
Samen

Ontdekken

Wat je kan

“Samen“ is de basis voor spelen, sporten en ontmoeten. In de openbare 
ruimte en op speel- en sportplekken ontmoet je steeds weer nieuwe 
mensen: kinderen spelen samen, jongeren bundelen hun voetbal-talent 
en ouders gaan met elkaar in gesprek: mensen van allerlei leeftijden en 
achtergronden leren elkaar kennen.  Het leukste van “samen“ is dat iedereen 
betrokken wordt. Dat betekent ook dat iedereen mag meebeslissen over 
de inrichting van nieuwe speel- en sportplekken. Daarnaast werkt Geldrop-
Mierlo samen met bijvoorbeeld scholen en sportverenigingen.

Wanneer een plek gevarieerd en uitdagend is ingericht, is er altijd weer 
iets spannends te vinden. De gehele openbare ruimte, en met name 
sport- en speelruimte, wordt daarom op die manier ingericht; bijvoorbeeld 
met smalle paadjes tussen struiken en spannende speeltoestellen. Voor 
kinderen is het dan leuk en afwisselend: ze kunnen altijd iets nieuws 
ontdekken, een eigen fantasieverhaal bedenken of op avontuur gaan. 

Kunnen ligt heel dicht bij mogen: hoe minder je mag (en hoe “veiliger“ 
je bent), hoe minder je kunt spelen. Het veiligheidsdenken van ouders en 
gemeenten staat speelruimte in de weg, want spelen is vooral leuk als je 
spannende dingen kunt doen. Dat het belangrijk is om risico’s te mogen 
nemen blijkt ook uit onderzoek. Door te exploreren en op avontuur te 
gaan leren kinderen hun grenzen kennen en op een juiste manier deze  
risico’s inschatten. Hier hebben zij de rest van hun leven plezier van.  De 
betrokkenheid van bewoners is een mooie kans om bewuster te worden 
bij het creeëren van meer (risicovolle) speelwaarde in de buurt!

Buitenspelen vormt de basis voor kinderen om samen te ontdekken wat zij 
allemaal kunnen. Dit gaat het beste in een speellandschap met heel veel 
verschillende speelmogelijkheden: er is voor ieder wat wils en er is altijd iets 
nieuws te beleven. Daarom wil Geldrop-Mierlo niet alleen speeltoestellen op 
speelplekken aanbieden, maar juist grotere speelplekken als speellandschap 
inrichten. Daarbij wordt ook het omliggende groen betrokken; want groen 
heeft veel voordelen voor de gezondheid en zorgt voor meer speelplezier. 
Daarnaast komen er meer zit- en rustplekken en plekken voor Urban Sports 
(zoals skaten).Geldrop-Mierlo doet dit graag in samenspraak met de bewoners. 
Het doel? Samen ontdekken  wat je allemaal kan!

Visie Speelplekken

Centrale plek
Een speel-, sport- en ontmoetingsplek 
voor iedereen uit de buurt op 5 minuten

Steunplek spel 
Klein trefpunt met speeltoestellen.

Informele speelplek
Speelplek met veel speelmogelijkheden, 
zonder speeltoestellen.

Bovenwijkseplek
Inrichting voor jeugd, jongeren en 
volwassenen uit het hele dorp. 

Steunplek sport
Klein trefpunt met sporttoestellen.

Schoolplein
Schoolplein dat als centrale plek dient.

SAMEN ONTDEKKEN WAT JE KAN!

Kwalitatieve centrale (samen)
speelplekken en meer intiatief door 

ouders in het buitenspelen.

Meer gevarieerde en uitdagende 
speelplekken, en meer informele 

speelruimte.

In plaats van veel veiligheid en netheid, 
meer alternatieve mogelijkheden 
creeëren tot vrijer en uitdagender 

spelen, samen met bewoners.



Steunplekken
In de buurt van centrale speelplekken 
bevinden zich vaak steunplekken: plekken 
die de centrale plek ondersteunen. 
Deze plekken zijn handig wanneer er 
bijvoorbeeld veel kinderen in de buurt 
wonen en een centrale plek daardoor erg 
druk is, maar ook wanneer de centrale 
plek (te) ver weg ligt. Steunplekken maken 
het mogelijk dat kinderen (maar ook 
jongeren) altijd ergens terecht kunnen.

Voor de steunplekken in Geldrop zijn er 
vier mogelijkheden: 1. De steunplek blijft 
hetzelfde. 2. de steunplek richt zich vooral 
op kinderen. 3. De steunplek richt zich 
vooral op sport. 4. De plek ondersteunt het 
speellandschap van de nabije centrale plek. 

Verbeteren St Jozefplein 
Deze plek wordt aangepast tot een 
speellandschap dat geschikt is voor 
kinderen van alle leeftijden.

Verbeteren Volmolenplein  
Deze plek wordt omgevormd naar een 
centraal speellandschap met groen, 
speelaanleidingen en speeltoestellen.

Verbeteren Akert
Deze plek wordt aangepast 
tot speellandschap met groen, 
speelaanleidingen en speeltoestellen.

Nieuwe locatie centrale plek, centrum 
Deze plek kan de ideale centrale 
speelplek worden voor het gebied in het 
centrum. 

Verbeteren Zweegersplein 
Deze plek wordt verbeterd en 
aangepast tot krachtige centrale 
speelzone.

TOEKOMSTIGE SPEELOMGEVING GELDROP
Geldrop heeft voor elke buurt (met uitzondering van het centrum) een centrale 
buurtspeelplek. Op deze plekken kun je al goed samen ontdekken wat je kan! Enkele 
speelplekken gaan nog verbeterd worden met nieuwe speel- en sportmogelijkheden. 



Verbeteren de Vliegert
Deze plek wordt aangepast tot centrale 
speel-, sport en ontmoetingsruimte voor 
kinderen en jeugd.

Verbeteren Hertenkampstraat
Deze plek wordt verbetert tot centrale 
speel- en sport plek voor de jeugd.

Mierlo Steunplekken
De meeste steunplekken in Mierlo worden 
ingericht zodat ze beter bij een specifieke 
doelgroep passen. Dit kan een speciale 
sportplek voor jongeren zijn, of een 
speelplek voor kinderen. 

Molenberg is als bovenwijkse plek een 
inspiratieplek: de ruimte is veelzijdig 
ingericht waardoor er meerdere functies 
kunnen worden vervuld. Met het 
groene natuurlijke karakter is deze plek 
een inspiratiebron voor onder andere 
sport- en speelplekken. Het Katoenpad 
tussen Mierlo en Geldrop voegt extra 
belevingswaarde toe aan het bos. 

 

TOEKOMSTIGE SPEELOMGEVING MIERLO

Aanpassen Burg. v. Kuikstraat
Deze plek wordt aangepast om beter 
aan te sluiten als speelplek voor kinderen 
met een trapveldje voor de jeugd.

Verbeteren Kindcentrum De Kersentuin
De plek wordt aangepast zodat deze 
beter bij kinderen aansluit. Ook wordt het 
een openbare speelplek.

Verbeteren Kleine vos
Deze plek wordt aangepast zodat 
er ruimte is om diverse sporten uit te 
oefenen. 

Mierlo heeft naast haar drie bovenwijkse plekken nog zes centrale plekken. Ook beschikt 
deze kern over verschillende steunplekken en een openbaar schoolplein. Een deel van deze 
plekken wordt aangepast zodat zij beter aansluiten bij de behoeften van kinderen.

Inspiratieplek Molenberg
Deze bovenwijkse plek is veelzijdig 
ingericht waardoor er meerdere functies 
kunnen worden vervuld.


