De SamenSpeelbelofte van
Gemeente Rotterdam
Wat gaat Gemeente Rotterdam
doen om de samenspeelkansen van
alle kinderen te vergroten?

Waar staat
Gemeente Rotterdam
voor?
Samen knikkeren. Samen in de zandbak zitten of
in een klimrek klimmen. Als kinderen samen
spelen, zien zij bij elkaar geen verschil. Een
toegankelijke samenleving begint met samen
opgroeien. Samen spelen is belangrijk voor hun
ontwikkeling. En samen spelen moet voor alle
kinderen mogelijk zijn in hun eigen buurt. Om
dit te kunnen bereiken, werkt de gemeente
Rotterdam hard aan het toegankelijk maken van
de speelplekken. Het gaat niet alleen om
bereikbaarheid van de plekken en
speeltoestellen. Maar vooral ook dat iedereen
zich er welkom voelt en met elkaar contact kan
maken. Wanneer een kind een speeltoestel niet
(volledig) kan gebruiken, probeert de gemeente
het speeltoestel wel bereikbaar te maken door
bijvoorbeeld een toegankelijk pad aan te
leggen. Zodat kinderen wel de interactie met
elkaar kunnen hebben.

Bovendien ligt de focus niet alleen op
speeltoestellen, maar op
interactiemogelijkheden in het algemeen. Een
duidelijke padenstructuur kan er al voor zorgen
dat kinderen hun eigen spel kunnen bedenken
waar ieder kind aan mee kan doen, ongeacht
beperking. Uiteraard wordt er ook gezorgd voor
bijvoorbeeld bankjes direct aan het pad. Zo
kunnen ook ouders of verzorgers met een
beperking met hun kind naar de speelplek.
Ook is in de subsidiecriteria opgenomen dat een
speeltuinvereniging zich moet inspannen voor
het creëren van een toegankelijke speeltuin en
een toegankelijk verenigingsgebouw.
Niet alleen de gemeente Rotterdam zet zich in
voor samen spelen, ook de Brede Raad 010
ondersteunt dit samenspeelakkoord van harte.

Wat belooft
Gemeente Rotterdam
concreet te doen in 2020-21?
1. De gemeente heeft een inspiratieboek voor ‘Onbeperkt spelen’ ontwikkeld dat wordt ingezet om
onder meer landschapsontwerpers / speeltuinverenigingen bewust te maken van het belang van
samenspelen en toegankelijkheid en hen inspireren om de ontwerpprincipes toe te passen.
2. Bij het organiseren van inspiratieworkshops worden waar mogelijk ook kinderen uitgenodigd, zodat
zij kunnen laten zien hoe zij spelen en wat zij nodig hebben.
3. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om een app te creëren waarin het volledige buiten speelen spelaanbod van Rotterdam wordt weergegeven. Een van de wensen is dat hierin ook zichtbaar
wordt welke openbare speelplekken en speeltuinen toegankelijk zijn.
4. Bij bewonersparticipatie is er actief aandacht voor het thema toegankelijkheid voor jong en oud.
5. De Brede Raad 010 en 010Toegankelijk zullen de gemeente adviseren over toegankelijkheid bij het
aanleggen en verbeteren van speelplekken.
6. De gemeente Rotterdam zal actief deelnemen aan het SamenSpeelNetwerk om zowel andere
gemeentes te inspireren als ook om inspiratie op te doen.

Hoe gaat
Gemeente Rotterdam
daarbij kinderen betrekken?
1. Bij bewonersparticipatie is er aandacht voor het
thema toegankelijkheid. Er wordt daarnaast ook
actief gekeken naar bijvoorbeeld scholen voor
speciaal en regulier onderwijs om kinderen te
vragen naar wat zij zouden willen zien op een
speelplek.
2. Kinderen van verschillende scholen, met en
zonder beperking, worden uitgenodigd bij
inspiratiesessies, zowel kinderen met als zonder
beperking
3. De wensen van de kinderen worden betrokken
bij de doorontwikkeling van speeltuinverenigingen
naar een toekomstbestendig scenario. De
gemeente gaat kinderen via het wijknetwerk
betrekken bij ontwikkelingsplannen.
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