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Inleiding 
 

Het is gelukt!  
 
Stichting Spelen in Gouda Oost is opgericht om een natuurlijk en avontuurlijk speelterrein 
te realiseren en te beheren in Gouda Oost. Vanaf december 2016 is hier aan gewerkt door 
eerst de werkgroep, later de stichting. Ons streven was om in anderhalf jaar tijd het terrein 
te realiseren. In juni 2018 is het speelterrein inderdaad geopend. In dit jaarverslag leest u 
welke werkzaamheden door de stichting zijn uitgevoerd in 2018 en tot welke resultaten dit 
heeft geleid. De werknaam  van het speelterrein, “De Driehoek”, is na een prijsvraag 
veranderd in “Het Eiland”. In dit jaarverslag gebruiken we de naam “Het Eiland”.  
 

 

Doelstelling uit de Statuten van de in augustus opgerichte Stichting 
 
De stichting tracht haar doel te bereiken door een actieve rol te spelen bij: 

 Het verwerven van middelen ter realisering van het speelterrein Het Eiland. 

 Het ontwerpen en inrichten van speelterrein Het Eiland. 

 Zorgdragen van het terrein behorend bij de speelterrein, zoals omschreven in het 
bruikleenovereenkomst met de gemeente 

 Het adviseren over overige speelgelegenheden in Gouda Oost. 
 

 

 

Ambitie en Realisatie in 2018 
 

1 Financiën 
 
De ambitie, uit het beleidsplan 2017-2028: 
Het verwerven van middelen ter realisering van speelterrein Het Eiland, opdat het 
speelterrein in de zomer van 2018 toegankelijk is. De Stichting richt zich actief op het 
verwerven van gelden ten behoeve van de realisatie en het onderhoud van Het Eiland. Zij 
doet dit door haar projectplan onder de aandacht brengen van fondsen, sponsors, 
particulieren en bedrijven. Ze heeft een bedrag van circa € 180.000 begroot voor de 
realisatie en het onderhoud van het speelterrein. 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies en donaties, 
schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten. 
Het ontwerpen en inrichten van een speelterrein gelegen op het driehoekige terrein ten 
noorden van het sportcomplex GSV, en ten zuiden van de Voorwillenseweg, hierna te 
noemen: speelterrein Het Eiland.   
 
Realisatie in 2018: 

 Voor de realisatie en beheer voor de komende 10 jaar bleek uiteindelijk een bedrag 
van circa € 200.000 nodig. De stichting heeft in totaal bij 37 fondsen, overheden en 
bedrijven een verzoek ingediend om mee te betalen. Hieraan is vanaf juni 2017 
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hard gewerkt. Er is door 23 fondsen een toezegging gedaan. Samen met donaties 
van een aantal particulieren was het genoeg om het plan te kunnen realiseren. 
Door de begroting goed in de gaten te houden zijn de kosten van aanleg binnen de 
begroting gebleven. De toezeggingen worden 100% nagekomen.  

 De Stichting heeft de ANBI-status aangevraagd bij de Belastingdienst. Deze 
aanvraag wordt afgewezen omdat het speelterrein “niet voor het algemeen nut is”. 
Bij navraag bij andere speeltuinbesturen  heeft de Stichting besloten een SBBI aan 
te vragen voor de toegezegde donaties. Deze aanvraag wordt toegewezen voor de 
aangevraagde bedragen, waardoor geen schenkbelasting over de donaties zal 
worden geheven.  

 
 

 
 

2 Het ontwerpen en inrichten  
 

De ambitie, uit het beleidsplan 2017-2028: 
Het ontwerpen en inrichten van een speelterrein gelegen op het driehoekige terrein ten 
noorden van het sportcomplex GSV, en ten zuiden van de Voorwillenseweg, hierna te 
noemen: speelterrein “Het Eiland. De stichting wil ook kinderen met een beperking uit heel 
Gouda de mogelijkheid bieden om samen met kinderen zonder beperking op het 
speelterrein te verblijven en te spelen.  
 
 
Realisatie in 2018: 

 Ons initiatief is voor de gemeente Gouda een pionierservaring, net als voor ons als  
pas opgerichte stichting. We trekken gezamenlijk op, de gemeente besluit in de 
loop van het project als pilot te benoemen in het kader van burgerparticipatie.  
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 In januari  geeft de Stichting de opdracht het speelterrein aan te leggen aan 
Multituin en Landschap, na vergelijking van offertes van vier aannemers.  

 We benoemen een (gedoneerde) directievoerder/toezichthouder. Het 
ontwerpbureau houdt mede toezicht.  

 De aannemer vraagt de benodigde vergunningen aan. Op het terrein zijn wellicht 
spechten en vleermuizen aanwezig, zij lijken roet in het eten te kunnen gooien. Ook 
moeten er toch, onverhoopt, een paar bomen wijken om de plannen te kunnen 
uitvoeren. We winnen advies in van onze “eigen” ecoloog-adviseur en de 
stadsecoloog. De vergunningaanvragen worden waar mogelijk en noodzakelijk 
aangepast. Regelmatig overleg door de stichting, gemeente en de aannemer met 
verontruste buurtbewoners heeft tot resultaat gehad dat er geen bezwaren worden 
ingediend. Net op tijd komt de Omgevings Dienst Midden Holland met de 
toewijzing.  

 We vragen in een vroeg stadium de Speeltuinbende en enkele ouders van kinderen 
met een beperking om advies, zodat ook deze kinderen (deels) van het terrein 
gebruik kunnen maken.  

 In april begint de aannemer met de werkzaamheden op het terrein. Directievoerder, 
toezichthouder, gemeente en het stichtingsbestuur houden de vorderingen in de 
gaten. Er wordt grond opgebracht, een sloot gegraven, funderingen aangelegd, een 
heuvel gebouwd. De speeltoestellen worden geleverd en geplaatst. Vrijwilliger 
brandt een op ons verzoek drie bordspelen in de tafels. Voor onvoorziene 
omstandigheden worden oplossingen gezocht en gevonden door het 
gemeenschappelijk optrekken door alle partijen.  

 De amateurarcheoloog die bij het uitgraven van de speelsloot aanwezig is vindt een 
aantal kleine voorwerpen, waaronder een gouden armbandje van twee eeuwen 
terug. 

 De toestellen worden na plaatsing gekeurd en waar nodig bijgewerkt.  

 Een week voor de opening krijgen we 400 struikjes cadeau. Vrijwilligers zetten ze in 
de avonduren in de grond. 

 Op 30 juni 2018, anderhalf jaar nadat we toestemming kregen het terrein te mogen 
gebruiken, openen de burgemeester en een van de kinderwethouders het terrein 
onder grote belangstelling.  Na maanden alleen maar verlangend door de hekken 
gekeken te mogen hebben stormen zo'n 200 bezoekers het terrein op.  

 In de eerste twee maanden na de opening tellen we per dag 100-200 bezoekers. 
Het weer werkt mee: het blijft de hele zomer warm. Op het terrein is op elk moment 
van de dag een plekje in de zon of in de schaduw te vinden. De kinderen klimmen 
in bomen, in de klimnetten. Ze bouwen hutten van takken. Ze balanceren over 
drijvende balken in de sloot en klimmen over de touwbrug.  Ze vieren er hun 
verjaardag of hun straatfeest. En ze spelen eindeloos met water en zand. Er komen 
buurtbewoners voor een praatje. Tot onze verrassing komen niet alleen kinderen en 
ouders uit Oosterwei, ze komen uit heel Gouda en zelfs van daarbuiten. 's Avonds 
gebruikt een grote groep Marokkaanse wijkbewoonsters het speelterrein als 
ontmoetingsplaats, terwijl hun kinderen er spelen. 

 Behalve kinderen met hun (groot)ouders vinden ook scholen (ook van buiten de 
gemeente) en de buitenschoolse opvang de weg naar Het Eiland.  

 Ouderen lopen hun rollatorronde over het terrein. 

 In de herfst en winter nemen zoals verwacht de bezoekersaantallen af: het wordt te 
koud.  
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3 Beheer 
 

De ambitie, uit het beleidsplan 2017-2028: 
Zorgdragen van het terrein behorend bij de speelterrein, zoals omschreven in het 
bruikleenovereenkomst met de gemeente. 
 
Realisatie in 2018: 

 In de loop van het project is het beheerplan voor de komende 5-10 jaar opgezet, 
waarin opgenomen de certificering en het onderhoud van de speeltoestellen, de 
jaar- en kwartaalinspecties, het bijhouden van logboeken, het onderhoud van water 
en groen. De taakverdeling tussen Stichting en gemeente is hierin uitgewerkt. 

 De ingebruikgevingsovereenkomst tussen de Gemeente en de Stichting is in maart 
2018 ondertekend. Het contract loopt tenminste tot 2028. Het beheer van het terrein 
is in handen van de Stichting.  

 De sleutelbewaarders krijgen bij de opening de sleutels uitgereikt door de 
burgemeester en kinderwethouder. Zij doen elke dag bij toerbeurt de hekken 's 
morgens open en 's avonds dicht. Het bestuur houdt regelmatig contact met  
sleutelbewaarders door middel van een appgroep en 2 bijeenkomsten tussen juli en 
december.  

 We hadden gepland dat de vrijwilligers, onder coördinatie van het bestuur, voor het 
eerst aan de slag zou gaan op de Groene Motordag in het najaar, om samen met 
kinderen en andere wijkbewoners mee te helpen bij het planten van bomen, 
struiken en planten. Dit werk, toch meer een professionele klus, is uiteindelijk 
uitgevoerd voor Multituin. Er was eerder al werk aan de winkel voor de 
groenvrijwilligers: de 400 struikjes die in juni geplant werden, hadden water nodig in 
de droge maanden die volgden. Om de avond hebben vrijwilligers, geholpen door 
veel enthousiaste kinderen en ouders, honderden liters slootwater met emmers en 
gieters over de struikjes verdeeld. Terwijl de rest van het groen in Gouda het zwaar 
te verduren kreeg, hielden onze struikjes stand. Vrijwilligers, oproepbaar via een 
appgroep, onderhouden de bodem, de sloot, de speeltoestellen en het meubilair 
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onder coördinatie van het bestuur. Een teveel aan brandnetels, distels en enige 
ander ongewenste kruiden zijn  in bedwang gehouden door de vrijwilligers. Het 
bestuur houdt regelmatig contact met hen over de werkzaamheden via een 
appgroep. In oktober en november hebben vrijwilligers tijdens drie ochtenden het 
blad, dat de grote bomen die het terrein omringen lieten vallen, van het zand en het 
gras geharkt. Ook zijn er mezenkastjes opgehangen, is de sloot uitgebaggerd en 
zijn tafels en banken opnieuw in de lijnolie gezet. De stichting heeft veel plezier van 
de gereedschapskast in de fietsenstalling van de naastgelegen flat, die 
Woonpartners ter beschikking heeft gesteld.  

 Sleutelbewaarders en bezoekers rapporteren aan het bestuur als zij zaken 
waarnemen die onderhoud nodig hebben. De geplande tweewekelijkse inspecties 
veranderen daardoor in dagelijkse inspecties, zeker in de periode vlak na de 
opening. De speeltoestellenfabrikant Speelmaatje en Multituin komen een aantal 
keer om aanpassingen en reparaties te doen. Ontwerpbureau Ris denkt hierbij 
mee. De Klusgroep zorgt zelf voor klein onderhoud. Doordat kinderen op 
onverwachte wijze van het terrein gebruik maken, moeten er tussentijds 
werkzaamheden plaatsvinden. Zo moeten de takken die kinderen onder 
klimtoestellen verzamelen of in de speelsloot gooien, regelmatig worden 
weggehaald. Ook zwemmen oudere kinderen vanuit de speelsloot de omliggende 
diepere sloten in. Hiertegen zijn fysieke maatregelen genomen. De waterpomp die 
werk op zonne-energie, werkte een beetje te goed. Er is meer drainagezand en een 
extra drainagebuis aangebracht. Alle bevindingen en werkzaamheden worden in 
het logboek genoteerd. De gemeentelijke inspecteur houdt ons scherp.  

 De Techniekgroep is een aantal malen op het terrein bijeen geweest om vast te 
stellen welke wijzigingen aangebracht zouden moeten worden en heeft deze 
aanpassingen waar mogelijk zelf uitgevoerd. Aannemer Multituin heeft opdracht 
gekregen voor enkele moeilijkere klussen. Zo is de ongewenste doorgang naar de 
omringende sloot afgesloten door de brug lager te maken. De 
speeltoestellenleverancier heeft een aantal kinderziektes aan de toestellen 
verholpen. 

 Stichting Present Gouda en het Wellantcollege bieden aan om met leerlingen 
gedurende vier ochtenden onderhoud te plegen op het terrein. Ze hebben samen 
met hun docent de sloot begaanbaar gemaakt, riet weggehaald, onkruid gewied en 
blad geharkt. 

 De vrijwillige “Ogen en Oren” van de omringende flats nemen contact op met het 
bestuur zodra zij ongewenste zaken waarnemen. De eerste week klimmen jongens 
over de gesloten hekken. De wijkagent en stadsmarinier hebben meegeholpen dit 
gedrag te stoppen. De hekken worden beter beveiligd door middel van prikkelband, 
wat ze minder goed overklimbaar maakt. 

 Afval: het opruimen van zwerfafval is een verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Door elke avond voor sluitingstijd samen met kinderen het terrein op te ruimen, 
bleef het schoner dan we hadden durven hopen; er wordt bijna geen afval 
achtergelaten. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het gratis kunnen 
aanbieden van het afval.  

 Sociale cohesie: Het terrein is openbaar toegankelijk en iedereen is welkom. Het 
bestuur houdt een oogje in het zeil op hoe kinderen, jongeren, ouders en ouderen 
op het terrein met elkaar omgaan. De bezoekers lijken (er is niet geteld) een goede 
afspiegeling van de wijk en van Gouda. De sleutelbewaarders en de Ogen en Oren 
helpen het bestuur daarbij. Er zijn nauwelijks incidenten. Een bestuurslid neemt 
deel aan het Leefbaarheidsoverleg van de wijk. Af en toe hebben aanwezige 
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bestuursleden en vrijwilligers kinderen aangesproken op onwenselijk gedrag zoals 
pesten of zwemmen in de omringende sloten. Een enkele keer zijn bezoekers 
aangesproken op roken of alcohol drinken op het terrein.  

 Activiteiten: In de tweede helft van 2018 was het bestuur van plan om diverse 
activiteiten te organiseren voor kinderen op het gebied van natuurbeleving. Doordat 
bestuursleden hun vakanties na de drukke maanden gepland hebben, is dat er niet 
van gekomen. We pakken dit in 2019 weer op. Wel heeft o.a. Scharrelkids gebruik 
gemaakt van het terrein in het kader van natuureducatie.  

 
 

 

4 Advisering 
 
Uit het Beleidsplan 2017-2028: 
Het gevraagd en ongevraagd adviseren over overige speelgelegenheden in Gouda Oost.  
 
Realisatie in 2018: 
In 2018 heeft de stichting een gesprek voorgesteld aan de wethouder, om te praten over 
het speeltuinbeleid van de gemeente. De wethouder heeft positief gereageerd. Hierop zal 
het bestuur in 2019 terugkomen. Een van de bestuursleden zal in 2019 meewerken aan 
de Stadmakers van Gouda Bruist, een informatiepunt voor Goudse inwoners  met ideeën 
die het welzijn in de stad bevorderen.  
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5 Communicatie 
 
Ambitie, uit het beleidsplan 2017-2028: 
De Stichting, informeert kinderen en overige wijkbewoners gedurende het hele jaar 
regelmatig over de stand van zaken en betrekt hen waar mogelijk bij de vervolgstappen.  
Ze doet dit door middel van nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten, website en bezoek 
aan scholen.  
De stichting wil ouders informeren over het belang van natuurspelen van hun kinderen.  
De stichting richt zich in eerste instantie op de kinderen van Gouda Oost. Voor hun ouders 
en ouderen in de wijk wil de stichting een ontmoetingsplek bieden. 
De stichting wil kinderen met een beperking uit heel Gouda de mogelijkheid bieden om 
samen met kinderen zonder beperking op het speelterrein te verblijven en te spelen. 
 
 

Realisatie in 2018:  

 We hebben een website via het Wijkteam en een e-mail adres, een Twitteraccount 
en een Facebookaccount. 

 We verzonden in 2018 regelmatig nieuwsbrieven aan bewoners en andere 
geïnteresseerden. 

 Alle omwonenden van het terrein zijn meermaals extra geïnformeerd door middel 
van huis aan huis aanbellen en/of posters in de hal van de flats; 

 We brachten het Eiland in wording, bij de opening en daarna onder de aandacht 
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van de plaatselijke media en we hebben circa tien keer de plaatselijke pers 
gehaald.  

 Journalisten van TV Gouwestad hebben een film gemaakt over de plannen. Deze 
film is op Youtube en onze website geplaatst.  

 We gaven op 2 wijkinformatiebijeenkomsten een toelichting op de plannen. We 
hebben hier de wensen van kinderen en andere bewoners geïnventariseerd. Deze 
zijn zo goed mogelijk ingepast in de plannen. 

 Bij een wijkavond, bij Spel aan Huis en bij Gouda Bruist hebben we een presentatie 
gegeven over de totstandkoming van Het Eiland.  

 
 
Naast het veelvuldige contact met “onze” ambtenaren onderhouden we contact met de 
volgende organisaties: 

 De wijkagent en de BOA's 

 Wijkteam Gouda Oost 

 Gouda Bruist, een initiatief voor alle actieve Goudse bewoners. We staan met ons 
project op hun website.  

 Historische Vereniging Golda  in verband met de archeologische waarde van het 
terrein; 

 Openbare Basisschool Wereldwijs; 

 De Brede School, met als doel de scholen in en om de wijk te informeren; 

 Stichting Groene Pedagogiek; 

 Stichtingen voor Welzijn: Kwadraad, Sociaal Team 0-100+, Stichting Jong, Spel aan 
Huis. De woningbouwverenigingen in de wijk: Mozaïek Wonen en Woonpartners 
Midden-Holland; 

 De Speeltuinbende, een stichting die adviseert  in verband met de toegankelijkheid 
voor kinderen in een rolstoel. Ook vragen we ouders van deze kinderen naar hun 
mening; 

 Stichting Present en het Wellantcollege. 
 
 

6 Vrijwilligers 
 
Ambitie:  
Voldoende vrijwilligers werven uit wijkbewoners en overige Goudse inwoners, om 
gezamenlijk het beheer van het terrein gestalte te geven.  
 
Realisatie in 2018:  
Er zijn 4 vrijwillige bestuursleden, 8 sleutelbewaarders, 4 leden van de techniekgroep 
waarvan één onze eigen controle van de speeltoestellen zal uitvoeren. 
Er zijn voorts circa 20 overige vrijwilligers, op te roepen via een appgroep.  
Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat het speelterrein elke dag open was, we hebben 
problemen opgelost, reparaties uitgevoerd en het terrein beheerd. 
Het bestuur heeft een Gedragscode opgesteld in verband met het aanvragen van  een 
Verklaring Omtrent Gedrag. Voor de bestuursleden en sleutelbewaarders is een Verklaring 
Omtrent Gedrag aangevraagd en verkregen.  
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7 Deskundigheidsbevordering van de bestuursleden 
 
Realisatie in 2018: 
Bestuursleden hebben deelgenomen aan:  
De Leergang Managen en besturen door vrijwillige besturen; 
Cursus over de AVG; 
Cursus Omgaan met emoties en agressie. 
 
Voor de overige deskundigheid die nodig was en niet voorhanden binnen het bestuur, zijn 
“hulptroepen” gezocht en gevonden: in verband met de vergunningen en de ecologie  en 
diversiteit van flora en fauna van het terrein, met de financiën en de Belastingdienst, met 
betrekking tot alle technische uitwerkingen en onderhoud.  
 
 
 

 

8 Evaluatie met anderen 
 

Regelmatig zijn vrijwilligers en bestuursleden aangesproken door bezoekers die zeggen 
hoe blij ze zijn met dit terrein. Kinderen, (groot)ouders, omwonenden zijn zeer positief. Op- 
en aanmerkingen zijn door het bestuur besproken en waar mogelijk en wenselijk 
overgenomen; kleine en goedkope wijzigingen aan het terrein zijn snel doorgevoerd. Voor 
een groter probleem, het water (teveel in te weinig uren) en het zand (erosie van de 
speelplek waardoor de speelsloot volloopt) is het bestuur bezig een oplossing te vinden. 
Dat zal in 2019 opgelost worden.  
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Via de website en via de gemeente zijn vragen van omwonenden gekomen over de 
kwaliteit van het water en van één wijkbewoner over de sluitingstijden van de hekken. De 
vragen zijn door ons beantwoord, grotendeels tot tevredenheid van de vragenstellers. 
In 2019 zullen we het project/de pilot evalueren met diverse organisaties en instanties.  
 

Nawoord van het bestuur: 
Het was werken, hard werken voor ons, bestuursleden. Er kwamen zaken op ons pad 
waarvan we nog nooit gehoord hadden of waarover we nog weinig van wisten. We waren 
(en zijn nog steeds) verbaasd dat een speelterrein op openbaar gebied, toegankelijk voor 
alle bewoners, volgens de Belastingdienst “niet van algemeen nut is”. We wisten niets 
over mitigerende maatregelen, dat je vleermuizen die mogelijk in één boom op het terrein 
verblijven in de zomer, gepaste huisvesting moet bieden, inclusief wentijd. 
We leerden over grondverzet, archeologie, drie soorten zand, valhoogtes en beknellingen.  
Over de AVG en de privacy en de VOG. Over de eisen van de inspectie over een boom 
die over de sloot ligt.  
 
We werden blij verrast, dat zoveel fondsen en particulieren in ons plan geloofden, 
waardoor we al het benodigde geld bij elkaar kregen. We waren ook blij met de 400 
struikjes die we kregen, en wat minder blij dat daarna twee maanden lang geen druppel 
regen viel. Heel blij met al onze vrijwilligers, die komen helpen waar nodig. 
 
Met alle medewerking die we kregen van zoveel mensen, bedrijven en instanties. De 
gemeente Gouda, Multituin en Landschap, Bureau Ris en vele anderen die we om raad of 
daad vroegen.  
 
Het meest blij werden we van de kinderen, die op 30 juni juichend het terrein opstormden 
na het  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 JAAA, van de burgemeester. En van alle kinderen die kwamen 
spelen. En de ouders, grootouders, wijkbewoners, met of zonder rolstoel of rollator, die 
kwamen meegenieten van het groen, het zand en water, de zon en de schaduw. 
 
Het was hard werken, maar o, wat was dit de moeite waard.  
Loes Ostendorf, Irene Tielman, Lies van der Oord, Petra Otten 
 

 
 
 
 


