
 
 

 
 

 
 

  
  

  

  
 

De SamenSpeelBelofte 
van Gemeente Nijmegen 

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

Waar staat 
Gemeente 
Nijmegen voor? 

Gemeente Nijmegen gaat de 
aankomende 10 jaar groene 
speel- en ontmoetingsplekken 
in de wijk realiseren voor 
bewoners van 0 tot 100 jaar 
die toegankelijk zijn voor en 
te gebruiken zijn door 
iedereen. 

Wat belooft Gemeente Nijmegen 
te doen in 2020-21? 

We werken  actief aan bewustwording over  het belang van samen  
spelen. 

We starten  met  de bewustwording van de collega’s  die betrokken zijn  
bij  de inrichting van  de speelplekken  en de collega’s  van het  
sportbedrijf  en de scholen. 

In het  voorjaar  van 2021  organiseren we een  themamiddag voor  
scholen,  wijkprofessionals  en collega’s  die betrokken zijn bij  de  
inrichting van  speelplekken  en schoolpleinen en   het  stimuleren van  
samen buiten  spelen. 

Tijdens  de jaarlijkse  buitenspeeldagen betrekken we actief kinderen 
met een  beperking. 

Gemeente  Nijmegen doet  actief  mee  aan het  SamenSpeelAkkoord en 
is  bereid haar  kennis  en ervaringen hierin te delen. 

Bij nieuw  aan te leggen groene speel- en  ontmoetingsplekken houden  
we zoveel mogelijk  rekening met  de toegankelijkheid en 
bespeelbaarheid voor kinderen  met een  beperking en  zorgen  we voor  
communicatie hierover  naar het netwerk van de kinderen  met  een  
beperking. 



Hoe  gaat  Gemeente Nijmegen daar  kinderen  
bij betrekken? 

Een  onderdeel  van de themamiddag is  het tonen van  
interviews met  kinderen  met een  beperking en hun  ouders  
over  hun  ervaring op  het  gebied van “Samen  Spelen”. 
Bij de  aanleg van een groene speel- en ontmoetingsplek 
betrekken  we kinderen met  een beperking en/of  hun  
ouders . 

Contactgegevens 

Marieke van  Kan 
Adviseur/Projectleider  
spelen, bewegen, ontmoeten 
Gemeente Nijmegen 

m.van.kan@nijmegen.nl 
06 53 72 62 90 

www.nijmegen.nl 
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