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1. Aanleiding 
In maart 2017 werd door de Gemeente Den Helder een prijsvraag uitgeschreven voor bewoners in de 

wijk Boatex om met het beste toekomstbestendige idee te komen. Dit kwam als geroepen, omdat we 

met een aantal buren al het idee hadden dat er iets aan de grote speeltuin in de wijk moest 

gebeuren. Een aantal speeltoestellen zijn stuk gegaan en de speeltuin oogt saai en kaal. Niet echt 

uitnodigend voor jong en oud om er te spelen en ontmoeten.  

Acht buurtbewoners grepen de prijsvraag van de Gemeente Den Helder aan om hun idee voor te 

leggen: Beleeftuin Pluto. In een maand tijd heeft de projectgroep een presentatie gemaakt en die 

ingediend bij de Gemeente. En we hebben gewonnen! De start van burgerinitiatief Beleeftuin Pluto.  

Onze visie: Een ontmoetingsplek voor jong en oud in de nautische Boatex. Een veilige, moderne, 

duurzame, avontuurlijke beleeftuin met een buurt overstijgende functie. Een centrale plek in de wijk 

waar activiteiten voor de buurt plaatsvinden (vanuit de wijkvereniging). Een ontmoetingsplek voor 

jong(eren) en oud(ers). Een toekomstbestendige speelplek (ondersteund door de wijk) met voor elk 

wat wils. 
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2. Samenwerking 
De projectgroep Beleeftuin Pluto bestaat op het moment uit 8 leden, te weten:  

- Mirjam Kivits  

- Ferry Bijl 

- Lonneke Bijl  

- Daphne van Lunsen 

- Gré de Vries 

- Saskia Braveboer 

- Mirjam Lakeman 

- Cyril Kraak 

 

Het doel van de projectgroep is:  

- Organiseren van de invulling van de ontmoetingsplek  

- Creëren van draagvlak binnen de wijk  

- Communiceren over de voortgang richting de buurt  

- Organiseren van sponsoring en crowdfunding  

- Coördineren van de daadwerkelijke uitvoering van het project  

 

Voor de realisatie van het project is er gekeken naar externe ketenpartners die een waardevolle 

bijdrage kunnen leveren aan het project. De volgende partijen leveren hier een bijdrage aan: 

2.1 Wijkvereniging Boatex 

Stelt vanuit de vereniging haar zakelijke rekening ter beschikking aan dit project. Financiële bijdragen 

kunnen gestort worden op haar rekening. Hiernaast is het bestuur een sparringpartner voor de 

initiatiefnemers. Aanvragen bij eventuele sponsoren worden gedaan in naam van Wijkvereniging 

Boatex. Deze vereniging heeft geen winstoogmerk en alle geldelijke middelen zijn voor dit project. 

2.2 Gemeente Den Helder 

Omdat het voor het eerst is dat burgers het initiatief nemen om een speeltuin aan te pakken en hier 

een ontmoetingsplek van te maken en dan ook nog met veel groenvoorzieningen heeft de Gemeente 

een projectgroep samengesteld die ons ondersteunt bij dit hele burgerinitiatief. Wij zijn een pilot om 

te kijken hoe dit gaat en of dit ook voor andere wijken gedaan kan worden. De Gemeente is een 

sparringpartner voor de initiatiefnemers op vlak van duurzaamheid, veiligheid, beheer en technische 

zaken, daarnaast ondersteunt de gemeente nog financieel.  

2.3 Hoek Hoveniers 

Er is een pitchproces geweest waarbij  drie partijen zijn uitgenodigd een ontwerp met bijbehorende 

offerte te maken. Dit hebben de drie partijen kosteloos gedaan. De drie partijen hebben hun 

ontwerp gepitcht aan we projectgroep en de gemeente. De gemeente heeft vervolgens alle drie de 

ontwerpen getoetst en de projectgroep heeft dat meegenomen in hun beslissing. Uiteindelijk heeft 

de projectgroep unaniem voor Hoek Hoveniers gekozen, tot genoegen van de gemeente.   
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3. Huidige situatie  
In de Boatex liggen vier speelaccommodaties: speeltuin Pluto, twee kleine speeltuintjes bij Mercurius 

en Saturnus en sportterrein Sterrenveld.  

De kwaliteit van de drie andere speeltuinen laat ook te wensen over en het liefst knappen we ze 

allemaal op. Gekozen is voor de speeltuin Pluto, omdat dit een grote speelplek is die meerdere 

straten en mensen met elkaar verbindt. Speeltuin Pluto kan een veel grotere functie binnen de 

gehele wijk krijgen als deze aantrekkelijker wordt.  

Op dit moment bestaat de speeltuin uit verouderde en traditionele speeltoestellen die aan 

vervanging toe zijn. Houten onderdelen hebben houtrot, glijbaan heeft gaten, speeltoestellen zijn 

kapot en verwijderd en de inrichting is grauw en voor 100% verhard. Een mooi moment om met een 

nieuw idee aan de slag te gaan.  
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4. De buurt 
De Marina/Boatex is een kinderrijke buurt  en heeft van alle wijken de meeste inwoners én jeugdige 

inwoners.  Het is een buurt die in opkomst is bij jonge gezinnen. Maar ook zijn er veel ouderen en 

deze doelgroepen willen we juist met elkaar verbinden. 
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5. Doelstelling; bevordering van de leefbaarheid 
Een prachtige Beleeftuin bouwen, waar jong en oud zich naar hartenlust kan uitleven. Een plek 

dichtbij huis waar ouders/begeleiders en kinderen, uit alle milieus, ongeacht hun financiële 

achtergrond kunnen genieten van ‘samen zijn en samen spelen’. Het gaat om het bieden van simpel 

geluk: samen lachen, gelukkig zijn, aandacht voor elkaar hebben, beweging en buitenlucht. We gaan 

voor een openbare ruimte met speelplekken die avontuurlijk en uitdagend zijn. Die bewegen en 

buitenspelen leuk maken. Een speelplek als (sociale) ontmoetingsplek in de buurt, zodat er meer 

sociale cohesie in de wijk ontstaat. Bewoners ontmoeten elkaar, leren elkaar (beter) kennen.  

Groen is bij uitstek de plek voor kinderen om te spelen en de wereld te ontdekken. We willen 

Beleeftuin Pluto duurzaam en onderhoudsvrij/vriendelijk maken met nautische elementen en 

hoogteverschillen. De aanplant van extra groen heeft ook voordelen voor de toekomst, extra 

leefgebied wordt geboden voor Fauna, regenwater kan vertraagd afgevoerd worden en bomen en 

planten hebben een gunstig effect op CO2. 

Een speelomgeving bestaat uit meer dan alleen traditionele speeltoestellen. Er komen speelplekken 

waar kinderen de ruimte hebben om hun fantasie te gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat als 

speeltoestellen in een grote ronde cirkel staan, het kinderen het gevoel geeft dat het spelen nooit 

klaar is. Door meerdere zitplekken toe te voegen wordt elke speelplek een sociale 

ontmoetingsplaats, als verbindende factor in de wijk. Dit wordt versterkt door de centrale plek uit te 

voeren als jeu-de-boules baan. 

De projectgroep is opgezet met het hoofddoel een ontmoetingsvoorziening te creëren in de wijk. 

Nadat dit doel volledig voltooid is wordt deze formeel overgedragen aan de Gemeente Den Helder. 

Zij draagt verder de verantwoordelijkheid, waarbij de buurt participeert bij het onderhoud van de 

Beleeftuin.  

 

Duurzaam 
Groen / 

natuurlijke 
materialen 

Onderhouds- 

vrij/vriendelijk 

Ontmoetingsplek 
jong én oud 

Creativiteit en 
fantasie 

Nautische 
elementen 
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6. Participatie en ontwikkeling eerste planvoorstel 
Participatie is voor dit project is erg van belang om tot de juiste invulling en ook draagvlak te komen. 

Het betrekken van de gehele buurt is vorig jaar al gestart. Met het indienen van de prijsvraag voor de 

gemeente zijn een vijftigtal buren benaderd of ze achter dit plan staan. Iedereen zei volmondig ja! 

In november 2017 is er een inspiratiemiddag georganiseerd met kinderen uit de buurt, om in kaart te 

brengen wat zij graag willen met de speeltuin. Dit was een mooie sessie. De ontwerpen hebben we 

tijdens een evenement van de Wijkvereniging (Paasfestijn Boatex) waar 60 kinderen met hun 

(groot)ouders op af kwamen getoetst en we hebben gekozen voor Hoek Hoveniers.  

Nu we een partij hebben gekozen komen de vervolgstappen. We zijn druk bezig om allerlei 

buurtacties te bedenken. Om de participatie en draagvlak nog groter te maken heeft de projectgroep 

besloten om verschillende lokale acties in de wijk te organiseren om donaties van de buren op te 

halen. Daarnaast worden bij alle buurtactiviteiten acties bedacht om geld in te zamelen voor de 

Beleeftuin.  
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7. Marketing & Communicatie 
De Wijkvereniging zet haar communicatiemiddelen in: Facebook, website en nieuwsbrieven om 

buurtbewoners over alle ontwikkelingen te informeren. Ook de pers heeft dit inmiddels opgepikt en 

wil graag aangehaakt blijven bij de ontwikkelingen. 

7.1 Social Media  

Iedereen in ons netwerk is gevraagd de Facebook pagina van Wijkvereniging Boatex 

@BoatexDenHelder te ‘liken’ en te ‘delen’. Doordat dit een pagina is speciaal voor de wijk hebben we 

meteen de juiste doelgroep te pakken. Zo maken we leuke foto’s en filmpjes die we delen.  

7.2 Website 

Via de website www.beleeftuinpluto.nl krijgt men extra informatie over alles wat we doen rondom 

de Beleeftuin. Zoals een geldmeter die laat zien hoeveel we hebben opgehaald, nieuwsberichten en 

logo’s van partijen die de Beleeftuin steunen met geld of middelen.  

7.3 Mond-op-mond reclame 

Door onder andere de huis-aan-huis aanpak worden bewoners geïnformeerd en geënthousiasmeerd 

voor de ‘Beleeftuin Pluto’. 

7.4 Nieuwsberichten/flyers  

Wanneer er een evenement wordt georganiseerd worden nieuwsbrieven en/of flyers door de wijk 

verspreid. Zoals bijvoorbeeld voor het Paasfestijn, de rommelmarkt of Burendag. De projectgroep 

verzint allerlei lokale acties rondom evenementen die de Wijkvereniging organiseert.  

7.5 Pers 

Door de tamtam die we op Facebook maken is het ook bij de pers bekend geworden en hebben 

verschillende pers onze berichten gedeeld. De Helderse Courant heeft inmiddels al twee artikelen 

geschreven en wil graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen.  

http://www.beleeftuinpluto.nl/
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8. Planning 
 

Datum Onderwerp 

Maart-april 2017 Projectgroep gevormd en een plan vaan aanpak 
gemaakt voor de prijsvraag van de gemeente 

Juli 2017 Uitreiking prijsvraag Gemeente Den Helder,  
€ 5.000, - gewonnen 

November 2017 Inspiratiemiddag met de kinderen gehouden 
Februari 2018 Aanschrijving drie partijen voor ontwerp en 

kostenplaatje 
Maart 2018 Buurtparticipatie keuze ontwerpen 
April-september 2018 Keuze gemaakt voor Hoek Hoveniers. 

Projectplan inclusief begroting is uitgewerkt. 
Fondsenwerving bij grotere fondsen wordt 
gestart 

Mei-oktober 2018 Bedrijven in Den Helder worden gebeld en 
bezocht voor sponsoring.   
Lokale buurtacties en crowdfunding opzetten en 
uitvoeren 

Oktober 2018 60% van het budget moet gereed zijn. 
Start detailontwerp. In detailontwerp volgt 
definitieve keuze speeltoestellen, binnen de 
gestelde kaders 

Maart-juni 2019 Realisatie Beleeftuin. Bij onvoldoende budget 
gaan we kijken wat we wel met het budget 
kunnen realiseren. Alle opgehaalde financiële 
middelen worden sowieso ingezet om de 
speeltuin aan te pakken.  

Juni 2019 Openingsfeest 
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9. Financiën 

Totaaloverzicht kosten 

Hoek Hoveniers heeft een begroting gemaakt van de totale kosten. Die zijn geraamd op € 75.000, - 

exclusief btw.  

Begroting Beleeftuin Pluto  

Gebaseerd op inschrijving Hoek Hoveniers, gedaan 14-03-2018 

    

Planvorming   €       820,00  

Inrichten werkterrein  €    2.350,00  

Opbreekwerkzaamheden  €    7.790,00  

Grondwerkzaamheden  €    6.390,00  

Verhardingen aanbrengen  €    6.880,00  

Valondergronden   €    7.100,00  

Speelinrichting   € 26.850,00  

Keuringen    €    1.070,00  

Hekwerk    €       860,00  

Beplanting en gras   € 10.020,00  

    

Subtotaal    € 70.100,00  

    

Algemene kosten, uitvoeringskosten, winst & risico  €    4.910,00  

    

TOTAAL EXCL. BTW   € 75.000,00  

 

We zijn wel aan het kijken of lokale (aannemers)bedrijven kunnen sponsoren in natura, zodat we de 

kosten van de begroting van Hoek Hoveniers kunnen bijstellen naar beneden.    
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10. Subsidies en sponsoring 

10.1 Subsidies 

We hebben een startbedrag  binnen, maar omdat we veel geld nodig hebben gaan we verschillende 

fondsen en bedrijven aanschrijven voor subsidie. 

10.2 Sponsoring bedrijfsleven 

We gaan langs bij lokale bedrijven in de buurt met verschillende sponsorpakketten. We moeten het 

vooral hebben van de gunfactor dat ze een mooi initiatief in de wijk willen steunen, in combinatie 

met naamsbekendheid.  

10.3 Crowdfundingacties  

Het van groot belang dat wij als buurt laten zien dat we de krachten kunnen bundelen om het 

benodigde geld bij elkaar te krijgen. Dit zal door middel van verschillende crowdfunding gebeuren:  

- Paasfestijn (al georganiseerd) 

- Rommelmarkt (al georganiseerd)  

- Rabobank Clubkas Campagne (al georganiseerd) 

- Facebookveiling, met producten en diensten gesponsord door de lokale middenstand 

- Inzameling statiegeldbonnen bij AH Kat in de Schooten  

- Inzameling tijdens Burendag i.c.m. loterij/veiling gesponsord door de lokale middenstand  

- Verkoop deur aan deur met Sinterklaas en Kerst i.s.m. met lokale middenstand  

- Social media oproep voor donaties op crowdfundingsplatform 

www.voorjebuurt.nl/beleeftuin    

- Sponsorloop met alle kinderen uit de buurt 

 

“En we gaan nog veel meer acties bedenken om 

het geld bij elkaar te krijgen, want ons doel is een 

Beleeftuin voor jong en oud in de Boatex!” 
 

http://www.voorjebuurt.nl/beleeftuin

