
 
 

 

  
 

 

 

De SamenSpeelBelofte van 
Gemeente Almere 

Gemeente Almere Wat gaat   
doen  om d e samenspeelkansen  van   
alle  kinderen te  vergroten?  

Waar staat  
Gemeente Almere 
voor? 

Als jonge en dynamische stad zorgt de 
gemeente Almere voor het belang van al haar 
bewoners. 

Omdat spelen en bewegen belangrijk is voor 
iedereen, van alle leeftijden, mag het ook geen 
verschil maken welke handicap je wel of niet 
hebt. 



  

    

 

  

 

            
 

             
       

 
           

 
          

             
               

 
             

 
         

           

 

  

   

  

Wat belooft 
Gemeente Almere 
concreet te doen in 2020-21? 

In 2020 en 2021 gaat de gemeente concreet aan de slag door: 

1. Het opzetten van een speeltuinjury, waarbij kinderen naast het beoordelen van speelplekken ook het 
goede voorbeeld geeft aan de sociale kanten van samen spelen. 

2. Het opstellen van een checklist samen spelen voor de ontwerpen van nieuwe speelplekken. 

3. Samen met de buurt en buurtkinderen maken we bestaande en nieuwe speelplekken leuker en 
uitdagender. Kinderen beslissen mee over waar en hoe gespeeld wordt op de nieuwe speelplekken. Dus 
niet meer door volwassenen vanaf de tekentafel bedacht maar samen met de kinderen uit de buurt. 

4. Actief meedoen aan leernetwerken om kennis over dit onderwerp uit te wisselen en van elkaar te leren 

Op deze manier krijgen we leukere en uitdagendere speelplekken voor iedereen. Waar iedereen erbij mag 
horen en mee mag doen. Omdat een beperking geen belemmering hoeft te zijn. 
. 

Hoe gaat 
Gemeente Almere 
daarbij kinderen betrekken? 

Kinderen  zijn  onze professionals.  Zonder 
kinderen geen  nieuwe speelplekken.  Kinderen 
vertellen ons  waar  en hoe z ij willen spelen. 

Gemeente Almere 

Afdeling Stadsruimte 

Team Stedelijke Beheer Systemen – Spelen 

Info@almere.nl 

14 036 

www.almere.nl 

www.samenspeelakkoord.nl 
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