het spelen van kinderen.
Dat de kosten op deze manier beperkt kunnen worden is een mooie bijkomstigheid.
Meerdere keren per jaar kunt u een digitale ’t Speelveld Nieuwsbrief van ons verwachten en één keer per jaar
krijgt u via de post de vertrouwde en uitgebreide versie toegestuurd.
Deze brief wordt via de post verstuurd wanneer er bij ons geen e-mailadres bekend is.
Hebt u deze brief ontvangen via de post stuur dan even een bericht naar info@speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl.
Vermeld uw naam, de speeltuin en dorp waar u woont en het e-mailadres waar het naar toe moet.
Bent u niet in het bezit van een computer of e-mailadres laat het ons dan weten, op telefoonnr. 0593 - 332052.
We zullen u dan een uitdraai van de digitale Nieuwsbrief per post sturen.
We hopen dat u de digitale Nieuwsbrief doorstuurt naar uw eigen buurtbewoners. Mogelijk moet u daarvoor
éénmalig alle e-mailadressen verzamelen in uw buurt. Zo maakt u de anderen betrokken bij uw speeltuin en kunt
u ook, uw eigen informatie van speeltuin of buurtvereniging meesturen.

Van de bestuurstafel
Het bestuur heeft in het voorjaar afscheid genomen van wethouder Egbert Bolhuis, tevens ambassadeur. Op 4
oktober jl. hebben we kennis gemaakt met de nieuwe wethouder de heer Jannes Pit die speeltuinen in zijn
portefeuille heeft.
We kijken erg uit naar het ‘”Beleidsplan Spelen” dat de komende periode een feit wordt. In dat plan schrijft de
gemeente welke visie ze heeft ten aanzien van spelen en hoe ze daar vorm aan zal geven in de toekomst. Het
bestuur zal deze ontwikkeling op de voet volgen en daar waar wij dat nodig achten onze aanvullingen geven. Het
is belangrijk dat dit plan er binnenkort komt. Nu met de bezuinigingen in het vooruitzicht, geeft zo’n plan meer
zekerheid.
Het komende jaar zal de gemeente nog niet bezuinigen op het budget van de speeltuinen. Daar zijn we erg blij
mee. Natuurlijk blijven we reëel en zijn alert hoe het in de toekomst verder gaat. Dat er in 2012 bezuinigd moet
worden is een feit.

Bestuur op stap
In 2008 zijn we als bestuur begonnen met speeltuinen en hun contactpersonen op locatie te bezoeken.
Na deze zomervakantie is het voltallige bestuur door Smilde gefietst en heeft een drietal speeltuinen bekeken en
hun vrijwilligers gesproken.
Het bestuur en de vrijwilligers vonden het nuttig elkaar ter plekke te ontmoeten en te zien wat er gerealiseerd is in
de buurt en wat nog aandacht behoeft. Wat het bestuur opviel was het enthousiasme van de vrijwilligers ondanks
dat het soms niet eenvoudig was. Niet alle mensen zijn blij met een speeltuin naast de deur. Het is dan ook fijn
dat er uiteindelijk toch gezamenlijk goede oplossingen gevonden werden om de kinderen een veilige speelplek te
geven. Belangrijk in de buurt is het overleg met omwonenden en de kinderen, zodat de wensen van een ieder in
kaart worden gebracht. Op onze website vindt u een verslag van ons bezoek, www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl
en vervolgens VERENIGING / BESTUUR OP STAP.

Speeltuin in de schijnwerpers
Het 'Speelplein’ in Nieuw Balinge is officieel in gebruik genomen.
Het bijzondere aan dit plein is dat het toestellen voor ouderen en jongeren heeft. Het is de moeite waard om er
eens te gaan kijken en de toestellen uit te proberen. Mogelijk is het een idee voor speeltuinen waar het aantal
kinderen terugloopt en anderzijds de ouderen graag meer willen bewegen. Misschien is het ook bij u in de
speeltuin te realiseren.
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Speeltuin ‘’t Vogelnest’ in Beilen heeft haar jaarlijks kinderfeest gehad. Tieme de Vries is daarbij in het zonnetje
gezet omdat hij al 15 jaar “een te gekke voorzitter” is volgens het bestuur. Tieme heeft zich enorm ingezet en op
eigen wijze vorm gegeven aan de speeltuin. Op onze website een impressie, www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl
vervolgens FOTO ARCHIEF / VOGELNEST 2010.

Fondsen
De speeltuinen liggen er over het algemeen goed bij. Wilt u veranderingen of zijn er problemen in de speeltuin
dan kunt u contact opnemen met de gemeente, met het Team Spelen. Zij bekijken samen met u wat mogelijk is.
De gemeente heeft niet overal geld voor, maar de buurt kan zelf ook veel geld bij elkaar sparen door bijvoorbeeld
fondsen aan te schrijven. Vooral met de komende bezuinigingen zullen we met elkaar nog creatiever moeten zijn
om zelf geld bij elkaar te brengen.
Albert Raven van Stichting Welzijn Midden-Drenthe kan u daarover informeren.
Ook in onze gemeente zijn een aantal mogelijkheden voor deelname aan fondsen. Bijvoorbeeld de Rabobank
Assen–Beilen, ze heeft onlangs € 75.000,= in haar fonds gestort voor lokale projecten. Ze zijn op zoek naar
nieuwe initiatieven. Ook de Rabobank Westerbork kent een projectenfonds en Woonservice een
leefbaarheidsfonds.
Daarnaast heeft Actium nu € 75.000,= beschikbaar gesteld voor plannen om de buurt, speeltuin of straat op te
knappen. Voor 4 november kunt u een voorstel bij hen inleveren. Een jury gaat beoordelen of uw plan wordt
uitgevoerd.
Dus schroom niet en benader deze bedrijven als u plannen in de buurt hebt. Wacht er niet te lang mee!
Voor meer informatie hebben we een overzicht gemaakt op onze website, www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl
vervolgens NIEUWS / FONDSEN.

Kosten bankrekening
Wij hebben verschillende vragen van onze leden gekregen dat de kosten van een aparte bankrekening zo hoog
zijn.
Bij de Rabobank kunt u een VerenigingsPakket afsluiten voor € 2,50 per maand.
Het Rabo VerenigingsPakket bestaat uit dezelfde basisonderdelen als het OndernemersPakket. De
bankafschriften worden digitaal toegestuurd. Zowel Rabobank Assen–Beilen als in Westerbork kan dit.
Wanneer je geen vereniging of stichting hebt en je ontvangt alleen de jaarlijkse bijdrage van de gemeente, dan
kun je in overleg gaan met de bank of het via je eigen privé bankrekening geregeld kan worden. In sommige
gevallen kan dat dan onder je eigen bankrekeningnummer op een aparte spaarrekening, op naam van de
speeltuin. Ga in ieder geval in overleg met de bank.
Indien u niet bij de Rabobank bankiert vraag het dan aan uw eigen bank wat de mogelijkheden zijn.

Nieuws van de gemeente
Het Team Spelen van de gemeente heeft afgelopen jaar heel veel gedaan aan onderhoud en vernieuwingen in
verschillende speeltuinen. Vooral in Smilde en Bovensmilde werken ze nu aan een inhaalslag.
Onlangs hebt u, voor zover dat kon, via de e-mail de inspectieformulieren toegezonden gekregen met de vraag
de speeltuin te controleren en het formulier in te vullen en terug te sturen. Dit was een groot succes, veel
formulieren zijn terug gekomen. De gemeente overweegt nu dit elke twee maanden te doen. Een mooi initiatief en
zo wordt het ook gemakkelijker om de inspectie uit te voeren.
Het Team Spelen is bezig met de jaarlijkse grote inspectieronde. Het kost veel tijd. Ze zetten nu ook alle
toestellen voor het archief op de foto. Tweederde van de speeltuinen is reeds bezocht. Mocht u interesse hebben
in de informatie van deze inspectie, dan kunt u hierom vragen via een e-mail aan teamspelen@middendrenthe.nl
of via de telefoon 0593 – 539222, Gert Slomp of Henk Suurd.
De gemeente ziet nog wel eens trampolines in het openbaar groen, zoals de speeltuin. Speeltoestellen die
bedoeld zijn voor openbaar gebruik moeten officieel worden gekeurd. Daarnaast moeten speeltoestellen
regelmatig worden geïnspecteerd en goed worden onderhouden. Wanneer bewoners de trampoline zelf plaatsen
ontbreekt deze keuring, de inspectie en het onderhoud. Vooral met trampolines komen veel ongelukken voor. Niet
alleen de gemeente, maar ook de persoon die dit (zonder overleg) heeft geplaatst, kan hiervoor verantwoordelijk
worden gesteld. De gemeente wenst daarom geen trampolines in het openbaar groen, zoals de speeltuin.
Soms wordt een speeltoestel in een speeltuin niet meer gebruikt. Het is mogelijk deze door het Team Spelen te
laten verwijderen. Zij stellen deze dan beschikbaar aan een andere speeltuin. Op de website kunt u zien of er een
toestel wordt aangeboden, www.speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl, vervolgens GEMEENTE / TOESTELLEN.
Wist u dat …. het Speeltuinoverleg en de gemeente Midden-Drenthe erg blij zijn met het doorgeven van
wijzigingen in contactpersoon, adres of e-mailadres?

