
 

  

  

 Raadsmededeling 
  

Datum:  2 november 2021 Nr.: 467014 

Van: het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Raaijmakers 

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 

Kopie aan: Marcel Schoones, Barbara van Essen, Lisette Ventevogel, Dion van den Broek, 
Mark van der Zijden 

Onderwerp: Voortgang moties speel- en beweeggelegenheden 

Bijlage: -- 

 
 
Inleiding   
 

Bij de vaststelling van de Kadernota 2022 is de motie ‘Buiten spelen en bewegen voor 
iedereen (jong, oud en mensen met beperking) aangenomen. Bij de jaarstukken is middels 
een amendement 423.000 euro van het resultaat vrijgemaakt voor de uitvoering van deze 
motie. Daarnaast is er in 2019 een motie aangenomen om te komen tot een upgrade van de 
speelplekken aan het Knipplein en bij buurthuis Keyenburg. 
Deze raadsmededeling is bedoeld u te informeren over de voortgang van beide moties. 
 
 
Motie upgrade speelveldjes Keyenburg/Knipplein 
 
De speel- en beweegplek Knipplein is inmiddels afgerond. In samenspraak met de 
omwonenden is de herinrichting opgepakt en afgerond.  
Voor wat betreft Keyenburg is hertproces om te komen tot een brede speel- en 
ontmoetingsplek bij het buurthuis is gestart, maar nog niet afgerond, mede als gevolg van 
corona-beperkingen en de tijdelijke afwezigheid wegens ziekte van de opbouwwerker in deze 
wijk.  
 
Inmiddels ligt er een eerste concept waarbij ook het grasveld aan de overzijde van Keyenburg 
wordt gebruikt. Dit concept is inmiddels besproken met het buurthuis en Sportservice als 
direct betrokkenen partners. Op 3 november wordt ook gesproken met bewoners van de buurt 
om hun verder ideeën en wensen te inventariseren. Doel is om deze speelplek ook geschikt 
te maken voor bewegen voor ouderen en te koppelen aan de ontmoetingsfunctie van het 
buurthuis. Daarna zal tot realisatie worden overgegaan. 

 
 

Motie Kadernota 2022 - Buiten spelen en bewegen voor iedereen (jong, oud en mensen 
met een beperking) 
 
De uitwerking van deze motie is opgepakt. Hierbij lopen verschillende sporen.  

 
1. Inventarisatie huidige speelvoorzieningen.  Alle speelvoorzieningen alle wijken en 

dorpen worden momenteel  in beeld gebracht en beoordeeld. Hierbij wordt gekeken 
naar de huidige staat van onderhoud maar ook op hun toegevoegde waarde voor de 
leefomgeving. Bij de laatste komen aspecten ‘worden ze nog gebruikt en zo ja door 
welke doelgroepen’, ‘leveren ze een positieve bijdrage aan de buurt’ en ‘is er sprake 
van eventuele overlast’ aan de orde. Eind november is deze inventarisatie afgerond. 
 

2. Op basis daarvan kan besloten worden welke speeltoestellen vervangen moeten 
worden en welke speelvoorzieningen behouden dan wel verbeterd/ uitgebreid moeten 
worden en waar in welke wijk eventueel nieuwe speel- en beweegplekken 
gerealiseerd kunnen worden. Daarbij zoeken we bij voorkeur aansluiting bij bestaande 
voorzieningen zoals buurthuizen en scholen, kijken we naar de leeftijdsopbouw van 
iedere buurt en werken we de plannen in samenspraak met inwoners uit. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Planning is om begin 2022 een start te maken met de realisatie. Middels een 
raadsvoorstel zullen wij u dan vragen de hiervoor bij de jaarrekening 2020 
beschikbaar gestelde gelden die in een bestemmingsreserve zijn ondergebracht, vrij 
te maken.  
 

3. Parallel aan dit proces, wordt er samen met studenten van Avans gekeken naar de 
vraag aan welke eisen een speelplek moet voldoen om geschikt te maken voor 
gebruik voor alle doelgroepen inclusief mensen met een beperking en naar wat er 
nodig is om beweegplekken en beweegroutes aantrekkelijk en uitnodigend te maken 
voor gebruik door specifieke doelgroepen. 
 

4. Daarnaast zijn we samen met SSNB en Fontys Sporthogeschool bezig met een KIEM 
Sport aanvraag. Het doel van deze regeling is: Met de regeling KIEM Sport wil 
Regieorgaan SIA samenwerkingsverbanden voor evaluerend onderzoek stimuleren 
tussen hogescholen of universiteiten en professionals zoals beleidsambtenaren van 
gemeenten verantwoordelijk voor sport of de openbare ruimte.  
De samenwerkingsverbanden zullen in het kader van het onderzoek 
gemeenschappelijke activiteiten uitvoeren op het gebied van (praktijkgericht) 
onderzoek en innovatie om tot inzichten te komen over welke maatregelen leiden tot 
een beweegvriendelijker buitenruimte. KIEM Sport richt zich op onderzoek naar 
bestaande interventies in de fysieke inrichting van de buitenruimte (hardware) op het 
organiseren van activiteiten om beweging te stimuleren (software) en het bedenken en 
organiseren van plannen voor beide (orgware). Focus ligt hierbij op Kortendijk, 
Langdonk en Kalsdonk. 

 
 

Het college gaat ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en stelt voor 
motie 2019-M17 upgrade speelveldjes Keyenburg/Knipplein af te doen.  

 
 
Hoogachtend, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris,                                           De burgemeester, 
 
 

                               
 
 
 
 
 

https://regieorgaan-sia.nl/financiering/kiem-sport/indieningsronde-oktober-2021/#documenten
https://regieorgaan-sia.nl/financiering/kiem-sport/indieningsronde-oktober-2021/#documenten

