
 

   
 
 
 

Motie 14 is unaniem aangenomen. 
 

 
 

MOTIE 14 
Buiten spelen en bewegen voor iedereen (jong, oud en mensen met een beperking) 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 22 juli 2021, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over de Kadernota 2022. 
 
Overwegende dat: 

• Sporten en bewegen (in de buitenlucht) zorgen voor het bevorderen van de gezondheid en 
kunnen bijdragen aan preventie in de zorg, een sneller herstel bij ziekten en deelname aan 
de maatschappij; 

• Sporten en bewegen van groot belang zijn -de gemeente sporten en bewegen ook stimuleert 
in haar beleid- en dit voor iedereen toegankelijk moet zijn; 

• Door buiten te spelen kinderen de beweging krijgen die ze nodig hebben voor een gezonde 
ontwikkeling, spelenderwijs motorische en educatieve vaardigheden ontwikkelen, leren om 
vrienden te maken en om te gaan met tegenslagen; 

• Speelruimte (buiten) extra noodzakelijk is voor kinderen in kwetsbare situaties; 

• Kinderen het recht hebben om veilig buiten te kunnen spelen; 

• Uit onderzoek van o.a. ‘MarketRespons’, in opdracht van twintig gezondheidsfondsen, blijkt 
dat jongeren veel te weinig bewegen en barrières ervaren om te bewegen en te sporten. De 
kosten worden hierbij als grootste belemmering gezien; 

• De buitenruimte in Roosendaal zich daarom meer mag ontwikkelen in de richting van zgn. 
beweegtuinen, niet zijnde voetbalcourts, ten behoeve van gebruik in het kader van actief 
(natuurlijk) spelen, sporten en bewegen, ook voor kinderen met een beperking; 

• Het tevens inzetten van outdoor fitnesstoestellen voor jongeren en volwassenen, inclusief 
ouderen en mensen met een beperking, onze inwoners kunnen helpen om hun flexibiliteit, 
hart-/longfunctie, spierkracht en evenwicht te verbeteren; 

• Sport/spel en beweeg faciliteiten in de openbare ruimte laagdrempelig zijn en een goede 
bijdrage leveren aan het bevorderen van sporten en bewegen door jong en oud, waarbij 
onderlinge contacten gestimuleerd kunnen worden; 

 
Constaterende dat:  

• De speelvoorzieningen voor kinderen in Roosendaal niet meer up to date zijn en om die 
reden deels toe zijn aan vervanging; 

• Een aantal wijken nu weinig speel- en beweegmogelijkheden heeft, waaronder de wijken 
Langdonk en Centrum; 

• De buitenruimte van Roosendaal mogelijkheden biedt om te benutten als buiten speel-, 
sport, en beweegruimte voor alle bewoners; 

• De participatie eenvoudig kan in de betreffende wijken en inwoners, jong & oud, uit te 
nodigen op informatieavonden waarbij ze voorbeelden van voorzieningen gepresenteerd 
krijgen;  

 
Draagt het college op:  



 

1. Om na een inventarisatie naar alle buiten(speel)voorzieningen per wijk, in samenspraak met 
inwoners (kinderen, (jong)volwassenen, ouderen en mensen met een beperking) in de wijken 
en dorpen een vrij toegankelijk, aantrekkelijk en gevarieerd buiten speel- en beweeg aanbod 
in de openbare ruimte te realiseren die stimuleert om buiten te spelen, te bewegen en te 
sporten en elkaar te ontmoeten; 

2. Bij de speelvoorzieningen voor kinderen naast de leuke traditionele toestellen (als glijbanen 
en schommels), tevens in te zetten op natuurlijk spelen en het spelenderwijs ontwikkelen 
van motorische en educatieve vaardigheden;   

3. Bij de fitnesstoestellen te kiezen voor robuuste buitenfitnesstoestellen, die goed passen in de 
omgeving en die vandalisme- en weersbestendig zijn en waarbij door middel van 
instructieborden aan wordt gegeven hoe toestellen gebruikt kunnen worden; 

4. Hierbij uit te gaan van een maximaal te besteden bedrag van €50.000,- per buiten speel-, 
sport, en beweegruimte;  

 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Namens, 
 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
Roosendaalse Lijst, Peter Raijmaekers 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 
Lokaal Sociaal 21, Adriënne Maas 
D66, Harm Emmen 
VLP, Arwen van Gestel 
 


