Procesbeschrijving voor het indienen van initiatieven in het kader van
‘Spelen en ontmoeten in de openbare ruimte’.
De gemeenteraad heeft op 19 april 2016 het beleidsplan ‘Spelen en ontmoeten in de openbare
ruimte 2016 t/m 2019’ vastgesteld. Speel- en ontmoetingsplekken moeten nog meer van de buurt
worden. Dat is ons streven als gemeente. We willen gebruikers nog meer betrekken bij aanpassingen
aan speelplekken. Zij weten immers het beste waar behoefte aan is.
Om deze nieuwe manier van werken vorm te geven staat in deze procesbeschrijving kort uitgelegd
hoe u een initiatief kunt indienen, waar het initiatief aan moet voldoen, wat u van ons mag
verwachten en wat wij van initiatiefnemers verwachten.
Wie kan een initiatief indienen?
Iedereen die enige betrokkenheid heeft bij de betreffende speel- en/of ontmoetingsplek.
Bijvoorbeeld buurt(verenigingen), jeugd- en jongerenorganisaties, onderwijs of een werkgroepje dat
zich bekommert om de buurt.
U hoeft dus géén vereniging, stichting of andere formele organisatie te zijn om een initiatief in te
kunnen dienen.
Wanneer dien ik mijn initiatief in?
Uiterlijk 1 oktober van het betreffende jaar dient u een formulier in met een (concept)plan.
Wat moet ik indienen?
1. Een ingevuld formulier ”initiatief Spelen en Ontmoeten in de openbare ruimte”
2. Een duidelijk plan waarin de volgende zaken zijn opgenomen:
a. De beoogde locatie
b. Een omschrijving van de plannen op deze locatie
c. Een inschatting van de kosten
d. De betrokkenheid van de buurt bij het maken van het plan
e. Wat gaat de buurt zelf doen bij de realisatie van het plan?
f. Wat gaat de buurt zelf doen na de realisatie van het plan?
Foto’s en tekeningen zijn welkom.
En dan?
In oktober en november gaan we met u in gesprek om het plan samen aan te scherpen.
Ook vindt er een interne toets plaats of het een haalbaar plan in.
Beslissing door B&W
Het college van burgemeester en wethouders beslist jaarlijks in het nieuwe jaar over de ingediende
initiatieven. Zij beslissen of we een initiatief gaan ondersteunen en zo ja, voor welk bedrag en onder
welke voorwaarden. Zodra dit besluit is genomen, wordt middels een brief formeel antwoord
gegeven op alle aanvragen.
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Welk budget is er beschikbaar?
Er is jaarlijks in totaal een budget beschikbaar van € 40.000,- voor initiatieven uit de buurt.
Afhankelijk van de initiatieven die worden ingediend en de beoordeling hiervan, wordt dit bedrag
verdeeld.
Let op: Als u grote, ambitieuze plannen heeft is de kans groot dat we dit als gemeente niet alleen
gaan bekostigen. Dan wordt u als initiatiefnemers geacht om zelf een gedeelte van het bedrag bij
elkaar te brengen. We kunnen u dan bijvoorbeeld wel ondersteunen bij het aanvragen van externe
subsidies.
Wanneer worden de initiatieven uitgevoerd?
Het streven is om voor de zomer de ‘goedgekeurde’ initiatieven te realiseren. Dit doen we in
samenwerking met de initiatiefnemers.
Let op: als er externe financiering of een vergunning nodig is, kan hier langere tijd overheen gaan.
Waar wordt mijn initiatief op beoordeeld?
Uw initiatief wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
spreiding t.o.v. andere speeltuinen en initiatieven;
draagvlak in de buurt (staat de buurt achter het initiatief?);
betrokkenheid van de buurt (denkt de buurt ook actief mee?);
betrokkenheid van de gebruikers (hebben jullie de beoogde gebruikers (bijv. kinderen, jeugd
of senioren gevraagd wat ze willen?);
 Eigen kracht van de initiatiefnemers/buurt , zowel bij de ontwikkeling als na realisatie (wat
kunt u zelf doen?);
 kostenverdeling (wat kunt u zelf aan financiële middelen werven?)





Goed om te weten
De gemeente Gennep heeft een overeenkomst met een aantal speelruimteaanbieders. Hier bestellen
we dus onze nieuwe speeltoestellen e.d. Als u prijzen wilt opvragen of een eerste ontwerp wilt laten
maken, neem dan eerst even contact met ons op zodat we u de weg kunnen wijzen. Toestellen
worden te allen tijde via de gemeente aangeschaft.
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