
 
 

  
 

      
 

     
     

   
 

  
     

    
  

  
     

  

De SamenSpeelBelofte 
van Gemeente Utrecht 

Wat gaat  Gemeente Utrecht doen  om de samenspeelkansen  van  
alle kinderen  te vergroten? 

Waar staat 
Gemeente 
Utrecht voor? 

Alle kinderen moeten  mee kunnen  
doen en  optimale kansen krijgen  zich  
te ontwikkelen. Toegankelijke 
voorzieningen,  activiteiten en 
informatie voor alle  kinderen.  Alle  
kinderen  moeten in hun eigen  buurt  
met el kaar kunnen spelen. Samen  
opgroeien  in  de zandbak is  de basis  
voor de  inclusieve  samenleving. 
De  stad Utrecht  heeft 21 beheerde  
speeltuinen en heel veel openbare  
speelplekken.  Een deel hiervan is  
redelijk  toegankelijk voor kinderen in  
een rolstoel. De  beheerde  speeltuinen 
zijn allemaal gastvrij  en stimuleren 
samen  spelen. Toch is het in Utrecht  
nog niet vanzelfsprekend  dat kinderen  
met en  zonder beperking samen  
kunnen  spelen in hun  eigen buurt. 
Slechts  één van de speeltuinen,  
Speeltuin de  Hoef,  is  helemaal als  
samenspeeltuin ingericht. 

Wat belooft Gemeente Utrecht 
te doen in 2020-21? 

Wij beloven dat minimaal 5 van onze speeltuinen samenspeeltuinen 
worden voor alle Utrechtse kinderen. Hoe zorgen we ervoor dat 
kinderen beter samen kunnen spelen? 

Gemeente Utrecht belooft dat eind 2021 minimaal vijf speeltuinen in 1 
Utrecht samenspeeltuinen zijn. 

Bij de realisatie hiervan betrekken we alle 21 speeltuinen en alle 2 
ambtenaren die te maken hebben met spelen. Zo leren we van elkaar 
hoe we speeltuinen en speelplekken toegankelijk kunnen maken voor 
kinderen met een beperking. 

De nieuwe samenspeeltuinen worden zowel fysiek als sociaal 3 toegankelijk. Met de Speeltuinbende ontwikkelen we actieve 
samenspeelcommunities om invulling te geven aan de sociale kant van 
het samen spelen. 



Hoe gaat  Gemeente  Utrecht   daar kinderen 
bij betrekken? 

Iedere  deelnemende  speeltuin betrekt  de  kinderen uit de  
wijk bij het ontwikkelprogramma,  zoals  ontwerp, renovatie 
en activiteiten.  De speeltuinen  leggen contact  met  gezinnen 
met een  kind met  een  beperking in  hun  wijk. Zij  nodigen  
hen uit  zich  aan  te sluiten  bij  de samenspeelcommunity. Dit  
doen zij  in samenwerking met  partners in de wijk  en  de 
gemeente Utrecht. 

Contactgegevens 

Gemeente Utrecht 

030-286 00 00 

jeugd@utrecht.nl 

www.utrecht.nl 
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