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Wijkvereniging Pijnacker-Noord

Notitie

Werkgroep Spelen
Onderwerp: Commentaar werkgroep Spelen op het schetsontwerp
Parkbuurt (OR22 PIJN06-1005-SO.pdf van mei 2010)
Auteur: J. Roos Versie 2 Jasmijnlaan moet zijn Seringenlaan

Datum: 4 juni 2011

Samenvatting
Dit document becommentarieert het schetsontwerp Heesterbuurt OR22 PIJN06-1005-SO.pdf van mei
2010 aan de hand van het bewonersontwerp zoals vastgelegd in het bestand BewonersontwerpHeesterbuurt.pdf van 14 april 2011.
DN Urbland heeft voor de Heesterbuurt de speelplekken voor de jeugd van 0-6, 6-12- en 12-18 jaar ontworpen. Voor een deel zijn deze speelplekken ontworpen op basis van de resultaten van de workshop
Spelen die de wijkvereniging op 11 april 2011 heeft georganiseerd. Het doel van de workshop is om bewoners een stem te geven bij het opknappen van de speelplekken in de buurt. Deze speelplekken zijn bedoeld voor kinderen tot 6 jaar en van 6 tot 12 jaar. Het gaat om de speelplekken aan de Ligustrumlaan, de
Goudenregensingel, de Magnolialaan en de Vuurdoornlaan. Langs de metrolijn ligt een veld dat bedoeld
is voor de 12+ jeugd. Het ontwerp van de speelplekken voor de 12+ jeugd loopt langs een aparte procedure en is in deze workshop geen onderwerp geweest. Met de gemeente moet nog overleg worden gevoerd
hoe procedure van de buurtoverstijgende 12+ plekken is.

Specifieke punten
Hoofdstuk 6.1 Verblijfsplekken
Paragraaf “Beleid speelplekken”: De voorbeelden die hier gegeven worden als spelaanleidingen (hinkeltegels en knikkerputje) zijn erg mager. Gelukkig komen we in de voorgesteld maatregelen betere voorbeelden tegen, Tekstvoorstel “beleid speelplekken” In dat geval zijn spelaanleidingen mogelijk.
Op bladzijde 33 staat onder voorgestelde maatregelen de zin: “De gemeente bepaalt uiteindelijk of het
voorstel binnen het budget past, niet in strijd is met het algemeen belang en of het goed kan worden onderhouden.” Dit is een algemene opmerking die op het gele ontwerp van toepassing is en hier niet op zijn
plaats is. Voorstel: deze zin hier schrappen.

Hoofdstuk 6.2 speelplek Vuurdoornlaan
Wij hebben waardering voor het “speellint” om de jeugd meer mogelijkheden te geven om optimaal gebruik te maken van de beperkte ruimte die er op sommige plekken is. Suggesties voor verbetering zijn:
• Veiligheid: In de Wilgenhof eindigt het speellint vlak bij het water;
• Een dwarsverbinding tussen de “poten van de vork” aan de Goudenregensingel en de Mr. Dr. Van
der Helmlaan. Zie tekening.
• Verwijzingen naar de volgende speelplek (Een soort ANWB paddestoelen).
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Het plantvak is een goede integratie van speelplekken en groen., met tevens afscheiding naar auto’s.

Hoofdstuk 6.3 speelplek Magnolialaan
Volgens onze informatie is de speelplek aan de Magnolialaan bedoeld voor kinderen tot 6 jaar (zie ook de
paragraaf “speelplekken in de Heesterbuurt”. Voorstel: De gemeente doet uitspraak. Over het ontwerp
hebben we geen opmerkingen.

Hoofdstuk 6.4 speelplek Gouden Regensingel
Over het ontwerp van deze speelplek hebben we geen opmerkingen.

Hoofdstuk 6.5 speelplek langs de Randstadrail.
Het ontwerp van de speelplekken voor de 12+ jeugd loopt langs een aparte procedure en is in deze workshop geen onderwerp geweest. Met de gemeente moet nog overleg worden gevoerd hoe procedure van de
buurtoverstijgende 12+ plekken is. Tekstvoorstel: Volstaan met een opmerking dat speelplekken voor de
12+ jeugd buurtoverstijgend zijn en apart behandeld worden.

Overige opmerkingen
Tussen de speelplekken aan de Vuurdoornlaan en de Magnolialaan ligt een door de gemeente geplaatst
speeltoestel, aangeduid als “de Tol”. Tijdens de workshop hebben bewoners verschillende sugegsties
gedaan voor verbetering van dit toestel en zijn omgeving. Daarvan vinden we niets terug in het schetsontwerp.
Hetzelfde geldt voor de spelaanleidingen aan de Seringenlaan. Dit is in de termen van de gemeente
een “knelpunt”. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor volwaardige speeltoestellen beperkt.

In de workshop zijn suggesties gedaan voor een met het groen geïntegreerde informele speelplek.
Er is een sfeerontwerp met als thema Sprookjesbos waarbij enkele concrete voorwerpen worden
genoemd.
Aan de Seringenlaan en de Meidoornlaan wonen verscheidene gezinnen met kleine kinderen. De werkgroep is van mening dat er een volwaardige speelplek voor kinderen tot 6 jaar behoort te komen. Het ontwerp ervan zou gericht moeten zijn op een integratie van spelen met het aanwezige groen.

