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Motie van de Kinderraad:

"Speeltuinen voor kinderen met/zonder een beperking"

De kinderraad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 7 april 2021;
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 29 april 2021;

constaterende dat:
• er behoefte is aan speeltuinen met geschikte toestellen voor kinderen met en

zonder een beperking;
• Doetinchem nog geen speeltuin heeft voor alle kinderen;

de meeste speeltuinen niet of moeilijk bereikbaar zijn voor kinderen in een rolstoel;
• veel gehandicapte kinderen niet samen kunnen spelen met kinderen die geen

handicap hebben;
• die wens er voor deze kinderen wel is;
• er veel grote organisaties en politieke partijen zijn die willen dat iedere gemeente

voor 2025 minstens 1 inclusieve speeltuin hebben;

overwegende dat:
• ieder kind gelijk is en de mogelijkheid moet kunnen hebben om to kunnen spelen;
• een deel van de bestaande speeltoestellen bewerktlaangepast of helemaal

vervangen kunnen worden, om ze ook to laten voldoen aan de behoeftes van
kinderen met een beperking;

• (samen) spelen in een (aangepaste) speeltuin ervoor zorgt dat:
o kinderen met en zonder handicap vrienden kunnen worden;
o kinderen met een handicap kunnen spelen met veel andere kinderen en

minder eenzaam zijn;
o alle kinderen meer kunnen bewegen en gezonder leven;

• een aangepaste speeltuin een speeltuin dient to zijn waar ieder kind kan spelen,
zodat families met kinderen die een handicap hebben de mogelijkheid en de
vrijheid hebben om met het hele gezin activiteiten to doen;

• als kinderen met een handicap ook buiten kunnen spelen zonder zorgen en er
zodoende bij horen, zij zich in de gemeente Doetinchem meer geaccepteerd zullen
voelen;

• er meer mensen Doetinchem zullen bezoeken als de gemeente beschikt over een
aangepaste speeltuin;

draagt het college off:
voor de korte termijn:
• to onderzoeken Welke aanpassingen er gedaan kunnen worden:

0 om de toegankelijkheid van huidige speeltuinen to verbeteren;
0 om bestaande speeltuinen aantrekkelijkerco maken voor alle kinderen (denk

aan een voelmuur/voetenpad, muzieWgeluid atributen);
• to beoordelen Welke toestellen geschikt zijn voor kinderen met een beperking en

(dus) kunnen blijven staan;

voor de lange termijn:
• een geschikte plek of bestaande speeltuin to vinden, die aangepast en zo nodig

uitgebreid kan worden, to denken aan Koekendaal of de Kruisbergse bossen;
• een plan to laten opstellen waaraan de nieuwe/vernieuwde speeltuin moet voldoen;
• schetsen to laten maken van de indeling van de speeltuin, met daarbij ook:

o een rolstoelparkeerplaats;
o bankjes voor begeleiders/ouders;



• aan de uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie het volgende toe to voegen:
o bij het plaatsen van nieuwe speeltoestellen rekening houden met alle kinderen

die hier gebruik van kunnen maken (d.w.z. kinderen met en zonder een
beperking);

En gaat over tot de orde van de dag.
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