
Motie Spelen

De raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 3 juni 2021 ter 
behandeling van het Raadsvoorstel Beleids- en beheerplan Spelen (2021-049).

constaterende:
 Dat in de gemeente Nieuwkoop veel speeltuintjes aanwezig zijn voor de kinderen van 

de gemeente
 Dat er een nieuw Beleids- en Beheerplan Spelen: een leven lang Spelen is vastgesteld 

voor de periode 2021-2025 waarin de volgende speerpunten worden genoemd: 
- meer groen op de speelplekken (klimaatadaptatie, verkoeling en biodiversiteit 

verbeteren)
- actief spelen stimuleren en indien mogelijk een combinatie maken tussen spelen 

en bewegen (gezondheid, bewegen voor alle leeftijden)
- toegankelijk voor iedereen (mensen met een beperking)

 Dat er middels het Raadsvoorstel Beleids- en Beheerplan Spelen een extra budget 
beschikbaar wordt gesteld van € 25.000,00 waarmee, voor een periode van 5 jaar, 
beweegplekken worden aangevuld op locaties waar spelen al aanwezig is

 Dat deze beweegplekken aangelegd zullen worden voor alle leeftijden zodat iedereen 
actief bewegen kan buiten

 Dat de bestaande speeltuintjes met name bestemd zijn voor de leeftijd spelende 
kinderen van 2 t/m 10 jaar

 Dat er nog lang niet in alle kernen buitenspeelmogelijkheden zijn voor de leeftijd van 
10-18 jaar (zoals skate- of freerun-achtige voorzieningen)

 Dat op plekken waar dat wel aanwezig is de jeugd er veel gebruik van maakt zoals te 
zien is in buurgemeenten

overwegende:
 Dat bewegen en spelen goed is voor alle leeftijden
 Dat het belangrijk is dat kinderen in de leeftijd van 10-18 jaar buiten 

spelen/sporten/bewegen gezien het grote aantal jeugdigen die veelal voornamelijk 
bezig zijn met gamen, social media etc.

 Dat landelijk helaas elk jaar een stijging te zien is in de cijfers onder jongeren bij 
gameverslaving en dat gameverslaving negatieve gevolgen op de lichamelijke en 
mentale gezondheid, persoonlijke relaties, opleiding of werk heeft

 Dat het waardevol is om juist voor de jongeren tussen 10-18 jaar buitenspeel/-sport 
gelegenheden te hebben in onze gemeente

Verzoek het college 

 bij de uitvoering van het beleids- en beheerplan Spelen 2021-2025 de komende jaren 
in te zetten op mooie, aantrekkelijke buitenspeel- en beweegplaatsen expliciet voor 
de jeugd in de leeftijd van 10-18 jaar

en gaat over tot de orde van de dag.
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