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

Waar staat
Gemeente Amersfoort
voor?
In Amersfoort vinden we het belangrijk dat
iedereen, met of zonder beperking, mee kan
doen in onze stad. Samen met een team
ervaringsdeskundigen, en andere partners in de
stad zetten we hier stevig op in. We hebben
oog voor het toegankelijker maken van de
openbare ruimte, gebouwen, maar ook
bijvoorbeeld culturele voorzieningen, sport,
onderwijs, vervoer, zorg en werk.
Amersfoort zet samen met
samenwerkingspartners in de stad n op het
thema “Samen spelen”. Inclusieve speelplekken
worden gemaakt voor kinderen met én zonder
een beperking. Wij vinden dat ook ouders,
begeleiders, opa’s en oma’s in een rolstoel of
met rollator bij de speelvoorzieningen moeten
kunnen komen. En ook kleine kinderen moeten
kunnen gebruik maken van de speeltoestellen.
Inclusieve speelplekken stimuleren ontmoeting
voor een brede doelgroep.
In Amersfoort zijn verspreid over de stad bijna
500 speel- en sportlocaties voor kinderen en
jongeren. Amersfoort heeft acht speeltuinen.
Vijf ervan zijn zelfstandige
verenigingsspeeltuinen. Drie speeltuinen zijn in
beheer van de gemeente. In verschillende
wijken staan buitenkasten met speelgoed en
spelletjes om samen buiten te spelen.

Wat belooft
Gemeente Amersfoort
concreet te doen in 2020-21?
1. De Amersfoortse Speeltuinbende
In Amersfoort is een Speeltuinbende opgericht door de Amersfoortse Speelvereniging “Sportivate”,
een club van kinderen met en zonder beperking. Naast eigen activiteiten gaat de gemeente in gesprek
met de speeltuinbende over het inclusief maken van speelplekken. De bedoeling is dat de
Amersfoortse Speeltuinbende de speelplekken ook gaat testen.
2. Inclusiviteit als onderdeel van de aanbesteding.
Inclusiviteit is meegenomen als onderdeel van de aanbesteding van ontwerpers en leveranciers van
speeltuinen en speeltoestellen. In het Plan van Aanpak hebben partijen aangetoond kennis en ervaring
te hebben van het “Samen Spelen”. Deze ervaren partijen zullen op geschikte locaties in Amersfoort
Inclusieve speeltuinen realiseren. Zodat kinderen, maar ook begeleiders van kinderen, ouders en opa’s
en oma’s met rolstoel of rollator gebruik kunnen maken van nabijgelegen speelplekken en
speeltoestellen.
3. Jaarlijks meer inclusieve speelplekken en schoolpleinen.
Na de Inclusieve Speeltuin in Park Randenbroek zal jaarlijks één van de grotere speeltuinen die dienst
doet als centrale ontmoetingsplek, worden ingericht als inclusieve speeltuin. Het uiteindelijke doel is
om in de 13 gebieden, waarin de ruim 30 wijken van Amersfoort zijn verdeeld een Inclusieve speeltuin
te realiseren . Ook worden schoolpleinen in samenwerking met scholen en het groene huis groener en
inclusief om het samen spelen op school te stimuleren. De (inclusieve) speelplekken worden vermeld
op onze website en op “Amersfoort in Beeld”.

Hoe gaat
Gemeente Amersfoort
daarbij kinderen betrekken?
De speeltuinbende wordt betrokken bij het
inclusief maken van onze speelplekken. Vooraf aan
het vervangen of realiseren van een nieuwe
speeltuin wordt een wandeling met kinderen door
de wijk gemaakt om samen de wensen voor de
speeltuin in beeld te brengen. Ook zijn spelregels
voor het samen spelen opgesteld. En worden
ontwerpsessies met de wijk georganiseerd of ten
minste informatie met behulp van enquêtes
opgehaald. Zo worden inclusieve speeltuinen
gerealiseerd die aansluiten op de behoefte en
wensen van de inwoners.
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