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Inwonerpeiling spelen in Borne

Peiling onder Bornenaren

Deze factsheet presenteert de resultaten van de inwonerpeiling
over spelen in Borne. De peiling is door Kennispunt Twente
uitgezet onder de leden van het BornePanel.

Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.
Spelenderwijs leert een kind omgaan met de ruimte en de
mensen om zich heen en verkent het grenzen. Ook is spelen
gezond. Daar waar spelen buiten het privéterrein plaatsvindt, is
de gemeente de belangrijkste facilitator van speelplekken. De
gemeente Borne denkt daarom na over haar speelbeleid.

Hoe kan de openbare ruimte het best worden ingericht om
spelen te faciliteren? Hoe kan het educatieve karakter van
spelen worden gestimuleerd? En hoe kan dit veilig gerealiseerd
worden, mét zo min mogelijk overlast voor de omgeving? Om
antwoord te kunnen geven op dit soort vragen wil de gemeente
Borne graag weten hoe inwoners aankijken tegen spelen in de
gemeente. Is men tevreden over de huidige voorzieningen?
Ervaart men overlast van spelende kinderen? Hoe denkt men
over de veiligheid, maar ook over bijvoorbeeld de
uitdagendheid van speelvoorzieningen?

Respons

In oktober 2017 zijn alle 554 leden van het BornePanel uitgenodigd om
deel te nemen aan de online enquête. Deze konden zij invullen van 5
oktober tot en met 19 oktober.

In totaal hebben 153 panelleden de vragenlijst ingevuld. De respons in
dit onderzoek komt daarmee op 28%.

Alle panelleden zijn inwoners van de gemeente Borne in de leeftijd van
15 jaar of ouder. De resultaten van de peiling geven een vrij
representatief beeld van de mening van inwoners van Borne vanaf 15
jaar.
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Waar moet een speelplek volgens de Bornenaar aan voldoen?

Rapportcijfers

Vooraf zijn zeven criteria bedacht die mogelijk belangrijk zijn voor
de kwaliteit van een speelplek. Aan Bornenaren is gevraagd hoe
belangrijk zij elk van deze criteria vinden. Het belang kon men
aangeven op een schaal van 1 tot en met 10. Er blijkt een duidelijke
top 3 te zijn.
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Hoe belangrijk vindt u... Gemiddelde

Veiligheid 8,8

(Mogelijkheid tot) sociale controle 8,2

Uitdaging 8,1

Natuurlijk karakter 6,9

Educatief karakter 6,7

Omheining/afsluiting overige ruimte 6,3

Beperking geluidshinder 6,0

Top 3

Ook werd aan Bornenaren gevraagd om een top drie te maken van de hiernaast
geïntroduceerde criteria. Om een algehele top 3 te maken is aan alle criteria die
volgens de respondenten op de eerste plaats staan de score 3 gegeven.
Vervolgens kregen criteria die als tweede genoemd worden de score 2 en de als
derde genoemde criteria kregen een 1. Dit resulteert in de volgende top 3, met
tussen haakjes de totaalscore. We zien vrijwel dezelfde top 3 terug. Duidelijk
wordt dat veiligheid met afstand op nummer 1 staat.

De top 3:

Veiligheid (325)

Uitdaging (155)

Sociale controle (122)
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Hoe vaak komen Bornenaren op een speelplek?

Meer dan de helft (56%) van de
Bornenaren komt zelden tot nooit
op een speelplek. Dit hangt samen
met de samenstelling van
huishoudens. Een groot deel woont
namelijk niet met kinderen in één
huis.

17% van de Bornenaren komt wel
wekelijks op een speelplek. Uit deze
peiling blijkt overigens dat de groep
die mee wil denken over spelen in
Borne een stuk groter is.
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Ik woon bij mijn ouders/verzorgers

Ik woon alleen

Ik ben gehuwd/woon samen zonder thuiswonende kinderen

Ik woon met thuiswonende kinderen

Totaal

Hoe vaak bezoekt u een speelplek als begeleider van kinderen die daar spelen?

Meerdere keren per week Een keer per week Een keer per maand Een paar keer per jaar Zelden Nooit
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Hoe waardeert men de speelplekken?
Volgens Bornenaren zijn kleuters het beste af als het gaat om het aanbod aan
speelvoorzieningen, 67% vindt dat er voldoende speelmogelijkheden zijn voor vier-
tot zesjarigen (figuur linksonder). Als kinderen de kleuterleeftijd ontgroeien wordt
het speelaanbod minder. Vooral voor pubers schiet het aanbod tekort in de ogen
van Bornenaren. Slechts 17% vindt dat er voor deze groep voldoende
speelmogelijkheden zijn.

Bijna 6 op de 10 Bornenaren (58%) vinden de speelplekken veilig (figuur
rechtsboven). 13% vindt dat de veiligheid tekort schiet. 15% vindt de speelplekken
niet schoon genoeg. Overlast rondom speelplekken (figuur rechtsonder) komt
volgens 7% voor, 60% van de Bornenaren heeft hier geen last van.
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De speelplek is schoon.

De speelplekken in de buurt zijn goed
herkenbaar/te vinden.

De speelplek is veilig voor kinderen.

Is de speelplek veilig, herkenbaar en schoon?

Helemaal eens Eens Neutraal

Oneens Helemaal oneens Weet niet / geen mening

1%

6% 13% 45% 15% 20%Gebruikers van de speelplek zorgen voor overlast.

7% ervaart overlast van gebruikers van speelplekken

Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens Weet niet / geen mening
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Pubers (13 t/m 17 jaar)

Schoolkinderen (7 t/m 12 jaar)

Peuters (1 t/m 3 jaar)

Kleuters (4 t/m 6 jaar)

In mijn buurt zijn er voldoende speelmogelijkheden voor...

Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens Weet niet / geen mening



Bereidheid om mee te helpen

Het aantal Bornenaren dat graag actief meehelpt bij de speelplek in de eigen
buurt is beperkt.

Bijna één derde van de Bornenaren denkt graag mee over de inrichting van de
speelplek(ken) in de eigen buurt. De bereidheid om mee te helpen is een stuk
minder groot als het gaat om fysieke hulp. 14% is bereid zwerfafval op te
ruimen van de speelplek. 12% wil graag helpen bij de aanleg van een speelplek
en slechts 7% wil helpen met het wieden van onkruid op de speelplek.

Voor al deze vormen van hulp is zo’n één op de drie Bornenaren er niet uit of
men wilt meehelpen. Mogelijk is deze groep wel te stimuleren als men meer
affiniteit krijgt met het speelbeleid in Borne.
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Minder uitdaging voor oudere 
kinderen
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Hoe uitdagend vindt u de speelplekken in uw buurt voor de 
onderstaande leeftijdscategorieën?

Te uitdagend Uitdagend Neutraal

Niet uitdagend Helemaal niet uitdagend Weet niet/n.v.t.

Spelen is extra leerzaam als er fysieke of mentale moeilijkheden bij komen
kijken. Om die te creëren kunnen speelplekken uitdagender worden
ingericht.

Onderstaande figuur laat zien hoe uitdagend Bornenaren de speel-
voorzieningen vinden voor de verschillende leeftijdsgroepen. Opvallend is
dat 8% de speelplekken té uitdagend vindt voor peuters (1 t/m 3 jarigen).
40% vindt spelen voor deze jongste groep uitdagend maar niet té uitdagend,
voor kleuters (4 t/m 6 jaar) is dit 48%. Naarmate kinderen ouder worden,
zijn speelplekken in Borne minder uitdagend voor hen. 7 t/m 12 jarigen
vinden volgens slechts 10% uitdaging op speelplekken in Borne. Voor pubers
(13 t/m 17) vindt 61% de speelplekken (helemaal) niet uitdagend.
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Verwijderen van onkruid van de speelondergrond.

Helpen met de aanleg van de speelplek.

Zwerfafval opruimen van de speelplek.

Meedenken over de inrichting van de speelplek.

Zou u bereid zijn mee te helpen bij de speelplek in uw buurt?

Heel graag Graag Misschien wel/misschien niet

Waarschijnlijk niet Zeker niet Weet niet / geen mening
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Kan spelen overal?
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In mijn buurt wordt veel gespeeld op
plekken in de buitenruimte die niet zijn

aangewezen als speelplek.

Kinderen kunnen veilig spelen in de
openbare ruimte in mijn buurt.

Stellingen: Spelen in de openbare ruimte en veiligheid

Helemaal eens Eens Neutraal

Oneens Helemaal oneens Weet niet / geen mening

30% 45% 15% 2%4% 4%
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Stelling: Ik vind het belangrijk dat de buitenruimte zo 
veel mogelijk geschikt is om in te spelen

Helemaal eens Eens Neutraal

Oneens Helemaal oneens Weet niet/geen mening

4% 5% 9% 37% 39% 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stelling: Ik ervaar overlast van kinderen die spelen 
buiten de daarvoor aangewezen speelplekken

Helemaal eens Eens Neutraal

Oneens Helemaal oneens Weet niet/geen mening

Buiten spelen hoeft niet alleen op de daarvoor aangewezen
speelplekken. Vaak zien kinderen in de openbare ruimte veel
kansen om te spelen. De inrichting van de openbare ruimte is
daarom sterk verbonden met het ‘speelklimaat’ voor kinderen.

75% van de Bornenaren vindt het belangrijk dat kinderen in de
buitenruimte kunnen spelen. Gelukkig ervaart een ongeveer
even groot deel geen overlast wanneer kinderen dat doen.

41% vindt spelen in de Bornse openbare ruimte veilig genoeg.
Volgens 31% gebeurt dit ook veel. 22% vindt de Bornse
buitenruimte niet veilig genoeg om in te spelen.



Waar spelen kinderen in Borne?
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Wat ontbreekt er in Borne?
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Bosjes

Schoolplein

Eigen tuin

Grasveld

Straat

Speelplek

Hoe vaak spelen kinderen volgens u op de volgende 
plekken?

Altijd Vaak Regelmatig Zelden Nooit Weet niet/ N.v.t.
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Bosjes

Als u kind zou zijn, welke speelmogelijkheden vindt u dan 
dat er ontbreken of juist te veel aanwezig zijn in uw buurt? 

Ontbreekt Te weinig In de juiste verhouding Te veel Overschot Weet niet/n.v.t.

Volgens de Bornenaren is de reguliere, daarvoor aangewezen speelplek de
meest populaire locatie om te spelen. Volgens 76% wordt daar regelmatig
tot altijd gespeeld. De straat en grasveldjes staan hier op een gedeelde
tweede plaats, 63% ziet dat er daar regelmatig tot altijd gespeeld wordt.
Hiermee zijn deze twee ongereguleerde speellocaties populairder dan de
eigen tuin en het schoolplein. Van de zes gegeven opties zien Bornenaren
het minste speelactiviteit in bosjes in hun gemeente. Volgens 48% wordt
daar zelden gespeeld door kinderen.

Er wordt volgens Bornenaren dus maar weinig in bosjes gespeeld, en
dit is dan ook het soort spelen dat men het meest zou missen als
men een kind was. 29% vindt dat er te weinig bossages zijn om in te
spelen. 18% vindt zelfs dat deze helemaal ontbreken.

Buiten de mogelijkheid in bosjes te spelen zijn de verschillende
speelmogelijkheden steeds volgens meer dan de helft in juiste
verhouding aanwezig. De groep die vindt dat er behoefte is aan meer
reguliere speelplekken is met 38% wel vrij groot.



Open opmerkingen over spelen in Borne

Veel mensen komen terug op de veiligheid van speelplekken. 23 van de 67
gegeven open antwoorden gaan hier op in.
De veiligheid wordt volgens deze mensen door verschillende factoren
bedreigd. Gebrekkig onderhoud wordt het vaakst genoemd (12 keer),
gevolgd door autoverkeer (6). Eerder werd al duidelijk hoe belangrijk men
de veiligheid van speelplekken vindt.

Een aantal mensen (10/67) benoemt het belang van spelen in de natuur.
We zagen al dat 75% van de Bornenaren spelen in de openbare ruimte
belangrijk vindt en dat 47% vindt dat er te weinig in bosjes gespeeld kan
worden.

Ook de aandacht voor het verschil tussen Bornsche Maten en de rest van
de gemeente in zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het speelaanbod
is opvallend. 10 van de 67 gegeven open antwoorden gaan hier op in.

Tenslotte benoemen enkele mensen dat buiten spelen niet alleen
gefaciliteerd, maar ook gepromoot dient te worden. Zij zien een terugloop
in het aantal buiten spelende kinderen.
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“Zou graag zien dat er regelmatig naar de veiligheid gekeken wordt en gebreken 
vlot verholpen worden.”

“Maak zoveel mogelijk gebruik van de natuurlijke omgeving en creëer daar 
spannende en educatieve speelplekken.”

“Wij wonen in de Bornsche Maten daar zijn voldoende en kwalitatief goede 
voorzieningen. (..) Andere wijken hebben minder en slechtere speelplekken.” 

“Creëer niet alleen speelplekken maar ook incentives/begeleiding om het 
buitenspelen te promoten!” 

Afsluitend konden Bornenaren de gemeente in een open antwoord feedback geven op haar speelbeleid. Deze opmerkingen geven meer 
inzicht in de eerder gegeven antwoorden. Hieronder worden de veel gehoorde opmerkingen besproken.



Colofon

Dit onderzoek is uitgevoerd door Kennispunt Twente

Beeldmateriaal: Gemeente Borne

Contactgegevens: Kennispunt Twente, Nijverheidsstraat 30, 7511 JM  Enschede

Telefoon 053- 487 67 20

kennispunttwente@regiotwente.nl

www.kennispunttwente.nl
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http://www.kennispunttwente.nl/

