
 

Special 1 Speelplaats 

Speelplein special 
Deze special is in totaliteit gewijd aan de 

ontwikkelingen met 
betrekking tot de 
herindeling van ons 
speelplein. Dit is de eerste 
editie over het plein. 

 

 
Hoe het ooit begon? 
Enige tijd geleden alweer hebben we 
ons schoolplein eens kritisch bekeken. 
De directe aanleiding was een ouder die 
ons attent maakte op de (on)mogelijk-
heden van het plein voor kinderen met 
een beperking. Naar aanleiding van dit 
signaal en voortschrijdend inzicht over 
de indeling hebben we samen met de 
Gelderse sportfederatie een plan van 
aanpak opgesteld. In dit plan zijn alle 
gebruikers van het plein benaderd en 
gehoord. Dit was een zeer tijdrovend 
maar noodzakelijk proces om in 
aanmerking te komen voor de subsidies 
van verschillende Fondsen. Doel was 
om ons plein in te richten als een 
inclusief plein, een speelplein waar alle 
kinderen kunnen spelen. 
In deze periode werd de school ook 
verder uitgebreid met een dependance. 
De gereserveerde bijdrage van de 
ouderraad en de investering van de 
gemeente werden direct aangewend om 
het plein voor groep 7-8 verder in te 
richten. De verschillende fondsen 
werden benaderd, de organisaties van 
IKC Binnenstebuiten namen een 
aandeel voor hun rekening en er werd 
een actie georganiseerd waardoor de 
kinderen ook een bijdrage leverden 
(keienactie). Eind november was het 
eindelijk zover, de financiën waren 
toereikend en er kon een aanbesteding 
worden uitgeschreven. In de Nieuwsbrief 
van vlak voor de Kerstvakantie hebben 
we u kort geïnformeerd over de 
planning. In deze special willen we u 

graag verder informeren. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Werkgroep 
Na de eerste oriëntatie op het “nieuwe” 
schoolplein kwam er al snel een 
werkgroep tot stand om het proces te 
begeleiden. De mensen die een bijdrage 
hebben geleverd zijn Mariska Stolk, 
(ouderraad) Susan Löwenthal 
(ouderraad),  Candas Degen (ouder), 
Arianne Niks  (Gelderse sportfederatie),  
Eelco Koppelaar (ontwerper) en Rogier 
Schmidts (gemeente). Hierbij nu al een 
groot applaus voor jullie bijdrage! Björn 
Bouwmeister en Paula van ’t Hof waren 
namens het IKC vertegenwoordigd.  

 

 
Geldschieters 

Naast de verschillende fondsen, de 
partners van het IKC en de gemeente 

Lingewaard hebben ook diverse 
“bedrijven” gehoor gegeven aan 
onze oproep om te sponsoren. 

Sponsoren zijn: schoonmaakbedrijf 
Aalbers, Arnhemse glas-inzetterij, Ekris 
Arnhem (BMW en Mini dealer), Perfect 
Skin and Beauty (salon voor 
huidverbetering) en familie Verhart. Wij 
danken iedereen voor hun financiële 
bijdrage. 
 

 
Fondsen 
In de volgende special zullen we u 
informeren over de verschillende 
fondsen die een financiële bijdrage 

hebben geleverd aan de totstandkoming 
van ons inclusief plein. 

 

 
Ontwerper en aannemer 
Vrij snel in het proces zijn we op zoek 
gegaan naar een ontwerper en vonden 
die in de persoon van Eelco Koppelaar. 
Hij heeft het ontwerp verzorgd en ons 
verder bij het proces begeleid. In de 
laatste fase is Dolmans landscaping 
aangesloten als uitvoerder van het 
project. 

 

 
Aanvang werkzaamheden 
In de Nieuwsbrief van december 2018 
hebben we u geïnformeerd  over de 
planning. Vanaf week 6 starten de eerste 
voorbereidingen waarna in week 8 tot 
uitvoering wordt overgegaan. De 
werkzaamheden zullen gefaseerd 
volgens een vastgestelde planning (t/m 
week 12) worden uitgevoerd.  
We realiseren ons dat de herindeling van 
het plein zou kunnen leiden tot overlast. 
De aanpassingen zullen gefaseerd 
plaatsvinden en hiervan brengen we u 
binnenkort op de hoogte. Het spreekt 
voor zich dat bij de werkzaamheden 
speciale aandacht zal zijn voor de 
veiligheid op en rondom het plein. We 
rekenen op uw begrip en medewerking. 
We houden u natuurlijk  op de hoogte 
van de voortgang.         
 

 
 


