De SamenSpeelbelofte van
gemeente Den Haag
Wat gaat gemeente Den Haag doen om de samenspeelkansen
van alle kinderen te vergroten?

Waar staat Gemeente Den
Haag voor?
In het algemeen zijn de speelplaatsen (567 stuks)

bijvoorbeeld voorzien zijn van schommels voor

in gemeente bezit ook toegankelijk voor kinde-

kinderen met een beperking. Daarnaast heeft de

ren met een beperking. Het kan wel voorkomen

gemeente de speelplekken als opendata-bron

dat delen van een speelplek minder rolstoelvrien-

beschikbaar gesteld. Ook hier zien we diverse

delijk zijn ingericht, bijvoorbeeld wanneer er een

burgerinitiatieven ontstaan rond informatie over

zandondergrond aanwezig is. Bij signalen/ver-

buitenspelen in Den Haag. Een recent voorbeeld

zoeken vanuit de wijk/buurt wordt actief hierop

hiervan is de website www.speeltuinapp.nl.

ingespeeld. Er zijn reeds op 81 speelplekken in
Den Haag rolstoelvriendelijke schommels
geplaatst.
Daarnaast heeft de gemeente in samenwerking
met onder meer de buurt/wijk en organisaties
die zich actief bezighouden met kinderen met
een beperking ook drie speelplekken aangelegd
die speciaal zijn ingericht voor gebruik door
deze doelgroep, namelijk: Van Campervaart
(Leidschenveen-Ypenburg, wijk Ypenburg), Melis
Stokepark (Escamp, wijk Morgenstond) en Billie
Holiday (Loosduinen, wijk Waldeck).
De website van de gemeente is geactualiseerd.
Zo kunnen ouders/verzorgers bijvoorbeeld op de
kaart https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/opgroeien-en-opvoeden/speelplekken-in-de-stad.
htm nagaan welke speelplekken in Den Haag
geschikt zijn voor kinderen met een beperking,

Wat belooft Gemeente
Den Haag concreet te doen
in 2020-21?
Minimaal 4 speelplekken in de periode 2020-21
samenspeel toegankelijk maken:
1. Op basis van de inventarisatie blijkt dat in

Hoe gaat Gemeente
Den Haag daarbij kinderen
betrekken?

Segbroek een verzoek is binnengekomen voor
het plaatsen van een rolstoeltoegankelijk speel-

Aan de speelbeheerders in de stadsdelen is gevraagd welke

toestel.

signalen en behoeften er zijn, specifek over rolstoeltoegankelijke speeltoestellen, in de wijk/buurt. Met Stichting Voor-

2. In het Melis Stokepark is een stedelijke

all is afgesproken dat als er bij hen signalen en behoeften

speelplek voor mindervaliden.

binnenkomen over onder meer (rolstoel)toegankelijke
speelplekken de gemeente actief hierover wordt

3. Op het Oranjeplein is door gebruikers/

geïnformeerd. Bij de herinrichting worden de kinderen

inwoners verzocht om de toegankelijkheid vooral

actief betrokken om mee te denken over de inrichting van

voor mindervalide kinderen aan te passen/

de speellocatie.

uitdagend te maken (delen grind ondergrond).
4. Ypenburg: de gemeente is voornemens de
speeltuin Van Campenvaart (mindervalide speelplek) te vernieuwen naar een goed toegankelijke
speeltuin voor kinderen met een beperking. Dit
in samenwerking met Voorall en Ipse De Bruggen
(gespecialiseerd in kinderen en jongeren met een
verstandelijke beperking en hun ouders).
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