
Offerte 2018-2021 
 

PROGRAMMA 

 

  Duurzaam wonen en ondernemen 

  Maximaal meedoen 

  Goed leven en ontmoeten 

  Veilig gevoel 

  Dienstbare en betrouwbare overheid 

  Bedrijfsvoering 

 
 

 

 

Onderwerp:  Aanpassing Speeltuin De Wiebert  

(extern ingediende offerte)  

 

 

Betreft :Fcl/Ecl  46701210/42000 

 

 

Incidenteel / Structureel 

 

 

Investeringsbedrag    Niet van toepassing 

Afschrijvingstermijn    Niet van toepassing 

-  

 Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2018 2019 2020 2021 

Kapitaallasten (afschrijving) - - - - 

Kapitaallasten (rente 2%) - - - - 

Vrijval kapitaallasten 1e jaar - - - - 

Overige) exploitatielasten 30 - - - 

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

- - - - 

Te dekken 30 - - - 

 



 

Algemene toelichting 

Door platform DrempelsWegUden (DWU), speeltuin De 
Wiebert en buurtvereniging ’t Huufke is een gezamenlijke 
externe offerte  voor de aanpassing van speeltuin De 
Wiebert ingediend: “Een samenspeelplek; sluit geen enkel 
kind uit”.  
 
Er wordt een éénmalige subsidie aan de gemeente Uden 
gevraagd. Met deze externe offerte wordt incidenteel extra 
budget in de begroting van de gemeente Uden opge-
nomen. Zodra deze begroting is vastgesteld kan een 
subsidieaanvraag worden ingediend. 
 
Het doel is om speeltuin De Wiebert zodanig aan te 
passen, dat deze ook goed toegankelijk wordt voor 
kinderen met een beperking. Tevens ontstaat er een plek 
waar kinderen mét en zonder beperking elkaar kunnen 

ontmoeten en al vroeg leren samen te spelen. 
 
De Wiebert is in Uden de enige afgesloten speeltuin met 
permanent toezicht. Dit maakt dat ook ouders/begeleiders 
op ontspannen wijze hun tijd daar door kunnen brengen. 
 
De Wiebert is een particuliere speeltuin (niet openbaar), 
maar iedereen kan en mag er gebruik van maken. Behalve 
op zondag is de speeltuin ieder dag geopend. De Wiebert 
heeft al geruime tijd een subsidierelatie met de gemeente 
Uden. 
 
De totale kosten voor de aanpassing van de speeltuin 
worden door De Wiebert op € 70.000 geraamd. Naast een 
bijdrage van de gemeente Uden wordt ook ingezet op o.a. 
zelfredzaamheid, landelijke fondsen en de inzet van 
Udense bedrijven. 
 

De gevraagde subsidie-bijdrage van maximaal € 30.000 zal 
worden besteed aan: 
 

 Duurzame onderhoudsvrije rolstoelroute 
 Renovatie grasveld 
 Bereikbaar maken toestellen 
 Rolstoelvlonder voor zand/waterspeelplek 

 
Het ontwerp houdt rekening met beperkingen en handi-
caps: 70% van de speelaanleidingen is bereikbaar en 50% 
is bespeelbaar. 
 
In juni 2016 heeft Nederland het VN-verdrag geratificeerd, 
wat overheden verplicht om maximale inspanning te 
leveren om mensen met een beperking zo volwaardig 
mogelijk te laten participeren in de samenleving. Alle 
speelplekken in Uden voor dit doel geschikt maken zou niet 

realistisch zijn. Een voor dit doel aangepaste Wiebert zou 
een oplossing zijn. De gemeente Uden laat hiermee zien, 
dat zij het VN-verdrag en daaruit voortvloeiende 
initiatieven ondersteund. 

Bijdrage aan doelstelling van 

het programma 

De gemeente Uden wil samen met de burger de leef-
omgeving inrichten (programma Goed Leven en 
Ontmoeten). Het creëren van ruimten om te spelen en 
te ontmoeten staat hierbij centraal.  

 


