Publieke raadpleging onder de inwoners van Veghel over
vermindering van speelplekken
Raadpleging 11
15 november 2019
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Samenvatting
Vermindering speelplekken
Op stelling 1 'Voor kinderen zijn er voldoende speelplekken in onze gemeente' antwoordt in totaal
40% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 29% van de respondenten: "(zeer)
mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op stelling 2 'Ik ben tevreden met de kwaliteit van de speelplekken in onze gemeente' antwoordt in
totaal 37% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 22% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Aan de hand van vraag "3 Als u de gemeente een tip mag geven om de huidige speelplekken te
verbeteren, wat zou u dan als eerste verbeteren?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Meer zitgelegenheden (33%)
1. Meer vuilnisbakken plaatsen (33%)
3. Meer speeltoestellen (25%)
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVeghel, waarbij 250 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Vermindering speelplekken
De gemeente Meierijstad brengt de komende jaren het aantal speelplekken terug van 218
naar circa 180. Het college wil minder, maar betere en grotere speelplekken en daarom
moeten er dus een aantal verdwijnen. 'Door de verwachte afname van het aantal kinderen in
Meierijstad zijn de komende jaren ook minder speelvoorzieningen nodig', laat wethouder
Harry van Rooijen weten.

1 'Voor kinderen zijn er voldoende speelplekken in onze
gemeente'
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Op stelling 1 'Voor kinderen zijn er voldoende speelplekken in onze gemeente' antwoordt in totaal
40% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 29% van de respondenten: "(zeer)
mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

Er zijn veel speelplekken die amper of niet gebruikt worden
Netjes....goede keuze. Overzichtelijker en kunnen ze beter ingericht worden.

Mee eens

•

Er zijn voldoende speelplekken, denk ik, maar een kind moet er ook veilig kunnen
komen
Maar oude wijken die verjongen worden niet zo goed bekeken op speel plekken
als nieuwbouw. Bv vijverwijk verjongt enorm. Daar een speeltuin maar niet voor
iedereen van elke leeftijd interessant. Verder is het onveilig voor onze kinderen
om de wijk uit te gaan. Geen fietspaden en geen zebra paden. Erg onveilig en bij
nieuwbouw wordt alles geregeld
Maar zou wel beter verspreid kunnen worden. Niet teveel op een plek
Voor de wat oudere kinderen is er weinig speel -ruimte

•

•
•
Neutraal

•

Hier in de wijk zijn we goed voorzien. In de wijk van mijn ouders is een grote
speeltuin omgezet in een miniversie. Bovendien kun je daar nergens een balletje
trappen. Spelen ze op straat, gaan de mensen zeuren.
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Mee
oneens

•

In de zomer wel. In de winter is bijv de speeltuin in de bloemenwijk gesloten. Dan
heeft deze hele wijk geen openbare speelplek.

•

Er zijn veel speeltuintjes met een wipkip of iets dergelijks. Voor de kinderen in de
categorie vanaf 4 a 5 jaar is er minder te doen. Er zijn minder plekken om lekker
te kunnen rennen, voetballen enz op een veilige afstand van huis.
In onze wijk is geen speelgelegenheid. We krijgen binnen een paar meenden 2
speeltoestellen.
Kinderen moeten veilig en verantwoordelijk kunnen spelen. Is goed voor de
sociale contact, Minder bezig zijn met sociaal media. Op straat spelen kan soms
gevaarlijk zijn

•
•

Zeer mee
oneens

•
•

•

•
•

Weet niet

•
•
•

•

Afname kinderen moet geen leidraad zijn
Als er geen speelgelegenheid is beperkt kinderen in hun ontwikkeling.
** Achterstand in de ontwikkeling van hun motoriek.
** Vergroeiïng van de nekwervels doordat ze alleen maar op een scherm zitten te
kijken.
***Kinderen moeten buiten KUNNEN speken. DUS gemeente creëer er de
gelegenheid voor.
Kinderen kunnen niet meer dichtbij huis een speelplek vinden. Hiervoor moeten
ze naar een andere wijk, waardoor je als ouder minder toezicht hebt. Tevens kun
je jonge kinderen niet zelfstandig in een andere wijk laten spelen. Het is ook goed
voor de buurt dat ouders en kinderen samenkomen bij een speelplek in de buurt.
Kinderen zijn nu ook genoodzaakt om op parkeerplekken te voetballen omdat er
geen speelgelegenheid is. Ik denk dat mensen bereidwillend zijn om zelf ook te
investeren in speelplekken, maar dit moet wel door de gemeente gefaciliteerd
worden.
Kleine speel gelegenheid voor oudere kinderen! Er wordt gedeald beter toezicht
Veghel heeft mooie plekken om een mooie speeltuin te realiseren, maar er
gebeurt veel te weinig mee. Bijv het veldje op de eemshof, hier zou je zoiets
moois van kunnen maken. En in Veghels buiten kunnen we ook wel een leuke
speeltuin gebruiken ipv hier en daar een object
Heb zelf geen kinderen
Ik heb geedn kinderen en heb me t.a.v. deze thematiek nooit vragen gesteld.
Misschien op sommige plekken wel maar zeer zeker niet op alle. Als er meer
centrale plekken komen is de kans ook groter dat met name de kleinere kinderen
nog niet alleen kunnen buitenspelen omdat het dan weet iets te ver is. Terwijl het
volgens mij juist ook goed is voor de ontwikkeling van een kind om alleen buiten
tree kunnen spelen. Hoe zien de wandelroutes in naar de speeltuin te komen er
dan uit? Moet een kind dan een drukkere staat oversteken waar de auto's niet
stoppen? Dat zijn situaties waar toch maar gekeken moet worden.
Speelplekken maken en onderhouden zou vooral een taak van de ouders van de
kinderen moeten zijn. Dus neerleggen (met ondersteuning door de overheid) bij
de wijk en buurtverenigingen en bij de straatbewoners zelf. Bovenal de nadruk
leggen op kwaliteit en natuurbeleving zoals de spellplekken in het julianapark.
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De kleine speelplekken, waar maar één of twee speeltoestellen staan, worden de komende
jaren samengevoegd tot centrale speelplekken.

2'Ik ben tevreden met de kwaliteit van de speelplekken in
onze gemeente'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling 2'Ik ben tevreden met de kwaliteit van de speelplekken in onze gemeente' antwoordt in
totaal 37% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 22% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Mee eens

•

Een kind heeft niet zo veel nodig, als het de kans krijgt om ergens zijn fantasie te
gebruiken dus de speeltoestellen moeten een goede uitstraling hebben. verder
zijn open veldjes nodig voor voetballen. jammer dat er niet meer op straten
gespeeld kan worden.

Neutraal

•

Niet alle speelplekken hebben dezelfde kwaliteit. liever wat minder, maar goede
open en veilige speelplekken

Mee
oneens

•
•

Als de andere speelplek maar in de buurt is
Bij samenvoeging van speelplekken wordt de afstand t.o.v. Woning van veel
kinderen groter. (wellicht te groot.)
Kleinere speelvelden mogen worden samen gevoegd tot grotere speelvelden, om
groepvorming (Hangjongeren) te voorkomen.
Te weinig speelplekken die een uitdaging zijn. De saaie wipkip en de schommel
overheersen. Geen rommelterreintjes, geen bosjes oid om in te ravotten.
Vak zijn ze vies. Hondenbezitters niet aanspreken, maar bekeuren. Maar ja, de
BOA figuur is in de morgen als de hondjes worden uit gelaten nog lang niet
paraat en 's-avonds zie je ze ook niet.

•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•

Een groot deel is echt verwaarloosd
In onze wijk staan de speeltoestellen direct naast een wadi en dit maakt het voor
kleine kinderen onveilig. Ook zijn de toestellen enkel geschikt voor jonge
kinderen, maar de oudere kinderen willen net zo graag buitenspelen.
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Weet niet

•

Te eenzijdige toestellen

•

Heb zelf geen kinderen
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3 Als u de gemeente een tip mag geven om de huidige
speelplekken te verbeteren, wat zou u dan als eerste
verbeteren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=230)
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Aan de hand van vraag "3 Als u de gemeente een tip mag geven om de huidige speelplekken te
verbeteren, wat zou u dan als eerste verbeteren?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Meer zitgelegenheden (33%)
1. Meer vuilnisbakken plaatsen (33%)
3. Meer speeltoestellen (25%)

Andere tip, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestaande oude speelplekken vervangen. Ook op de haviksdonk
Betere kwaliteit van de speeltoestellen en beter onderhoud.
Betere kwaliteit van de toestellen! En vooral goed overzicht
Bomen
Combineer deze plekken met (overdekte) zitplaatsen voor ouderen .pak het fontijn op de
markt je ziet de bezoekers van de terrassen genieten van het speeltent van de kinderen !
De dialoog zoeken met de wijkraden van betrokken wijken en die laten inventariseren.
De heer van Rooijen met directe ingang ontslaan zonder enige vergoeding want deze
wethouder heeft al genoeg kapot gemaakt net de deze Burgermeester die enkel
belangstelling heeft voor het kapitaal
Dit gedeelte komt wel goed.
Diversiteit
Doe iets tegen hangjeugd waardoor kinderen niet op speelplek durven spelen. Mix speelplek
jeugd met jou de boules voor ouderen
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er hoeven niet altijd speeltoestellen te staan, een speelgrasveld voor bijvoorbeeld bal spellen
is ook nodig.
Er moeten voldoende speelplekken op loopafstand zijn in wijken met kinderen, dus niet
centraal een grote speelplek waar ouders met een stinkende diesel naar toe moeten rijden !
Ga kijken en praat met buurtbewoners
Gevarieerd. Zie beschrijving onder
Grasveld zodat kinderen kunnen voetballen. Dit kwam uit mijn onderzoek 2 jaar geleden.
Haal dat zand onder de toestellen weg. Het scheelt veel in het laten reinigen van de
afvoerputten in de directe ongeving van de speelplaatsen (wind en kinderen verplaatsen veel
zand) en het is vele malen hychienischer. Het zijn nu enorme kattenbakken waar de kinderen
in spelen. Scholen worden verplicht alles af te dekking om het schoon te houden en daarmee
zietes en oa wormbesmetting bij kinderen te beperken en de gemeente maakt juist openbare
kattentoiletten!
Handhaven bij overtreders
Honden weigeren.Niet dicht bij water
Hondenpoep vrij houden
Ik denk dat ouders bereidwillige zijn om zelf ook een steentje bij te dragen als het gaat om
speeltoestellen.
Liever wat minder, maar goede, open en veilige speelplekken
Maak gebruik van natuurlijke materialen, natuurspeeltuinen.
Meer gras, voetbalveldjes,
Meer innovatieve speeltoestellen
Meer locaties
Meer speelplekkken zodat inderen dicht bij huis kunnen spelen
Minder bomen en struiken
Nachtverlichting met bewegingssensor om nachtgebruik door hangjeugd te voorkomen
Niet teveel zitplekken ivm hangjeugd
Onderhoud, in bijv diverse glijbanen zitten kleine scheuren
Op meer locaties speelplekken faciliteren.
Optreden tegen hangjeugd
Verbod voor huisdieren!! Dat betekent ook katten aan de lijn!!!
Vooral bomen. en ambtenaren met openbaar vervoer.
Vooral vuilnisbakken legen.
Vraag de wijk wat voor speelplek ze willen. Heb je meer betrokkenheid van de burgers
Zorg dat de straten rondom de speelplekken veilig zijn om over te steken over te lopen
(voetpaden e.d.) 30 km zone
Zorgen voor een speelplek in de winter in de bloemenwijk
Zorgen voor variatie.

Toelichting
•
•
•
•
•

Als er meer voor de kinderen buiten te doen zou zijn trek je ze achter die laptop en dergelijke
weg
DE ITEMS HEBBEN TOTAAL NIETS MET ELKAAR TE MAKEN.
HEBBEN WAARSCHIJNLIJK TOT DOEL OM MEER MENSEN TE INTERESSEREN MEE TE DOEN
AAN DEZE EQUETE
Er moeten meer zit gelegenheden zijn om mensen samen te laten komen
Gevarieerd zodat er voor alle leeftijden speelgelegenheid is
Heb zelf geen kinderen
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•
•

•

•
•

•
•
•

Hierbij een algemene tip:
Het is jammer dat er nooit een terugkoppeling is omtrent de onderzoeksresultaten vd
enquêtes.
Https://www.dagattractieszeeland.nl/cached_images/attractions/31/Groede-Podium-453c78b9e.jpg Uren speelplezier met bijgevoegde toestel met waterpomp en opzenzetten van
schuifjes voor rondleiden van water. Wellicht duurder en aanschaf in aanschaf maar veel
meer speelplezier dan de gemiddelde wipkip of speeltoestel dat meer ontworpen is voor
design dan speelplezier voor kinderen
Juist in een groene omgeving kunnen kinderen hun eigen spel spelen ipv schommelen omdat
het nou eenmaal een schommel is. Bomen en struiken prikkelen de fantasie en is ook nog
gezonder. Het Julianapark is een mooi voorbeeld. Door de komst vd speeltoestellen wordt er
nu ook echt in het park gespeeld.
Meer multifunctionele speelplekken, onderverdeeld naar leeftijd.
Minder speelplaatsen maar dan wel groter met een grotere diversiteit aan toestellen en
picknick mogelijkheden en dan natuurlijk ook meer prullenbakken voor het afvoeren van al
het picknick afval. Sporttoestellen voor de volwassenen. Ik heb dat laatst in Luxemburg stad
gezien en dit was een groot succes.
Onze kinderen zijn niet meer in de leeftijd dat ze in speeltuintjes spelen en we wonen in het
buitengebied waar sowieso nooit gemeentelijke speelplekken zijn geweest.
Te weinig overzicht om goed inhoudelijk te kunnen antwoorden.
Wij krijgen 2 speeltoestellen in een onveilige hoek van de wijk de speeltoestellen gaan later
weer verplaatst worden als ze gaan bouwen. Voer meteen je beleid uit en maak een grotere
speeltuin!
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipVeghel
Stadskrant Veghel
Vermindering speelplekken
05 november 2019 tot 14 november 2019
250
6,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
15 november 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±6,2%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o
o

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Stadskrant Veghel.
Op 5 november is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 12 november is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipVeghel
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Veghel vergroten. Via
het panel TipVeghel.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Veghel hun mening kenbaar maken
over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipveghel.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipVeghel.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipVeghel.nl maakt het gemakkelijk om zonder
veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Kermis, ‘Sinterklaasintocht’ en ‘Afval’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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