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1.

Inleiding

Sinds het eerste kwartaal 1997 wordt er veelvuldig gesproken over de mogelijkheid een speeltuin te
realiseren in de gemeente Edam-Volendam. Naar aanleiding van deze berichten is een aantal inwoners van
Edam en Volendam met elkaar in contact gekomen. Wij hebben ons verenigd in de stichting i.o. De
Speelderij.
Het doel van de Speelderij is het realiseren en in stand houden van een speeltuinvoorziening binnen de
gemeente Edam-Volendam, indien mogelijk in combinatie met een kinderboerderij. Wij willen deze
speeltuin in eerste instantie realiseren voor kinderen woonachtig in de gemeente Edam-Volendam in de
leeftijd tot en met 12 jaar. Op 1 januari 1997 was deze doelgroep ruim 4.000 kinderen groot. Gezien de
recente grootschalige nieuwbouw in de gemeente Edam-Volendam kan er vanuit worden gegaan dat deze
doelgroep de komende jaren alleen maar groter zal worden.
Wij denken dat er behoefte is aan speeltuin. Voordat wij onze plannen echter verder gaan uitwerken
hebben wij middels een enquête gepeild bij de ouders van de kinderen of er een behoefte en een draagvlak
voor is.
2.

Probleemstelling

Ten aanzien van de enquête hebben wij een aantal probleemstellingen geformuleerd;
• Bestaat er een behoefte in de gemeente Edam-Volendam voor een centrale speeltuinvoorziening;
• Zijn mensen bereid één of andere vorm van een verbintenis te nemen met de speeltuin;
• Bestaat er een voorkeur voor een speeltuin in combinatie met een kinderboerderij;
• Zijn mensen bereid om mee te werken aan de creatie en instandhouding van een speeltuin.
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Via deze probleemstelling moet duidelijk worden of er onder de ouders van de doelgroep van een
speeltuin (0 t/m 12 jaar, op 1 januari 1997 ruim 4.000 kinderen) behoefte is aan een speeltuin. Daarnaast
kan tevens inzicht verkregen worden in het aantal gebruikers van de speeltuin, of een combinatie met een
kinderboerderij gewenst is enz. Ook de bereidheid om mee te werken is van belang. Immers een speeltuin
zal nooit alleen door professionals/vaste krachten gerund kunnen worden. De financiële lasten zouden
dan te hoog worden.
3.

Methode van onderzoek

Als methode van onderzoek is gekozen voor een schriftelijke enquête. Argumenten hiervoor waren o.a.
• de geïnterviewde kan zelfstandig op een voor hem of haar gekozen plaats en tijdstip de enquête
invullen, en
• in een relatief korte tijd kan een groot aantal mensen bereikt worden.
Via deze enquête wilden we feitelijke informatie verzamelen. Daarom is gekozen voor een algemene eerste
vraag, waarna de vragen steeds gedetailleerder werden.
De enquête is uitgereikt op alle openbare en bijzondere basisscholen in de gemeente Edam-Volendam.
Ook op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is de enquête uitgereikt. Aan docenten en begeleiders
op de scholen is gevraagd of zij de enquête wilden uitdelen in de klas, met het verzoek aan de kinderen het
enquêteformulier aan hun ouders te geven. Op deze wijze zijn in week 5 en 6 van 1998 3.000
enquêteformulieren verspreidt.
Door docenten, medewerkers etc. van de openbare en bijzondere basisscholen, peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven is enthousiast meegewerkt aan de enquête. Zonder hun medewerking was deze
enquête niet mogelijk. De stichting i.o. de Speelderij is bijzonder dankbaar dat deze medewerking zo groot
was.
Tevens is de enquête gepubliceerd in zowel de Nivo (editie van 28 januari 1998) als de Stadskrant (editie
van 26 januari 1998). Op deze wijze konden mensen die geen enquêteformulier ontvangen toch reageren
indien zij een mening hebben over de speeltuin.
4.

Resultaten

Verwerking van de enquêteformulieren
De ingeleverde enquêteformulieren zijn verwerkt in een zelf ontwikkeld spreadsheet programma (Excel
7.0). De op het enquêteformulier gegeven informatie is ingevoerd. Op deze wijze is een bestand verkregen
waaruit op vrij simpele wijze de uitkomsten van de enquête gehaald konden worden. Daarnaast is tevens
een bestand van gegevens ontstaan waaruit in het verdere proces namen, adressen etc. geput kunnen
worden.
Respons:
Er zijn 3.000 enquêteformulieren uitgedeeld, in totaal zijn er 1.019 weer retour ontvangen, een respons
van 34 %. Gezien de opzet van deze enquête, plus het feit dat gezinnen met meer dan 1 schoolgaand kind
meerdere enquêteformulieren hebben ontvangen kan ook nog een ander ‘respons-cijfer’ berekend
worden. De doelgroep waar deze enquête zich op richt is ongeveer 4.000 kinderen groot. De ouders van
in totaal 2.256 kinderen hebben gereageerd. Met andere woorden van de ouders van de doelgroep is
2.256/4.000 = 56 % bereikt via deze enquête. Gesteld kan dan ook worden dat via deze enquête een
duidelijk beeld gevormd kan worden van de mening van de ouders van de doelgroep voor een speeltuin.
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Ook is gekeken naar de herkomst van de ingeleverde enquêteformulieren. Van de 1.019 ingeleverde
formulieren zijn er 797 ingeleverd vanuit de kern Volendam, 214 uit de kern Edam, 3 uit de Purmer, 2 uit
Warder, 1 uit Katwoude, 1 uit Middelie en 1 uit Purmerend. Ten aanzien van de twee grootste kernen,
Volendam en Edam kan gesteld worden dat de respons, gerelateerd aan het inwonertal per kern, ongeveer
gelijk is.
Hierna volgen, weergegeven in een aantal cirkeldiagrammen, de antwoorden op de gestelde vragen.
Vraag/stelling 1: In de gemeente Edam-Volendam is behoefte aan een speeltuin.

1%

ja
nee

99%

Vraag/stelling 2: Bent u van plan de speeltuin regelmatig te bezoeken ?

2%
18%
wekelijks
maandelijks
53%

incidenteel
nooit

27%

Vraag/stelling 3: Gaat uw voorkeur uit naar een speeltuin in combinatie met een kinderboerderij.

10%

ja
nee

90%
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Vraag/stelling 4: Als er een speeltuin komt wil ik mijn kinderen/ons gezin mogelijk lid maken.

6%

ja
40%

54%

misschien
nee

Vraag/stelling 5: Ik wil graag meehelpen bij het realiseren/in stand houden van een speeltuin.

27%

ja
nee

73%

5.

Conclusies

Geconcludeerd kan worden dat er een grote behoefte is aan een speeltuin in de gemeente EdamVolendam. Ruim 99% van de geënquêteerden geeft aan dat er een behoefte is. Van deze groep geeft 90%
de voorkeur aan een speeltuin in combinatie met een kinderboerderij. Bij de geënquêteerden verwacht
53% de speeltuin gemiddeld eens per week te bezoeken, 27 % verwacht dit maandelijks te doen.
Aangetekend dient natuurlijk wel te worden dat de frequentie van het bezoek in meer of mindere mate
bepaald wordt door de kwaliteit van de speeltuin en de weersomstandigheden.
Ten aanzien van een mogelijk lidmaatschap van een speeltuin verwacht 54% van de geënquêteerden lid te
worden van een speeltuin, terwijl 40% overweegt om lid te worden. Met name dit gegeven is van het
belang bij het begroten van de mogelijke baten en lasten van een te realiseren speeltuin.
Niet alleen voldoet een speeltuin in een grote behoefte, ook wordt door velen aangegeven dat hij/zij op
de één of andere manier wil helpen bij de realisatie en instandhouding van een speeltuin. In totaal 271
(27%) geënquêteerden geeft in eerste instantie aan mee te willen helpen bij de creatie of beheer van een
speeltuin. Via deze enquête is dus een belangrijke bron van toekomstige vrijwilligers aangeboord.
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6.

Hoe nu verder …

Via deze enquête wilde de stichting i.o. de Speelderij weten of er een draagvlak is voor een speeltuin,
mogelijk in combinatie met een kinderboerderij. Duidelijk is nu dat de behoefte heel erg groot is.
De stichting i.o. de Speelderij geeft zich dan ook zelf de taak om in overleg met het college van
burgemeester en wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Edam-Volendam te komen tot
de realisatie van een dergelijke speeltuin. De locatie van de speeltuin dient zich centraal gelegen binnen de
gemeente Edam-Volendam te bevinden. In eerste instantie dienen de werkzaamheden toegespitst te zijn
op de realisatie van een speeltuin, waarna gefaseerd toegewerkt kan gaan worden naar een combinatie
speeltuin/kinderboerderij. Bij de keuze van een locatie dient met deze combinatie zoveel mogelijk
rekening gehouden te worden.
Hierbij zal het gemeentebestuur van de gemeente Edam-Volendam vooral een taak hebben in het bepalen
van de lokatie waar een speeltuin gerealiseerd kan worden. De stichting i.o. de Speelderij gaat tijdens de
periode dat de locatie bepaald wordt, verder met een onderzoek naar de mogelijkheden van het beheer ten
aanzien van een speeltuin.
Ten aanzien van het financiële plaatje kan op dit moment nog geen goede raming gemaakt worden. De
kosten van een speeltuin/kinderboerderij zijn afhankelijk van de exacte locatie, inrichting etc. In
afwachting van het bekend worden van een locatie voor de speeltuin wordt op dit moment dan ook alleen
gekeken naar de mogelijkheden van inkomstenbronnen. Denk daarbij aan contributies, subsidiegevers en
sponsormogelijkheden. Na het bekend worden van de locatie wordt gestart met het opstellen van een
begroting voor zowel de stichtings- als de exploitatiekosten.
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Bijlage A.

Enquêteformulier

maandag, 26 januari 1998
Beste ouders,
De laatste tijd wordt er veelvuldig gesproken over de mogelijkheid een speeltuin te realiseren in de gemeente EdamVolendam. Naar aanleiding van deze berichten is een aantal inwoners van Edam en Volendam met elkaar in contact
gekomen. Zij hebben zich verenigd in de stichting i.o. De Speelderij.
Het doel van de Speelderij is het realiseren en in stand houden van een speeltuinvoorziening binnen de gemeente
Edam-Volendam. Wij willen deze speeltuin bestemmen voor kinderen woonachtig in de gemeente Edam-Volendam
in de leeftijd tot en met 12 jaar. Op 1 januari 1998 was deze doelgroep ruim 4.000 kinderen groot. Gezien de recente
grootschalige nieuwbouw in de gemeente Edam-Volendam kan er vanuit worden gegaan dat deze doelgroep de
komende jaren alleen maar groter zal worden.
Wij denken dat er behoefte is aan een speeltuin. Voordat wij onze plannen echter verder gaan uitwerken willen we
middels een enquête gaan peilen bij de ouders van de kinderen of er draagvlak voor is.
Deze enquête wordt uitgedeeld op alle basisscholen en peuterspeelzalen in de gemeente Edam-Volendam. Wij vragen
u of u deze enquête wilt invullen en deze, voor 6 februari 1998, in wilt leveren op één van onderstaande adressen.
• Mirjam Klepper, J. Peteysstraat 3, Edam;
• Gre Nuijens, Mgr. Veermanlaan 93, Volendam;
• Hans Schoorl, Neptunusstraat 26, Volendam;
• Ria Uitentuis, Baandervesting 110, Edam; of
• de school van uw kind.
Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête kan bekeken worden of er een behoefte is, en op welke steun de
stichting i.o. De Speelderij kan rekenen.

In de gemeente Edam-Volendam is behoefte aan een speeltuin.
Bent u van plan de speeltuin regelmatig te bezoeken ?

ja / nee *
wekelijks / maandelijks / incidenteel / nee *

Gaat uw voorkeur uit naar een speeltuin in combinatie met een kinderboerderij.
Als er een speeltuin komt wil ik mijn kinderen/ons gezin mogelijk lid maken.
Ik wil graag meehelpen bij het realiseren/in stand houden van een speeltuin.
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Naam:
…………………………………………………………………………………………………….
Adres:
…………………………………………………………………………………………………….
Postcode:
Woonplaats:
…………………………………………………………………………………………………….
Ik heb ……… kinderen met de leeftijd(en) ……………………………………………………….
Gelieve in te leveren voor 6 februari 1998.
Met het invullen van deze enquête verplicht ik mij nergens toe.
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ja / nee *
ja / misschien / nee *
ja / nee *

Bijlage B.

Samenstelling bestuur stichting i.o. De Speelderij

Voorzitter

:

Hans Schoorl
Neptunusstraat 26
1131 WJ Volendam
telefoon
0299-364308
email
schoveer@gironet.nl

Secretaris

:

Ria Uitentuis
Baandervesting 110
1135 DH Edam
telefoon
0299-372819
email
cjconijn@dds.nl

Penningmeester

:

Tom Plat
Mgr. Veermanlaan 93
1131 KG Volendam
telefoon
0299-368404
email
tomgre@worldonline.nl

Algemeen bestuursleden :

Mirjam Klepper
J. Peteysstraat 3
1135 HB Edam
telefoon

0299-350309

Gre Nuijens
Mgr. Veermanlaan 93
1131 KG Volendam
telefoon
0299-368404
email
tomgre@worldonline.nl
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Bijlage C.

Kinderen in de gemeente Edam-Volendam op 1 januari 1997

Kinderen in de gemeente Edam-Volendam
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Leeftijd op 1 januari 1997
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Bron: begroting 1998 gemeente Edam-Volendam
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