Er is in toenemende mate vraag vanuit de samenleving tot herinrichting van speelruimten in
de openbare ruimte zodanig dat deze aansluit bij de leef- en denkwereld van het spelende
kind. Daarbij zijn kernwaarden als Inclusie, maar ook de Rechten van het Kind een basis
voor de wensen. Steeds meer wordt ook het belang gezien van deze investering in buiten
spelen als besparing voor de toekomst. Het faciliteren van deze burgerparticipatie staat nog
in de kinderschoenen, doch zal in de komende jaren extra inzet vergen waarbij kans op
succes niet op voorhand gegarandeerd is.
Schoolbesturen worden vaak geconfronteerd met ambities voor het gebruik van hun
buitenruimte in en na de schooltijden en geven desgevraagd ook aan zelf de wens te hebben
hun buitenruimte aan te passen. De herinrichting van het terrein dient op gebruik tijdens en
na school afgestemd te zijn. Dat vraagt extra begeleiding en aanhaken de kinderen, de
ouders-omwonenden, schoolbesturen-directeuren en overige stakeholders. Ook hier geven
wij graag desgevraagd ondersteuning aan.
Tot slot zien wij vanuit de gedachte van de positieve gezondheid dat het buitenspelen,
sporten en het laagdrempelig bewegen steeds meer raakvlakken vertonen. In samenspraak
met maatschappelijke partners, maar bijvoorbeeld ook met het Huis voor de Sport denken wij
een gezamenlijke invulling te kunnen bereiken die recht doet aan enerzijds het informele
spelen en anderzijds de inzet van beweegaanleidingen in de openbare ruimte.
Om aan al deze nieuwe ontwikkelingen invulling te geven willen wij graag ook in de komende
jaren de scha nierfunctie blijven vervullen tussen de provincie als midden-bestuur en
landelijke - interprovinciale - projecten.
Op het gebied van gebruik van schoolse buitenruimte zouden wij graag in een
voortrekkersrol een Limburgse versie van provinciale programma's naar voorbeeld van
bijvoorbeeld Brabant en Overijssel in werking willen brengen. Concreet betekent dat een
aanvraag voor een investering van 2 miljoen euro voor dit project (2020-2024), waarvan u
onderbouwing vindt in de bijlage.
Hopende dat uw onze missie ter stimulering van het buiten spelen en bewegen onderschrijft,
wensen wij u veel wijsheid bij de invulling van uw formatie opdracht.
Met vriendelijke groet,

Gerard IJff
Voorzitter Speeltuinwerk Limburg
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