Aan: College van Burgemeester en wethouders Den Bosch
Datum: 8 juli 2022
Betreft: vragen ex art. 71 Openstellen schoolpleinen
Geacht college,
De zomervakantie staat voor de deur en dat betekent dat scholen in het primair- en voortgezet onderwijs hun
deuren voor een aantal weken sluiten. Helaas zijn er ook scholen in onze gemeente die ook hun hekken sluiten
wat als gevolg heeft dat prachtige schoolpleinen met speel- en beweegtoestellen niet toegankelijk zijn voor alle
kinderen in alle wijken. Juist in het seizoen waarin kinderen naar buiten willen; om samen te spelen en te
bewegen.
In het bestuursakkoord wordt ingezet op gelijke kansen en preventieve gezondheid. Belangrijke onderdelen
binnen deze aanpak zijn:
Gelijke kansen voor ál onze kinderen, door te zorgen dat kinderen ook echt kind kunnen zijn. Dat ze
zichzelf kunnen zijn, met hun eigen unieke talenten. En dat er een omgeving rondom elk kind is die
daarbij helpt.
Het stimuleren van bewegen en een uitnodigende openbare ruimte.
In het Lokaal Preventieakkoord ‘Samen Gezond in ’s-Hertogenbosch’ staat als doel geformuleerd dat: ‘’In de
leefomgeving zijn voldoende voorzieningen aanwezig die uitnodigen tot bewegen en ontmoeten.’’ (p. 8).
D66 ziet, ook buiten de zomer, mogelijkheden om de aanwezige speelpleinen in te zetten om in alle wijken en
voor alle kinderen bewegen en ontmoeten te stimuleren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat buitenspelen
erg belangrijk is voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Maar buitenspelen is, jammer genoeg, voor
veel kinderen tegenwoordig niet meer de gewoonste zaak van de wereld. Dit komt onder andere doordat er
niet altijd voldoende speelruimte is voor kinderen in de wijk. D66 is van mening dat -om meer speelruimte met
name in bestaande wijken te creëren- het openstellen van schoolpleinen een deel van de oplossing kan zijn.

Goede voorbeelden zijn bijvoorbeeld het schoolplein van BBS Boschveld en het schoolplein van de Antonius
Abt in Engelen.

BBS Boschveld

Antonius Abt

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen:
1. Deelt het college de mening van D66 dat schoolpleinen een rol kunnen vervullen bij het behalen van de
doelen van de Gelijke Kansen Agenda en het Lokaal Preventieakkoord?
2. Is het college bereid om -samen met schoolbesturen- te onderzoeken wat er nodig is om de schoolpleinen
openbaar toegankelijk te maken voor de kinderen uit de buurt? Dit zodat kinderen deze speelplaatsen
kunnen gebruiken na schooltijd, in de weekenden en in de vakanties. Zo niet, wat zijn de bezwaren die het
college heeft? Zo ja, op welke termijn denkt het college hiermee aan de slag te gaan?

Tot slot willen we het college wijzen op een publicatie van de Stichting Jantje Beton genaamd ‘’Een schoolplein
voor de buurt’’ (zie bijgevoegde link) waarin best practices over het openstellen van schoolpleinen zijn
gebundeld.
Link:
http://spelenenbewegen.nl/wp-content/uploads/2018/02/boekje-Een-schoolplein-voor-de-buurt-JantjeBeton.pdf
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