‘Sportontmoetingen in de openbare ruimte’











Startfase
Literatuurstudie
Hoofd- & deelvragen
Praktijkonderzoek
Onderzoeksresultaten
Conclusie
Aanbevelingen



Gesprek met Nijestee
 Ontmoeten, kennismaking en elkaar leren

aanspreken
 Sportontmoetingen in de openbare ruimte
 Waarin investeren tbv de leefbaarheid



Hoofdvraag:
Op welke manier zou de openbare ruimte in de wijken SP(Selwerd/Paddepoel) en Corpus
den Hoorn moeten worden ingericht om duurzame (sport)ontmoetingen te stimuleren wat
leidt tot een verbetering van de leefbaarheid in de wijk?

Deelvragen:
Op welke manier speelt de openbare ruimte een rol in leefbaarheid?
Op welke manier is de openbare ruimte op dit moment ingericht in de wijken?
Wat zijn de gebruikerskenmerken van de formele openbare ruimte in de wijken?
Treden de gewenste effecten (sport)ontmoeting, kennismaking en elkaar leren aanspreken
nu op door gebruik van de sport- en speelplekken in de wijken?
5. Wat zijn de wensen en behoeften van de (potentiële)gebruikers van de openbare ruimte in
de wijken Selwerd/Paddepoel en Corpus den Hoorn?

1.
2.
3.
4.



Observeren
 Welke sport- en speelplaatsen zijn er?
 Beweegscan NISB

 Checken aan de randvoorwaarden
 Gebruikerskenmerken



Enquêteren
 Opgesteld adhv literatuur
 Werkwijze



Sport- en speelplaatsen in de wijk
 Corpus den Hoorn – 8
 Selwerd – 19

 Paddepoel – 26



Focus naar 5 per wijk

Locatie:
17- Spaanse Aakstraat
Soort openbare ruimte (m2): Gras, zand, tegels
1000m2
Materiaal:
Doeltjes, glijbaan, hobbeldier,
rekstok, schommel, bankje,
Voetbalkooi, tafeltennistafel,
rinbank, basket
Ligging:
Dichtbij woningen, woningen
rondom
Gebruikers:
4 – 18 jaar, 18+
Wat wordt er gedaan?:
Schommelen, klimmen, spelen,
(Wat zou je er kunnen
zitten, voetballen, basketbal
doen?)
Gebruikersintensiteit:
Ochtend, middag, avond
Veiligheid:
Ondergronden zijn goed,
Hekwerk ter afscherming
Kwaliteit:
Moderne materialen, veel
verschillende toestellen
aanwezig
Knelpunten /
Net in of achter doel, veld dicht
verbeterpunten:
bij speeltuintje
Rubberen tegels bij de
speeltoestellen
Bijzonderheden :
Geen prullenbak
Onlangs opgeknapt

Foto’s openbare beweegruimte:



Randvoorwaarden
▪
▪
▪
▪
▪

Schoon
Heel
Veilig
Toezicht/begeleiding
Georganiseerde
activiteiten
▪ Multidisciplinair
▪ Bereikbaar



Resultaten
▪ Veel onderlinge verschillen
▪ Weinig plaatsen voldoen
aan alle randvoorwaarden
▪ Schoon / prullenbakken
▪ Veilig / toezicht /
begeleiding
▪ Weinig activiteiten

Corpus den Hoorn

Selwerd

Paddepoel

Aantal respondenten

57

60

58

Man/vrouw verdeling

21,1 / 78,9%

30 / 70%

29,8 / 70,2%

Leeftijd

41,1 % 21-40 jaar
51,8 % 41-60 jaar

51,67 % 21-40 jaar
33,33 % 41-60 jaar

50,9 % 21-40 jaar
34,5 % 41-60 jaar

Voldoende openbare ruimte om
te sporten/bewegen.
•Wat mist er?

78,2% eens

69,5% eens

78,2% eens

•Speelplek voor kleine
kinderen
•Voetbal -/ volleybalveld

•Toestellen allerkleinsten
•Voorzieningen jongeren /
ouderen
•Basketbalveld / tennisbaan /
skatebaan

•Sportontmoetingsplaatsen
voor ouderen / tieners
•Basketbal- / voetbalveld

Speelplekken zijn prima zoals ze
nu zijn.

52,8% eens
22,6% troep/rotzooi

52,5% eens
23,7 %opknapbeurt
23,7 % troep en rotzooi

57,4 % eens
24,1 % troep/rotzooi
20,4 % opknapbeurt

Redenen van gebruik?

Kinderen 62,9%
Gezondheid 31,4%
Ontspanning 31,4%
Sociaal contact 14,2%
Georganiseerde activiteiten
2,9 %

Kinderen 48,7 %
Sociaal contact 38,5 %
Gezondheid 35,9 %
Ontspanning 23,1%
Georganiseerde activiteiten
10,3 %

Ontspanning 48%
Kinderen 40,5%
Gezondheid 21,6 %
Sociaal contact 21,6 %
Georganiseerde activiteiten
2,7 %

Corpus den Hoorn

Selwerd

Paddepoel

Heeft u kind(eren) die gebruik
maken van de pleintjes

71,4 %

71 %

83 %

Hoe vaak per week maken uw
(kind(eren) gebruik van de
pleintjes?

28,6 % 3x per week
42,9 % 1 of 2x per week

79,1 % 3x per week
14 ,5 % 1 of 2x per week

29,5% 3x per week
50 % 1 of 2x per week

Waar spelen uw kinderen?

57,5 % alleen op pleintjes
rondom huis

78,6 % alleen op pleintjes
rondom huis

58,1 % alleen op pleintjes
rondom huis

Gaat u wel eens met uw
kinderen mee?

83,3 % gaat met hun
kind(eren) mee

84,4 % gaat met hun
kind(eren) mee

88,6% gaat met hun
kind(eren) mee

Wat zet aan tot gebruik ?

•Multifunctionaliteit
•Bereikbaarheid
•Toezicht en begeleiding
•Mooi weer

•Veilig / schoon/ dichtbij
•Uitdagende toestellen
•Activiteiten

•Schoon / veilig
•Diversiteit

Buurtsportactiviteiten zijn een
goed middel om mensen te
ontmoeten?

76,4 % eens
23,6 % liever op een andere
manier (buurtfeest, zelf
actie)

73,7 % eens
17,5 % liever op een andere
manier (spontaan)
8,8 % oneens

81,5 % eens
16,7 % liever op een andere
manier (sporten)
1,8 % oneens

Wat vindt men van de
georganiseerde
buurtsportactiviteiten?

50,9 % weet niet wat er
wordt georganiseerd
18,2 % leuk
16,4 % leuk, maar te weinig
1,8 % niet leuk

51,9 % weet niet wat er
wordt georganiseerd
Overige deel vindt het leuk,
maar wil meer zien en een
beter aanbod

65,4 % weet niet wat er
wordt georganiseerd
15,4 % leuk, maar te weinig
9,6 % leuk
1,9 % niet leuk



Cijfers per speelplaats
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aantrekkelijk voor gebruik
Schoon
Veilig
Voldoende mogelijkheden
Bereikbaarheid
Voldoende georganiseerde
activiteiten
▪ Voldoende toezicht en
begeleiding
▪ Sprake van overlast
▪ Goede ontmoetingsplaats



Spaanse Aakstraat
▪
▪
▪
▪
▪
▪

6,69
6,08
6,00
6,50
6,77
5,70

▪ 5,60
▪ 4,17
▪ 6,62



Waarde cijfers
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Veilige speelplaats
Schone speelplaats
Multifunctionele
speelplaats
Bereikbaar
Aanwezigheid van
toezicht/begeleiding
Georganiseerde
activiteiten



Opvallend
▪ Verschil nieuw en oud
▪ Bereikbaarheid overal
voldoende
▪ Toezicht/begeleiding
▪ Georganiseerde
activiteiten
▪ Overlast in Corpus den
Hoorn laag

Stellingen

Corpus den Hoorn

Selwerd

Paddepoel

Ik voel me veilig bij de sport- en speelplaatsen in mijn wijk.

71 % eens
3,8 % oneens

70,9 % eens
14,5 % oneens

61,1 % eens
11,1 % oneens

De sport- en speelplaatsen zorgen voor overlast in de wijk.

7,5 % eens
62,3 % oneens

9,1 % eens
63,6 % oneens

13 % eens
63 % oneens

Mijn kind(eren) en/of ik heb nieuwe buurtgenoten ontmoet door
aanwezigheid op de sport- en speelplaatsen.

35,8 % eens
24,5 % oneens

54,5 % eens
16,4 % oneens

37 % eens
14,8 % oneens

De aanwezigheid en het gebruik van sport- en speelplaatsen leidt tot een
groter vertrouwen in de buurt.

60,4 % eens
7,5 % oneens

56,3 % eens
5.5 % oneens

56,4 % eens
7,3 % oneens

Mijn kind(eren) en of ik heb nieuwe vrienden door aanwezigheid op de
sport- en speelplaatsen in mijn wijk.

26,5 % eens
26,4 % oneens

56,3 % eens
20 % oneens

26,4 % eens
26,4 % oneens

De sportmogelijkheden in de wijk zorgen voor een grote sociale
samenhang in de wijk.

52,8 % eens
5,7 % oneens

60 % eens
5,5 % oneens

56,3 % eens
12,7 % oneens

De sport- en speelplaatsen zijn een positieve toevoeging op de wijk.

88,7 % eens
3,8 % oneens

96,4 % een
0 % oneens

94,4 % eens
1,9 % oneens










Groot divers aanbod van sport- en speelplaatsen
Redelijke tevredenheid onder inwoners (met name
vernieuwde pleintjes)
Sport- en speelplaatsen voldoen niet allen aan
randvoorwaarden, maar is dit nodig?
Positieve effecten op de leefbaarheid treden in huidige
situatie wel op

Veiligheid – toezicht en begeleiding
Troep / rotzooi
Georganiseerde activiteiten









Activiteiten
Spelcontainer
Schone speelplaatsen
Buurt ‘agenten’ en controleurs
Doorgaan met de wijkvernieuwingen
Vervolgonderzoek

Vragen?

