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1. INLEIDING
Eind vorig jaar werd bekend dat het speeltoestel op het schoolplein van CBS De Til in Thesinge
niet meer aan de wettelijke veiligheidsvoorwaarden voldeed en dat het binnen een week
afgebroken moest gaan worden. Hiermee werd het schoolplein van CBS de Til van een
belangrijk speeltoestel ontdaan. Tijd voor actie dus! De geplande opknapbeurt voor de
speelruimte in Thesinge door de gemeente, die gepland stond voor 2013 is naar voren gehaald
en een commissie vanuit school, de gemeente, omwonenden van het schoolplein en
dorpsbelangen is aan de slag gegaan om het speelruimtebeleid voor Thesinge in 2011 in te
vullen. De nadruk van de herinrichting van de speelruimte ligt op het schoolplein, maar ook is
geconcludeerd dat het in Thesinge eigenlijk ontbreekt aan goede faciliteiten voor jongeren om
bij elkaar te komen en/of sportief te recreëren. Daarom zal het sportveld aan de rand van het
dorp ook heringericht worden. Het doel van de commissie is om de "speelruimte" in Thesinge
aantrekkelijk te maken voor alle kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in Thesinge.
Inmiddels is er een ontwerp gemaakt voor het schoolplein en is besloten om het sportveld een
opknapbeurt te geven door een deel te egaliseren, nieuwe (kleinere) doeltjes neer te zetten (op
een kleiner veldje) en bankjes te plaatsen aan de kant van de Bovenrijgerweg/kerkhof. Het
schoolplein wordt een speel, ontspan en ontmoetingsplek, waar speeluitdagingen samen kunnen
gaan met de mogelijkheid om ontspannen samen te komen.
Dit alles kost veel geld. De gemeente kan een deel hiervan opbrengen, maar daarnaast is er een
fondsenwervingcommissie in het leven geroepen die een aantal aanvragen voor financiële steun
heeft opgesteld. Als alles volgens planning verloopt zullen najaar 2011 de werkzaamheden
kunnen beginnen en zal Thesinge uiterlijk eind dit jaar weer een prachtig schoolplein/sportveld
hebben.
Een goede inrichting van het schoolplein en het sportveld is belangrijk omdat er dan optimaal
gebruik kan worden gemaakt van de geboden faciliteiten. Om deze reden zal het schoolplein
vanaf 2011 als openbare ruimte worden aangemerkt zodat, naast de schoolkinderen, alle
kinderen en jongeren uit het dorp gebruik kunnen maken van de faciliteiten aldaar. Het zelfde
geldt natuurlijk voor het sportveld. Ze kunnen er sportief en sociaal bezig zijn. Samen beleven
ze er dan veel plezier aan.
De projectgroep zet zich in om dit te realiseren. Dit voorstel is bedoeld om samen met
vrijwilligers, de Gemeente Ten Boer, CBS de Til, omwonenden en andere dorpsbewoners en
sponsoren tot een goed resultaat te komen.
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2. HUIDIGE SITUATIE
2.1 Hoe zien het huidige schoolplein en sportveld er uit?
De huidige situatie van het schoolplein is sinds begin 2010 gewijzigd. Het grote speeltoestel is
verwijderd omdat deze niet meer voldeed aan de wettelijke veiligheidseisen (attractiebesluit)".
Buiten dit speeltoestel heeft het schoolplein een zandbak, twee schommels een glijbaan en een
basket. Het plein is voor 90% betegeld. Hieronder staan een aantal situatiefoto’s van de huidige
situatie.
Schoolplein
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Het sportveld bevindt zich aan de rand van het dorp (Noordoost). Het sportveld heeft een klein
betegeld pleintje met één basket. Het basketbalpleintje is in matige staat. Op het sportveld
bevinden zich twee voetbaldoeltjes. Het veld is in matige conditie. Hieronder staan een aantal
situatiefoto’s van de huidige situatie.
Sportveld

2.2 Wat is de gewenste situatie?
Het plein van basisschool De Til is vooral een sociaal plein. Het is van oudsher het speelhart van
het dorp. Zowel tijdens als na schooltijd wordt er gespeeld, er is bijna altijd wel wat te doen. Voor
de allerkleinsten tot en met de middelbare schooljeugd is het de ontmoetingsplek van het dorp.
Niet voor niets zijn bij het ontwikkelen van de plannen voor het nieuwe plein vele partijen
betrokken: behalve de school, dorpsbelangen, de gemeente Ten Boer, een jongerenwerker,
buurtbewoners, ouders en, tussen de bedrijven door, de kinderen zelf. Het spreekt voor zich dat
besloten is dat het plein die sociale functie ook na de herinrichting zal moeten behouden.
Essentieel voor het succes van het plan is Om het plein voor iedereen goed toegankelijk te maken
en te houden is het schoolplein veranderd in openbare ruimte, met een onderhoudstaak voor de
gemeente (in samenwerking met de bouwcommissie van school).
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Besloten is dat het plein een meer duurzaam en natuurlijk karakter krijgt dan voorheen. Het wordt
een creatieve en natuurlijke speelplek; een plek waar kinderen de ruimte hebben om hun fantasie
te gebruiken en zelf invulling kunnen geven aan de manier waarop gespeeld wordt en nog iets
meekrijgen over de natuur (vruchtdragende struiken, beplanting die insecten, vlinders aantrekt
etc). Daarom is op verschillende plekken is ruimte vrijgemaakt voor planten, twee grote bomen,
struiken, klimplanten, rozen en perkjes voor wat kleiner groen. Hier en daar worden
vruchtdragende struiken gepoot. Een deel van de planten groeit enigszins afgeschermd in bakken,
een ander deel groeit tussen liggende boomstammen en daar mogen de kinderen tussen de
planten door lopen. Het kunstgras dat tot nu toe onder het grote speeltoestel lag, wordt vervangen
door schors. Verder komt er een waterpomp en kan er tussen bestaande berken op touwen worden
geklauterd. Er wordt veel gebruik gemaakt van houten paaltjes, bij plantenbakken, afscheidingen
en speeltoestellen.
En er komen natuurlijk talloze, creativiteit stimulerende avontuurlijke speelmogelijkheden. Nieuwe
verstopplekken, grote en kleine klimtoestellen, stappaaltjes, gekleurde tegels met een spel en een
minirenbaan, een klimrek waarop ook gezeten kan worden, een zithoek en twee bankjes, waarvan
er eentje om een grote boom. Aan de achterkant van de school is de inrichting vooral afgestemd
op de kleinere kinderen, aan de voorkant op de grotere kinderen. Op het plein blijft ondanks de
beperkte afmetingen genoeg ruimte over om te rennen en om groepsspelletjes te doen. Door
voldoende vrije ruimte over te laten blijft bovendien het huidige open en uitnodigende karakter
gehandhaafd.
Op dit moment wordt het sportveld sporadisch gebruikt. De reden hiervoor is de slechte toestand
van het veld. Het ligt in de bedoeling om het sportveld opnieuw te egaliseren en te voorzien van
nieuwe doeltjes een tweetal bankjes. Daarnaast zal het betegelde pleintje opnieuw worden gelegd
zodat het geen onevenheden meer vertoond. Door het sportveld zijn open karakter te laten
behouden en er geen avondverlichting te plaatsen wordt er voorkomen dat het hangplek gaat
worden voor de oudere jeugd met het risico van overlast voor de omwonenden. Hierover zijn er ter
voorbereiding reeds gesprekken gevoerd met de omwonenden.

3.WELKE ACTIVITEITEN?
Er zijn/worden afspraken gemaakt met verschillende organisaties voor het organiseren van
activiteiten. Dit geldt zowel voor het sportveld als voor het schoolplein.

3.1 Sportveld
Jaarlijks Koninginnedag feest, met zeskamp, fanfare, rommelmarkt etc;
Touwtrek wedstrijden vereniging voor Dorpsbelangen;
Sportdagen CBS de Til;
Gymnastieklessen CBS de Til;
Gymnastiek voor kinderen van de peuterspeelzaal;
Door het stuk verharding en het basketbalveld te verplaatsen, kan er bij activiteiten beter
catering of andere verzorging georganiseerd worden, zodat het voor de buurtbewoners
aantrekkelijk wordt om te komen meedoen, hetzij actief dan wel passief (ondersteunend).

3.1.1 Voetbal/Handbal:
Op het sportveld wordt het veld geëgaliseerd en komen de doelen dichter bij elkaar te staan.
Het veld kan o.a. door de schoolkinderen ook voor andere sporten/activiteiten gebruikt gaan
worden.
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3.1.2 Volleybal:
Op het verharde basketbalveld is er ook de mogelijkheid om een volleybalveld te maken.

3.1.3 Basketbal + verharding:
Het bestaande basketbalveld wordt verplaatst naar een plek die minder dicht tegen de
bebouwing aan zit.

3.2 Schoolplein
Voor het schoolplein is een ontwerp gemaakt dat uitgaat van het creëren van speelmogelijkheden
voor kinderen en een ontmoetingsplek voor jongeren.
Het ontwerp ziet er als volgt uit (het grijze vlak in het midden is de school):
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De volgende voorzieningen zullen worden aangebracht. De nummers van de voorzieningen
corresponderen met deze op bovenstaande tekening.
toestellen

Serienummer

Leverancier

1

Columbus speelcombinatie ipv glijbaan een
glijstang*

C 252

Speelmaatje

2

Boogloop

S 180

Speelmaatje

3

Zit leunbuizen ( twee stuks)

P 426

Speelmaatje

4

Vogelnestschommel groot nest

IJ2204A of
…….

IJREKA of speelmaatje

5

Speelplaatspomp

IJ2414-M1

IJREKA

5A

Watertafel

IJ2412C

IJREKA

5B

Watergoot

IJ2412E

IJREKA

5C

Vlonder onder de pomp

IJ2414-M2

IJREKA

6

Duikelrek

S 142 of S141

Speelmaatje

7

Stappaaltjes

7a

Stelten met apentouw

IJ2022 of
A690
IJ2021

IJreka of (zelf)
Europlay
IJREKA

8

Evenwichtbalk

IJ2051

IJREKA

overige
9

Boombank

IJ3007A

IJREKA

10

Schuur

Ontwerp TC

TC

11

Bloembakken

Ontwerp TC

TC

12

Gekleurde stoeptegels King en renbaan

13

Groen

Ontwerp TC

TC

14

Prullenbak

15

Lange bank

17

Rand Columbus

18

Boom

19

Boomstammen

20

Bankjes voor zithoek

21

Gekleurde tegels (atletiekbaan + king-spel)

21
a

Gekleurde tegels (centrale toegang school)

Gemeente TB
TC

* is al gecertificeerd, TC = technische commissie
De tekeningen op de volgende pagina geven een sfeerimpressie van het nieuwe schoolplein. Het
schoolplein zal naast de functie voor school en spelen/recreëren na school in elk geval gebruikt
worden voor de volgende activiteiten:
Jaarlijkse activiteiten rondom Pasen (neut’n schait’n, eieren zoeken etc.)
Activiteiten voor jongeren door jongerenwerk ten Boer;
Activiteiten voor kinderen en jongeren door de PKN gemeente in Thesinge;
Jaarlijks eindfeest van CBS de Til;
Start/finish en verzamelplaats van de jaarlijkse Taisner Run (+- 350 deelnemers);
Dorpsfeesten;
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Sfeerimpressie 1: Naast de school

Sfeerimpressie 2: Voorkant Schoolplein
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Sfeerimpressie 3: Achterkant Schoolplein
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4. PROJECTAANPAK; HOE GAAN WE HET DOEN?
4.1 Voortraject
In het voortraject is enthousiast samengewerkt tussen de diverse partijen. De school is in gesprek
gegaan met de leerlingen en ouders, de omwonenden hebben input gegeven, de bouwcommissie
van de school heeft gekeken wat men zelf allemaal kan ontwerpen en maken,de sfeerimpressies en
ontwerptekening zijn door een dorpsgenoot gemaakt en de vereniging voor Dorpsbelangen heeft er
voor gezorgd dat de rest van het dorp goed geïnformeerd is gebleven over de plannen, onder
andere via de website www.thesinge.com
Ook de kinderen en jeugd is om hun mening gevraagd. Zo is uit gesprekken met schoolkinderen
gekomen dat zij een meer avontuurlijk plein willen, waar mogelijkheden zijn om veel verschillende
dingen te doen en te ontdekken. De oudere jeugd heeft aangegeven dat zijn vooral een leuke plek
willen om samen te komen en een plek om samen te voetballen en andere balsporten te
beoefenen.
Dit alles tezamen heeft er voor gezorgd dat er een breed gedragen plan is gekomen, waar vooral
de jeugd van Thesinge halsreikend naar uit kijkt. Wij zijn er van overtuigd dat deze aanpak zal
leiden tot een speelruimte in Thesinge die tot de verbeelding spreekt, een impuls geeft aan de
uitstraling van de school en het dorp en de leefbaarheid van ons mooie dorp vergroot.

4.2 Organisatie
Het project is een samenwerking tussen Dorpsbelangen Thesinge, de Gemeente Ten Boer, CBS de
Til (directie en technische commissie), vrijwilligers (dorpsbewoners) en sponsors.
De gemeente voert, in opdracht van CBS de Til en de vereniging voor Dorpsbelangen Thesinge de
regie op de uitvoering. Als de benodigde middelen binnen zijn (dit moet worden aangetoond door
middel van toekenningbrieven van fondsen etc), zal de gemeente de uitvoering opstarten. De
gemeente schakelt de bedrijven in die de speelplek gaan aanleggen. De financiële afhandeling is
voor rekening van de gemeente, die de rekeningen betaald van de aannemer(s). De gemeente
regelt dus de voorfinanciering.
Een belangrijk deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door vrijwilligers uit het dorp. Door
de inzet van velen zal met een relatief beperkt budget prachtige voorzieningen voor de kinderen en
oudere jeugd van Thesinge worden gerealiseerd. Een speelruimte om straks trots op te kunnen
zijn.
Na realisatie wordt het beheer en onderhoud van het plein en de groenvoorzieningen de
verantwoordelijkheid van de gemeente Ten Boer (voor het speelveld is dit al het geval) . Om een
goed zicht en een aanspreekpunt te hebben voor de gemeente Ten Boer wordt het toezicht belegd
bij de directie en de bouwcommissie van CBS de Til.

4.3 Tijd/Capaciteit/Verdeling werkzaamheden
Door vrijwilligers (bewoners) en eigen werk (door bewoners) kunnen we veel zaken zelf regelen.
Bijvoorbeeld het ontwerp en de realisatie van de schuur en de bloembakken. De ervaring in
Thesinge leert dat bij de realisatie van dit soort projecten vele handen licht werk maken, met de
realisatie van het dorpshuis als groot voorbeeld. Dat zal in dit geval niet anders zijn; veur elk en
ain, door elk en ain.
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4.4 Kwaliteit
Alle toestellen moeten aan de CE norm voldoen. De zitbanken zijn van degelijk materiaal en zoveel
mogelijk onderhoudsarm. De aanleg moet dusdanig zijn dat er rekening wordt gehouden met het
plegen van onderhoud. Dit gebeurt in goed overleg met de gemeente ten Boer.Uitvoering van het
project zal leiden tot een verbetering van de leefomgeving die nog beter geschikt zal zijn voor
dorpsactiviteiten en evenementen. Een centrale, openbare plek in het dorp voor iedereen
toegankelijk. Daarnaast is het realiseren van dit project een sociale impuls voor het dorp.

4.5 Begroting
Begroting speelvoorzieningen Thesinge
Alle bedragen excl. BTW
Kosten

Dekking

Materiaal/toestellen
klim speeltoestel
boogloop
zit leunbuizen
vogelnestschommel
speelplaatspomp compleet
koorddans
stappaaltjes 8 st
evenwichtsbalk
touwen tussen bomen
boombank

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal materiaal/toestellen

€

9.500 Gemeente ten Boer
2.500 Fonds X
500 Overige fondsen/sponsoren
1.800
5.000
1.000
450
275
600
600

€

16.180

€

22.145

22.225

Uitvoering
schors leveren en verwerken
opruimen tegels en herstraten
plantgat maken voor bomen
leveren en planten boom
plaatsen toestellen
aanleggen pad 45 m
herstraten gekleurde tegels 50 m2
inclusief leveren
leveren beplanting
plantvakken maken
onvoorzien

€
€
€
€
€
€
€

1.500
1.000
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000

€
€
€

1.000
500
1.500

Totaal uitvoering

€

11.000

Herinrichting trapveld jeugd
trapveld renoveren
bankjes plaatsen
basketbalveldje verplaatsen

€
€
€

2.000
600
2.500

Totaal sportveld

€

5.100

Totaal project

€

38.325

Totaal dekking

€

38.325
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4.6 Onderhoud
Het schoolplein zal worden onderhouden door de gemeente ten Boer, ondersteund door de
bouwcommissie van de school. Onderhoud (mn. gras maaien) van het sportveld wordt gedaan door
de gemeente. Dorpsbelangen ziet hier op toe.

5. COMMUNICATIE
Dit plan is tot stand gekomen met medewerking van vertegenwoordigers die allen een andere
achterban vertegenwoordigen en gezamenlijk een projectgroep vormen. De projectgroep bestaat
uit een vertegenwoordiging van CBS de Til (school), de gemeente Ten Boer, een jeugdwerker,
omwonenden van het schoolplein, de gemeente Ten Boer en de Vereniging voor Dorpsbelangen
Thesinge Door deze diversiteit is eenduidige communicatie essentieel.
Afgesproken is dat er twee communicatiekanalen zijn. Allereerst is er het kanaal van school. Via de
nieuwsbrief en de website worden de ouders van de schoolgaande jeugd op de hoogte gehouden
van de voortgang en de voorgenomen plannen.
Het tweede kanaal is die van Dorpsbelangen. Zij communiceren met hun achterban (het dorp
Thesinge) d.m.v. huis aan huis mailing en de website van Thesinge; www.thesinge.com

5.1 Samenwerking:
CBS de Til en de Vereniging van Dorpsbelangen zijn gemeenschappelijk opdrachtgever van dit
project. De gemeente ten Boer zal voor dit project als uitvoerder optreden en voert namens de
opdrachtgevers de financiële administratie van het project. De hierboven genoemde projectgroep
ondersteunt beide partijen hierin.

5.2 Hoe dorpsbewoners informeren/betrekken?
-

Inventarisatie direct omwonenden schoolplein en sportveld
keuze ontwerp speeltoestel, jeugd betrekken
via flyers dorpsbelangen
via website School en Thesinge
via ouderavonden school
feestelijke opening organiseren

6. TIJDSPLAN
Activiteit

Planning

Voorbereiding project, betrokkenheid en overleg gemeente, school en
omwonenden

Vanaf maart 2011

Ontwikkelen plan en ontwerpen schoolplein en sportveld

April-juni 2011

Aanvraag subsidies en sponsoren

Start juli 2011

GO / NOGO : Uitslag subsidies/sponsoring

September/oktober
2011

Start uitvoering

1 november 2011

Afronding realisatie

31 december 2011
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