STEUNPLEK SPELEN

Tuinderij 46
4-14

STRAATSPEL ZONE

Morgenster 14
0-8
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Plek blijft bestaan voor kinderen tot 8 jaar. Er staat hier
in verhouding veel aan toestellen. Een deel zal
verdwijnen. Er blijven enkele toestellen staan en de
plek wordt wat groener ingericht. Tussen Morgenster
en Gentiaan komt een speelroute.
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STRAATSPEL ZONE

Albert Schweitzerlaan 1
0-8

STRAATSPEL ZONE

Gentiaan 16

N10
a

0-8

Plek blijft bestaan voor kinderen tot 8 jaar. Een groot
deel van de toestellen is oud en verdwijnt. Er blijven
enkele toestellen staan en de plek wordt wat groener
ingericht. Tussen Gentiaan en Morgenster komt een
speelroute.

Plek blijft bestaan voor kinderen tot 8 jaar. De meeste
toestellen zijn oud en verdwijnen. Er blijft een enkel
toestel staan en de plek wordt groen en speels
ingericht.
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STRAATSPEL ZONE

Louis pasteurlaan 12
0-11

208

BEGRAAFPLAATS

Plek blijft voor kinderen en wordt verbonden met het
groene veld aan de Burgemeester Visserweg om
voldoende ruimte te bieden voor bewegen en
ontmoeten van de jeugd tot 14 jaar. Een deel van de
toestellen op de speelplek zal verdwijnen. Er komen
voorzieningen bij op het veld.

STEUNPLEK SPELEN

Dit is de buurtspeelkaart voor Ijsselmuiden
Centrum Noord. Hierop staat de
ontwikkelingsrichting van de speelplekken
aangegeven. Er wonen steeds minder
kinderen in de wijk en er is niet genoeg
budget alle speeltoestellen te vervangen. We
willen kleine plekken in de buurt blijven
bieden. Het voorzieningenniveau op deze
kleine plekken zal gaan afnemen. Centraal in
de wijk komt dan een grotere
samenspeelplek voor meerdere
leeftijdsgroepen en genoeg voorzieningen.
Ook jongeren mogen hier komen. Voor hen is
er ook nog het Prisma Court waar ze kunnen
sporten en ontmoeten. Verder willen we
kijken of we met speel en beweegroutes de
buurt leuker kunnen maken en de plekken
met elkaar kunnen verbinden.

Magnoliastraat 4

205

0-8

STEUNPLEK SPELEN

Plek blijft bestaan voor kinderen tot 8 jaar. Een deel
van de toestellen is oud en verdwijnt. Er blijft een enkel
toestel staan en de plek wordt groen en speels
ingericht.
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0-11

STEUNPLEK SPORT

Meester Diepeveenlaan 2

Burg. Vissersweg 35
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4-14

Plek blijft voor kinderen en wordt verbonden met het groene veld
aan de Burgemeester Visserweg om voldoende ruimte te bieden
voor bewegen en ontmoeten van de jeugd tot 14 jaar. Een deel
van de toestellen op de speelplek zal verdwijnen. Er komen
voorzieningen bij op het veld.

CENTRALE PLEK SPELEN + SPORT

Erfgenamenstraat 30 en 42
0-99

Deze plek is eigenlijk onderdeel van een schoolzone en groene
ruimte. De hele zone wordt opnieuw ontworpen en de speel- en
sportplekken worden daarin meegenomen. We gaan daarom in
2022 geen renovatie doen. De situatie blijft even zo.

AANTAL
KINDEREN:

HITTESTRESS:

Het aantal kinderen in
IJsselmuiden neemt iets
af, maar niet zoveel om
plekken weg te halen.
We rekenen ongeveer
voor iedere 20-30
kinderen van 0-5 jaar
een plek, voor iedere 70
kinderen van 6-11 jaar
een wat grotere plek en
voor iedere 100
jongeren een sportplek.

De temperatuur loopt in
de zomer flink op. De
speelplekken worden
meer dan 30 graden en
dat is niet oké. We
hebben meer groen en
schaduw van bomen
nodig om deze
temperatuur naar
beneden te krijgen.

WAARDE SPELEN:

WAARDE SPORT:

De waarde van de
voorzieningen zijn nu nogal
ongelijk verdeeld. Naar de
toekomst toe kunnen we maar
circa 50% van deze waarde
voor toestellen en
veiligheidsondergronden in
stand houden. We gaan minder
speeltoestellen doen op de
meeste speelplekken. Wel
willen we een mooie grote plek
maken centraal in de wijk of in
het Zoddepark.

Er is weinig waarde in sport aanwezig
op de het veld in de Drostenstraat
na. Voor de bovenbouw basisschool
moeten er steunplekjes zijn waar je
wat kan bewegen ook in de wijk.
Denk aan kleinschalig balspel,
freerun en veilige routes voor skaten
en steppen. Nu is hiervoor weinig
budget. De jongeren moeten buiten
de buurt naar plekken elders het
ontbreekt aan ruimte. Er zijn meer
ontmoetingsplekken nodig voor hen.

