
STICHTING

GEMEENTE VELDHOVEN 
INGEKOMEN

2 9 APR. 2021

Nummer
Eb i

II it a

Aan de Gemeenteraad van de 
Gemeente Veldhoven 
Postbus 10101 
5500 GA VELDHOVEN

SPEELRUIMTE
kenniscentrum
buitenspelen

iiiiiiiiii
2-1 .05990

Datum
23-04-2021

briefnr
bũ/981/001/ 193

telefoon onderwerp
+3133 465 3270 Gemeentelijk Beleid, Bewegen

Ontmoeten, Spelen en Sport

Geachte leden van de Raad,

De woningmarkt stond, in de aanloop naar de verkiezing op 17 maart, bij alle partijen in het 
programma. In de komende kabinetsperiode staat ons land voor een grote opgave met het vlot 
trekken van de woningmarkt. Voor Nederlandse gemeenten wordt het een uitdaging om naast de 
bouw van voldoende woningen tegelijkertijd op te trekken met flankerende beleidsdoelstellingen op 
het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid maar ook (speel)ruimte voor de jeugd en jongeren 
en goede ruimte voor ontmoeten, sporten en bewegen voor alle leeftijden.

Bij woningbouwprocessen wordt het recht op (buiten)spelen' in een vroeg stadium vaak wel 
benoemd. Maar wordt de ontwikkeling op (middel)lange termijn vergeten en blijkt binnen 6 tot 10 
jaar na oplevering dat er forse ingrepen nodig zijn om tegemoet te komen aan de veranderende 
vraag naar ruimte voor de jeugd en jongeren en mogelijkheden voor sport en bewegen voor alle 
leeftijden.

Om hierin verandering aan te brengen willen we uw commissieleden- en/of gemeenteraadsleden 
een vrijblijvende en kosteloze Ms-Teams turbo-sessie van circa 20 minuten “Nieuwbouw en bewegen, 
ontmoeten, spelen en sporten (BOSS)"aanbieden. Dit is een iets verkorte module van onze 
(gedeeltelijk digitale) tweedaagse cursus Speelruimtebeleid2 die Stichting Speelruimte inmiddels 25 
jaar (waarvan 15 jaar samen met OBB) organiseert. Deze werkvorm lijkt ons in de huidige digitale 
vergaderwerkelijkheid een praktische en inspirerende manier om gemeenteraden te 
enthousiasmeren. En vooral ook te voorzien van handvatten om keuzes te maken. Welke knoppen 
zijn er om aan te draaien, hoe beperk je de schade, hoe schat je demografische ontwikkelingen in 
over 25 jaar in tot relatie bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in de openbare ruimte.

In de hoop hiermee bij te dragen aan een beweegrijke toekomst voor onze jeugd, hopen we op een 
positieve reactie.

Met vriendelijke groet 
Namens Stichting SPEELRUIMTE
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voetnoten:
zie: https://wetten.overheid.nl/BWBV0002508/2002-l 1-18
en ook kinderrechtenverdrag wetten.overheid.nl: https://tinyurl.com/ArtRvhK

2 De cursus speelruimtebeleid op 9 en 10 juni 2021 door Stichting Speelruimte en OBB Ingenieursbureau
gegeven, biedt ambtenaren een basis om in bouwontwikkeling-teams de belangen van de spelende 
jeugd te behartigen. Daarnaast kan de ambtenaar gebruikmaken van het netwerk van cursisten die elk 
binnen hun eigen gemeente voor dit belang werken. Speelruimte raakt, als integraal onderdeel van de 
openbare ruimte, aan veel disciplines binnen een bouwteam. Een Inhouse-cursus voor het hele team 
kan een collectieve mindset creëren open voor de belangen van de spelende jeugd.
Meer informatie over deze cursus:
https://speelruimte.nl/cursus-speelruimtebeleid/speelruimtebeleid/

Unieke cursus georganiseerd door 2 onafhankelijke sneelruimtebureaus!
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