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Voorwoord  
Een groep scholieren in Montfort heeft behoefte aan een skatebaan en ontmoetingsplek in het dorp. Deze scholieren 
zijn op zoek gegaan naar mensen die hun wilden helpen en steunen. Op ongeveer hetzelfde moment stelde de 
gemeente Roerdalen de notitie “Dynamische speel- en ontmoetingsplekken in Roerdalen” vast, die burgers 
mogelijkheden biedt om zelf de regie te nemen bij de inrichting van speel- en ontmoetingsplekken. 
Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat een groep inwoners van Montfort zich heeft georganiseerd en 
vervolgens is Stichting Samenspel Montfort opgericht. Deze stichting zet zich in om voor en samen met inwoners van 
alle leeftijden in de kern Montfort (integrale) speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken te realiseren. Hierbij wordt nauw 
samengewerkt met de Gemeente Roerdalen en de ondernemers en inwoners van Montfort. Het gestelde doel en de 
gekozen aanpak verklaren de gekozen naam van de stichting! 
 
De gemeente Roerdalen is eigenaar van de ondergrond van de speel- en ontmoetingsplekken, die voor onbepaalde 
tijd in bruikleen wordt gegeven aan de stichting Samenspel Montfort. 
 
Met onder andere een breed opgezette enquête, gevolgd door interviews met verschillende (doel)groepen en het 
nadrukkelijk betrekken van kinderen en tieners/jongeren, is de behoefte van de inwoners van Montfort in kaart 
gebracht. 
 
Uit de vergaarde informatie blijkt dat er werk aan de winkel is. Zo sluiten de huidige speelvoorzieningen niet aan op 
de behoeftes; zij zijn veelal bedoeld voor kinderen tot ongeveer 10/11 jaar. Daarnaast zijn de meeste speeltoestellen, 
die er nog staan, sterk verouderd en op het einde van hun levensduur. Voor de jeugd vanaf 12 jaar is in de Montforter 
buitenruimte weinig te beleven. Dit verklaart het initiatief van deze leeftijdsgroep om zich sterk te maken voor onder 
andere een skatebaan. Er zijn voor hun nu geen ontmoetingsplekken waar ook ‘iets te doen is’. Ook voor 
ouders/verzorgers en andere volwassenen zijn er nagenoeg geen ontmoetingsplekken; bij de huidige 
speelvoorzieningen ontbreekt het aan bankjes of een picknickset. 
 
Uitgaande van de opgehaalde informatie en geformuleerde eisen/wensen zijn samen met alle betrokkenen plannen 
uitgewerkt voor een viertal speel- en ontmoetingsplekken, zoals in dit projectplan beschreven. Op basis daarvan zijn 
een kostenbegroting en financieringsplan opgesteld. 
 
Op dit moment is de stichting druk bezig met het rondkrijgen van de financiering. Gezien de enorme inzet en het brede 
draagvlak binnen Montfort hebben wij er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Wij rekenen daarbij op de 
medewerking van fondsen en sponsoren die wij met dit projectplan hopen te kunnen enthousiasmeren. 
 
Mocht dit projectplan aanleiding geven tot aanvullende vragen, dan zijn wij graag bereid deze te beantwoorden. 
 
Stichting Samenspel Montfort 
 
Voorzitter: Leon Hannen 
Secretaris: Anneke Beulen  
Penningmeester: Jolanda Pisters  
E-mailadres: info@samenspelmontfort.nl 
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1. Montfort 

1.1. Achtergrondinformatie 
Montfort is een prachtig dorp met ruim 3.000 inwoners in de midden-Limburgse gemeente Roerdalen. Prachtig, door 
de landelijke ligging in een bosrijke omgeving. Markant is de deels gerenoveerde ruïne met tuinen van Kasteel 
Montfort. Montfort is ook sociaal prachtig door haar actieve bewoners, het bloeiende verenigingsleven en de vele 
evenementen die worden georganiseerd. Denk hierbij aan een gezellige jaarmarkt, meiboom zagen, intocht van 
Sinterklaas, enzovoort. Daarnaast een bekend dorp, onder andere omdat autocoureur Jos Verstappen er is geboren.  
 

1.2. Faciliteiten 
In Montfort zijn veel faciliteiten aanwezig; bijna een zelfvoorzienend dorp. Zo heeft Montfort een grote supermarkt 
met eigen bakkerij, slager, kinderdagverblijf, basisschool met BSO, kerk, dorpshuis, verzorgingstehuis, vele sport- en 
muziekverenigingen, een manege, meerdere horecagelegenheden, vele ondernemers/winkels, vele landbouwers en 
veehouders en ga zo maar door.  
 

1.3. Kengetallen  
Montfort heeft 3.131 inwoners en 1365 
huishoudens. 34% zijn huishoudens met 
kinderen met een gemiddelde 
huishoudgrootte van 2,2. De 
bevolkingsdichtheid is 1.000 tot 5.000 
inwoners per km2. Van de inwoners heeft 
slechts 1% een niet-westerse 
migratieachtergrond en 8% een westerse 
migratieachtergrond. De leeftijdsopbouw 
is in het diagram hiernaast weergegeven  

 

1.4. Geografische weergave 
Montfort is een dorp met twee drukke straten die 
met elkaar worden verbonden door een rotonde. 
Deze straten vormen barrières voor bepaalde 
groepen. Momenteel zijn er een drietal 
buitenspeelplekken in Montfort, namelijk op het 
Kerktiend (1), Mariaveld (2) en Nieuwe Heide (3). 
Daarnaast is er een 4e nieuwe locatie gepland, 
namelijk het terrein bij de school (4). In elk 
kwadrant ligt dan één voorziening. Bij de Dijkhof 
seniorenwoningen (5) is reeds onlangs een Jeu de 
Boules voorziening geopend waar wij ons sterk 
voor hebben gemaakt. 
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1.5. Foto’s van de huidige speel- en ontmoetingsplekken 
 

Huidige situatie Kerktiend 
 

 
 

Huidige situatie Mariaveld 
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Huidige situatie Nieuwe Heide 
 

 
 

Huidige situatie Terrein bij de school 
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2. Initiatieffase 
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van de opdracht verder toegelicht. Ook wordt ingegaan op de achtergrond van 
het project. Ten slotte wordt de opbouw van het verslag beschreven. 
 

2.1. Aanleiding  
Afgelopen jaar heeft een aantal scholieren uit Montfort de oproep gedaan aan Gemeente Roerdalen voor het 
realiseren van een skatepark voor jongeren in Montfort. In Montfort zijn op dit moment weinig faciliteiten voor de 
jongeren. Deze scholieren zijn op zoek gegaan naar medestanders. Die medestanders hebben zij gevonden in een 
groep inwoners uit Montfort; zij vertegenwoordigen iedere doelgroep. Zo zijn er ouders van (jonge) kinderen, senioren 
en ouders van jongeren. Deze medestanders hebben diverse achtergronden, kennis en specialismen; 
PR/communicatie, ouderenzorg, jongerenwerkers, gehandicaptenzorg, pedagogiek, ergotherapeuten, enzovoort.  
 
De gemeente heeft de notitie “Dynamische speel- en ontmoetingsplekken in Roerdalen” vastgesteld: De gemeente en 
dorpsgemeenschappen dragen samen bij aan het vormgeven, inrichten en in stand houden van Dynamische speel- 
en ontmoetingsplekken, voor inwoners van jong tot oud. De gemeente heeft budget vrijgemaakt en gaat met de 
dorpen aan de slag om hier invulling aan te geven.  
 
Samen met de dorpscontactpersoon vanuit de gemeente Roerdalen is vanuit de grote groep medestanders de 
Stichting Samenspel Montfort ontstaan. Deze stichting wil zich sterk maken voor dynamische speel- en 
ontmoetingsplekken in Montfort. 
 

2.2. Oprichting stichting 
Zoals eerder aangegeven is stichting Samenspel Montfort opgericht, om het project te coördineren. Deze groep 
enthousiaste vrijwilligers, is opgesplitst in diverse werkgroepen: 

• Bestuur en organisatie 
Deze werkgroep houdt zich bezig met de oprichting van de stichting en inrichten van de organisatie. Zij geven 
sturing aan de organisatie en overleggen met de gemeente en alle andere partners. 

• Projectplan en fondsenwerving 
Deze werkgroep houdt zich bezig met het schrijven van het projectplan met begroting en financieringsplan. Dit 
projectplan is ook nodig voor het aanvragen van subsidies en het benaderen van fondsen en sponsors. Het is de 
leidraad voor het totale project. 

• Communicatie en Pr 
Deze werkgroep verzorgt de website, sociale media en persberichten. Daarnaast ontwerpt en verspreidt de 
werkgroep posters, banners, flyers, spandoeken enzovoorts. Deze werkgroep communiceert met de stakeholders 
en partners in het dorp. 

• (Sponsor)Activiteiten  
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het activiteitenplan, het ophalen van informatie en verwerken van de 
resultaten van de enquête. Daarnaast zorgt deze werkgroep voor het organiseren van terugkoppelmomenten 
en/of buurtbijeenkomsten. Verder zullen nog activiteiten ontstaan als sponsoractiviteit(en), Nationale 
boomfeestdag (16 maart 2022), NL Doet (11 en 12 maart 2022), Buitenspeeldag (8 juni 2022), klusjesdagen of 
openingsfeest(en). Ook in de toekomst zorgt de groep voor leuke, toegankelijke en inclusieve activiteiten.  
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• Inrichting 
Deze werkgroep is met het programma van eisen en wensen ‘de boer op’ gegaan.  Zij zorgen voor passende 
ontwerpen met een bijbehorende kostenbegroting. Daarvoor vindt regelmatig terugkoppeling plaats met de 
toekomstige gebruikers. 

• Onderhoud, techniek en beheer 
Deze werkgroep stelt een beheerplan op. Dit is onder andere het inventariseren en plannen van alle toekomstige 
werkzaamheden en zorgen dat deze (in zelfwerkzaamheid) worden uitgevoerd. 
 

Het project wordt door de inwoners van Montfort gedragen. Inmiddels heeft een grote groep vrijwilligers zich reeds 
aangemeld, die zich op de meest uiteenlopende manieren willen inzetten om het project te doen slagen. Daarnaast 
is er al een groot aantal ondernemers, die hun bijdrage willen leveren. Dat varieert van sponsoring tot het leveren 
van diensten en materialen. 

Uiteraard vindt er een goede samenwerking tussen de diverse werkgroepen plaats: 

• Het bestuur werkt samen met alle werkgroepen en zorgt ervoor dat alle werkgroepen op een juiste manier 
geïnformeerd worden. In iedere werkgroep zit ook een bestuurslid, zodat alle communicatie soepel verloopt. 

• De werkgroep projectplan en fondsenwerving werkt samen met de werkgroep inrichting en 
(sponsor)activiteiten. Het is belangrijk dat deze werkgroepen op de hoogte zijn van het projectplan en welke 
gelden er worden behaald. 

• De werkgroep inrichting werkt samen met de werkgroep projectplan en fondsenwerving. Het is van belang 
dat de juiste plannen worden aangedragen bij elkaar en dat dit ook binnen de juiste kostenbegroting past. 

• De werkgroep inrichting en beheer werkt samen met (sponsor)activiteiten en inrichting. Op deze manier 
wordt geborgd dat de plannen plaatsvinden zoals oorspronkelijk gepland en dat door acties die zijn gevoerd 
door de groep (sponsor)activiteiten ook vrijwilligers kunnen helpen bij het onderhoud en beheer van de 
speel- en ontmoetingsplekken. 

• De werkgroep PR en communicatie werkt met alle werkgroepen samen om zo inwoners, vrijwilligers en 
overige belanghebbenden op een goede manier te informeren over het project. 
 

2.3. Doelstelling  
 

Het doel Stichting Samenspel Montfort is: 
"De leefbaarheid in de kern Montfort bevorderen op het gebied van buitenspeel- en  

ontmoetingsplekken, voor jong en ouder, vitaal en minder vitaal" 
 

Missie 
Het onderhouden en creëren van een diversiteit aan buiten ontmoetingsplekken in Montfort voor alle leeftijden die 
toegankelijk, nabij, gratis en van deze tijd zijn. Deze dragen vervolgens weer bij aan de algehele gezondheid en het 
welzijn van de inwoners en bezoekers van Montfort. 
 

Visie 
In Montfort dienen er aantrekkelijke buitenspeelplekken te zijn, die stimuleren om samen te komen middels sport, 
spel, beweging of "gewoon" elkaar ontmoeten. Sport, spel, bewegen en ontmoeten zijn van onschatbare waarde. Een 
goed gebruik van de openbare ruimte maakt Montfort levendig en vitaal, het draagt bij aan de ontwikkeling van een 
gezond en aantrekkelijk woondorp. Pleinen en speelplaatsen zijn de plekken waar mensen ontmoeten. Ze zijn 
belangrijke sociale knooppunten van het dorp: 
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1. Spelen: buiten spelen is niet alleen ontzettend leuk, het is ook onmisbaar voor de ontwikkeling van kinderen en 
volwassenen. Kinderen die buiten spelen ontwikkelen zich gezonder, slimmer en socialer. Het is niet voor niks dat het 
recht op buitenspelen is vastgelegd en beschermd in het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. 
 
2. Sporten en bewegen: veel mensen vinden sporten leuk en zien sport als een vorm van ontmoeten. Daarnaast is het 
goed voor de gezondheid en ontwikkeling van ieder mens. 
 
3. Ontmoeten: elkaar ontmoeten geeft mensen het gevoel ergens bij te horen. Dit gevoel is belangrijk om eenzaamheid 
tegen te gaan en het veiligheidsgevoel te waarborgen.  
 
4. Meedoen: inwoners betrekken en laten participeren bij het verbeteren van hun eigen woon- en leefomgeving. 
Daarnaast de bereidheid om zich voor een of meerdere gebieden van het maatschappelijk leven in te zetten voor de 
publieke zaak. Als ook dat iedereen, met zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, kan meedoen en plezier kan 
hebben in de speel- en ontmoetingsplekken.  
 
Wanneer is het project geslaagd? Het project Samenspel is een groeimodel. Als eerste is het project geslaagd als gezien 
wordt dat de speelplekken naar de wensen zoals beschreven in het projectplan zijn gerealiseerd en de verschillende 
doelgroepen jong tot ouder er gebruik van maakt. Maar ook daarna wordt geluisterd naar de geluiden uit het dorp en 
welke wensen en behoeften er zijn. 
  

2.4. Randvoorwaarden en uitsluitingen 
De volgende randvoorwaarden en uitsluitingen worden gesteld aan het project: 
 "Iedereen betrekken", dat is wat Stichting Samenspel Montfort erg belangrijk vindt. Dit geeft de doelstelling van 

de stichting ook al aan. Het project omvat dan ook alle speel- en ontmoetingsplekken voor iedereen in het dorp 
Montfort. Door het betrekken van jong- en oud en door alle speel- en ontmoetingsplekken mee te nemen is het 
een uniek project. 

 Jong en oud, vitaal en minder vitaal, verbinden. 
 Zoveel mogelijk inwoners moeten veilig kunnen buitenspelen, bewegen en ontmoeten. 
 Zoveel mogelijk inwoners stimuleren om een bijdrage te leveren in de Montforter samenleving. 
 Iedereen de mogelijkheid bieden om een bijdrage te kunnen leveren in dit project.  
 In iedere zone (kwadrant) van Montfort minimaal één formele speel- en ontmoetingsplek is.  
 De speel- en ontmoetingsplekken zijn een echte aanvulling op de leefbaarheid van Montfort. Zo is de omgeving 

een blijvende verbetering in het leven van kinderen of jongeren met of zonder een handicap, hun familieleden of 
de samenleving. 

 De speel- en ontmoetingsplekken zijn vrij toegankelijk, in de breedste zin van het woord. Dus voor iedereen; 
kosteloos, open, jong en oud, vitaal en minder vitaal, met of zonder beperking. De stichting houdt rekening met 
de verschillende vormen van beperkingen en bijbehorende speelmogelijkheden volgens het “hulpblad onbeperkt 
spelen”, zie bijlage 2. Hierbij wordt ook het Wenkenblad van NUSO (tegenwoordig Branchevereniging LOS!) 
toegepast. 

 De speel- en ontmoetingsplekken hebben voldoende afwisseling en uitdaging in de verschillende spelvormen, te 
weten: constructiespel, regel- en wedstrijdspel, fantasie- en rollenspel, rust en beschouwen, bewegingsspel en 
sociaal en fysiek interactiespel. Zie bijlage 3.  

 Via kinderinspraak wordt de invulling van de speel- en ontmoetingsplekken vormgegeven.  
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 Eén centrale speel-, sport-, beweeg- en ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren t/m 30 jaar met én zonder 
een handicap. 

 De leefomgeving moet inwoners uitnodigen om een ommetje te maken en te bewegen. Dit door de speel- en 
ontmoetingsplekken met elkaar te verbinden.  

 Voor kinderen tot 6 jaar die zelfstandig niet verder dan 100 meter van huis kunnen, wordt gekeken naar 
mogelijkheden in de woonomgeving. 

 Kinderen tussen 6 en 12 jaar moeten zelfstandig veilig naar een speel- en ontmoetingsplek kunnen gaan. 
 

2.5. Doelgroep 
De doelgroepen van dit project zijn: 
- Baby    0-2 jaar 
- Dreumes    1-2 jaar 
- Peuter    2-4 jaar 
- Kleuter    4-6 jaar 
- Kind    7-12 jaar 
- Puber/tiener   13-17 jaar 
- Adolescent    17-22 jaar 
- Jongvolwassene   22-40 jaar 
- Midden volwassene  40-55 jaar 
- Oudere volwassene  55-65 jaar 
- Jong senioren  65-80/85 jaar 
- Hoog senioren   80/85 en ouder 
- Ondernemers 
- Verenigingen 
- Inwoners met een beperking (visueel, auditief, lichamelijk, beperking zonder diagnose, 

neurodiversiteit/psychische kwetsbaarheid). Zie bijlage 2 “hulpblad onbeperkt spelen” 
Kortom, alle inwoners, jong, oud, vitaal, minder vitaal, arm, rijk. 
 

2.6. Partners 
De samenwerkingspartners in dit project zijn: 
Om het project voor alle inwoners van Montfort te laten slagen en alle doelgroepen te bereiken; zijn de volgende 
partners betrokken bij het project:  
- De gemeente Roerdalen; 
- De groep scholieren die het initiatief nam; 
- Het dorpshuis “t Dörpshoes”; 
- De Huiskamer; 
- De verenigingsraad; 
- De verenigingen, zoals muziek-, buurt-, sport (tennis, voetbal, sporthal) - en ouderenverenigingen; 
- De ondernemersvereniging; 
- De ondernemers, zoals horecaondernemers en sociaal medische dienstverleners; 
- De basisschool De Hovenier & BSO; 
- De kinderopvang KOM SPELE;  
- De lokale supermarkt ; 
- Redactie Kerkblaadje; 
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- Redactie “Mofert mien Dörpke”; 
- Redactie “Echter Weakblaad”; 
- Redactie “VIA Limburg”; 
- Redactie “OR6”; 
- Redactie Dorpsblad Montfort: RoerdalenNU.nl; 
- Woningcorporaties. 
- Kasteel Montfort 
- Stichting Middeleeuws Montfort 
 

2.7. Communicatie & marketing   
Essentieel is hoe stichting Samenspel met alle doelgroepen en stakeholders communiceert. Het doel van een goede 
communicatie is: 
- Bekendheid project creëren. 
- Informatie/meningen verzamelen. 
- Vrijwilligers werven/sponsors zoeken. 
 
Allereerst heeft de stichting nagedacht via welke partners de doelgroepen worden bereikt.  

Doelgroep  Partners   
Baby  0-2 jaar Kinderopvang KOM SPELE 

Dreumes  1-2 jaar Kinderopvang KOM SPELE 

Peuter  2-4 jaar Kinderopvang KOM SPELE 

Kleuter  4-6 jaar Basisschool & buitenschoolse opvang 

Kind  7-12 jaar Basisschool & buitenschoolse opvang 

Puber/tiener  13-17 jaar De groep scholieren die het initiatief nam 
Adolescent  17-22 jaar De groep scholieren die het initiatief nam 

Jongvolwassene  22-40 jaar Zie alle inwoners 

Midden volwassene  40-55 jaar Zie alle inwoners 

Oudere volwassene  55-65 jaar Zie alle inwoners 

Jong senioren 65-80/85 jaar Zie alle inwoners/ huiskamer 

Hoog senioren  80/85 en ouder Zie alle inwoners/ huiskamer 

Ondernemers Ondernemersvereniging 

Verenigingen Verenigingsraad  

Alle inwoners 

De lokale supermarkt 
Redactie Kerkblaadje 
Redactie Facebookpagina “Mofert mien Dörpke” 
Redactie “Echter Weakblaad” 
Redactie “VIA Limburg” 
Redactie “OR6” 
Onze sociale media / website 
Redactie Dorpsblad Montfort: RoerdalenNU.nl 
Woningbouwverenigingen 
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Vervolgens is een website- en Facebookpagina gerealiseerd. Deze fungeren voor communicatie en het informeren 
over het project en de voortgang van het project. Op deze website wordt een brede variatie aan sfeerbeelden 
weergegeven. Via deze website kan ook contact worden gelegd met de diverse contactpersonen van de werkgroepen 
en wordt een link met sociale media weergegeven. Deze website en Facebookpagina worden bijgehouden met de 
nieuwste ontwikkelingen, om iedereen goed op de hoogte te houden. Zo worden regelmatig foto’s gepubliceerd over 
de ontwikkelingen van de speel- en ontmoetingsplekken en de activiteiten die worden georganiseerd.  
 
Daarnaast is als communicatiemiddel gekozen voor: banners, spandoeken, posters, flyers en mails naar alle 
samenwerkingspartners en de achterban. Op deze manier wordt getracht iedereen te bereiken.   
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3. Definitiefase  
Dit initiatief is een gezamenlijk project van, voor en door het dorp! Samen wordt aan de slag gegaan met vragen als: 
Welke plekken in het dorp kunnen we versterken? Waar kunnen fysieke en sociale verbindingen worden gelegd? Wat 
vinden we als dorp belangrijk als het gaat om spelen en ontmoeten? 
Om namens iedereen te kunnen spreken en de meningen van alle inwoners van Montfort te vergaren, zijn verschillende 
werkwijzen ingezet. 
 

3.1. Observatie huidige speeltoestellen 
De stichting heeft van de gemeente Roerdalen een overzicht van alle huidige speeltoestellen in Montfort ontvangen 
met daarin de aanschafdatum, de catalogusprijs, levensduur, de fabrikant en de meest recente inspectiedatum.   
 
Stichting Samenspel Montfort heeft de speeltoestellen beoordeeld op basis van veiligheid, toegankelijkheid, ligging, 
materiaal, onderhoudstoestand en levensduur. 
 
De beoordeling heeft onder andere geleid tot de volgende bevindingen:  
- Er ontbreekt informatie van enkele speeltoestellen. 
- De speeltoestellen van Mariaveld en Nieuwe Heide zijn aan het einde van hun levensduur. 
- De speeltoestellen van Kerktiend zijn in 2011 geplaatst, wat betekent dat het voorlopige vervangingsjaar 2026 is. 
- Kerktiend is niet goed toegankelijk voor wandelwagens, rollators en rolstoelen.  
- Nieuwe Heide is goed toegankelijk voor wandelwagens, rollators en rolstoelen. 
- De ingang van Mariaveld ligt op een ongunstige plek, omdat dit midden in een T-splitsing valt.  
- Het sociale toezicht bij Nieuwe Heide is onvoldoende, doordat het aan een bosrand grenst en er geen aanliggende  

woningen zijn. Daarbij een dichte begroeiing. 
- Op de locaties Mariaveld en Nieuwe Heide is de veiligheid punt van aandacht. Hier is ook sprake van achterstallig 

onderhoud. 
- Té weinig speeltoestellen zijn geschikt voor samenspelen van kinderen met en zonder beperking. 

 

3.2. Website 
Via de website kunnen inwoners aangeven op welke manier zij een bijdrage willen leveren. Dit kan door hun mening 
te geven, mee te helpen of te sponsoren. De enquête is te vinden in bijlage 4. Daarnaast informeren wij de inwoners 
via onze website en sociale media kanalen. 
 
Bij een inventarisatie in het dorp is gebleken dat diverse ondernemers dit project graag willen 
(onder)steunen. Men is erg enthousiast en wil graag (mee)helpen. Zo zijn er ondernemers die 
bijvoorbeeld kunnen helpen met grondverzet, bestrating en timmerwerken. 
 

3.3. Enquête 
Helaas was het door de op dat moment geldende Coronamaatregelen onmogelijk om fysieke 
bijeenkomsten te organiseren. Hierdoor was de stichting genoodzaakt om een enquête (digitaal 
en op papier) uit te zetten. In de periode juni/juli 2021 konden alle inwoners (jong, oud, vitaal, 
minder vitaal) van Montfort hun mening geven over de huidige speel- en ontmoetingsplekken. 
Het betreft de vier locaties: Kerktiend, Mariaveld, Nieuwe Heide en het terrein bij de school. 
Daarnaast konden inwoners hun wensen en behoeften kenbaar maken. Die mogelijkheid 
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bestond overigens ook daarna nog. De enquête werd breed gecommuniceerd via sociale media, het gemeenteblad, 
de dorpskrant, spandoeken, flyers en er stonden op 2 locaties reclamezuilen met tevens papieren enquêteformulieren. 
 
De meeste deelnemers zijn tussen de 30 en 50 jaar. Hiervan geeft 62% aan dat er voor de doelgroep ‘kind (7-12 jaar)’ 
weinig te doen is. Daarnaast geeft 82% dit aan voor de doelgroep ‘puber/tiener (13-17 jaar)’.  
 
Ook is gevraagd wat de beste plek voor een nieuwe speel- en ontmoetingsplek zou zijn. Hierbij geven deelnemers aan 
dat deze plek centraal moet komen en het overgrote deel geeft aan dat het terrein bij de 
school/sporthal/voetbalvereniging een geschikte locatie zou kunnen zijn.    
Over de invulling van een potentiële nieuwe plek geeft de meerderheid aan dat er een skatebaan/ crossbaan/ 
skeelerbaan moet komen. Daarnaast is er behoefte aan speeltuintje(s)/speeltoestel(len) en bankjes en picknicktafels. 
Zo ontstaat een centrale ontmoetingsplek met activiteiten voor de diverse doelgroepen. Daarnaast vreest een kleine 
groep deelnemers dat overlastsituaties kunnen ontstaan.  
 

Kerktiend 
De ligging en toestellen worden als positief ervaren. 
De inrichting van deze plek is gericht op peuters en kleuters. De jongere ouders wensen iets voor de doelgroep baby 
en peuter. Voor de oudere kinderen (10 jaar en ouder) zijn meer uitdagende toestellen wenselijk.  
De toegankelijkheid kan beter, omdat rollators, rolstoelen en kinderwagens nu niet naar binnen kunnen. Ook op het 
terrein zelf is de toegankelijkheid niet goed. 
Het onderhoud kan beter, nu ligt er veel hondenpoep en rommel.   
 
Eisen en wensen, waarbij ‘duurzaam en fantasierijk’ het thema is: 
- Een speelaangelegenheid voor de doelgroep baby en peuter, bijvoorbeeld een babyschommel of peuterhuisje, 

zand- en waterspel. 
- Meer uitdagende speeltoestellen voor oudere kinderen. 
- Een bredere ingang, waardoor men ook met een rollator, rolstoel en kinderwagen naar binnen kan.  
- Voldoende prullenbakken. 
- Meerdere zitmogelijkheden. 
- Eventueel kunnen de mogelijkheden voor een zebrapad bekeken worden. 
 

Mariaveld  
De ligging is rustig en centraal gelegen in woonwijk. 
De inrichting is ruim van opzet en toegespitst op jonge kinderen (kinderen tot 6 jaar). Ook hier zijn meer toestellen 
gericht op 'oudere jeugd' (vanaf leeftijd 10 en ouder) wenselijk. Daarnaast kan de inrichting optimaler, zoals het 
aanplanten van bomen en uitbreiden met picknickgelegenheden. 
Het onderhoud van de speeltoestellen en het terrein is achterstallig met als gevolg dat het wordt gebruikt als honden 
uitlaatplaats. Er is veel overlast van hondenpoep.  
De toegankelijkheid en veiligheid van deze plek kan worden verbeterd. Het ligt aan een drukke 
toegangsweg/doorgangsweg waar onnodig hard wordt gereden. Ideeën die worden geopperd door de analisten van 
de enquêtes zijn: borden plaatsen, drempels aanleggen of een zebrapad aanleggen. 
 
Eisen en wensen, waarbij ‘duurzaam, afwisselend en groen’ de thema's zijn: 
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- De huidige speeltoestellen dienen geheel vervangen te worden. Gedacht kan worden aan een vogelnestschommel, 
glijbaan op een heuvel waaronder een tunnel loopt, zand- en waterspel.  

- Crossbaantje. 
- Meer uitdagende speeltoestellen voor de wat oudere kinderen van 10 jaar of ouder. 
- Meer beplanting, zoals bomen en struiken. 
- Toegankelijk voor kinderwagens, rolstoelen en rollators. 
- Meer bankjes of picknicksets. 
- Samen met de omwonenden naar een passende oplossing zoeken voor het onnodig hard rijden.  
 

Nieuwe Heide 
De ligging is een mooie, rustige plek dicht bij het bos. Er is veel ruimte, zo kunnen kinderen er spelen en voetballen. 
Ook de buurtvereniging maakt veelvuldig gebruik van deze plek. Dit maakt dat deze plek meerdere functies vervult. 
Voor de inrichting betekent dit dat er rekening moet worden gehouden met de functies: een pauzeplek voor fietsers, 
een ontmoetingsplek voor omwonenden en als een voetbalveld voor jongeren. Nieuwe toestellen zijn erg wenselijk. 
Adviezen van deelnemers voor deze plek zijn: zand, water, bosspelen, trimparcours, sport, bewegen, picknick, fitness, 
trimmen. Het merendeel van de geënquêteerden vindt deze plek geschikter voor grotere kinderen/jeugd. 
Over de toegankelijkheid en veiligheid van dit terrein wordt aangegeven dat het erg afgelegen is en dat er veel 
‘hangjeugd’ is, vooral na 22:00 uur. Voor jongere jeugd is deze plek niet geschikt om alleen te spelen. Vandaar het 
verzoek om deze plek slim in te richten. 
Over het onderhoud van dit terrein wordt aangegeven dat de groenvoorziening slecht is. 
 
Eisen en wensen, waarbij ruig en natuurlijk/beweegtuin het thema is: 
- Een natuurplek komen voor jong en oud met een “boslook”. 
- Gebruikmaken van natuurlijke materialen, zoals zand, water, boomstammen, planten, fontein en insectenhotel. 
- Open en overzichtelijke inrichting. 
- Bankjes of picknicksets. 
- Voetbalveld. 
- Uitdaging voor jong en oud, denk aan trimparcours, balansbaan, klimrek, hutten bouwen, tractorbanden, 

crossbaantje.  
- Toegankelijk voor kinderwagens, rolstoelen en rollators. 
 

Terrein bij de school 
De ligging is een fijne locatie, omdat het weinig overlast voor omwonenden veroorzaakt en het veel 
samenwerkingsmogelijkheden biedt met school en sportverenigingen. Over de centrale ligging en veiligheid op het 
gebied van “sociale controle” zijn de meningen verdeeld. Vandaar dat toezicht en veiligheid als tips worden gegeven, 
als ook een veilige aansluiting met de wegen en de toegang goed te regelen. 
Over de veiligheid van dit terrein is een open en overzichtelijke inrichting wenselijk met meerdere zitgelegenheden. 
Ook de skatebaan/ crossbaan/ skeelerbaan wordt vaak genoemd.  
Op dit terrein wordt nu geen onderhoud verricht, omdat dit een braakliggend terrein is.   
Verder is het terrein goed  toegankelijk, omdat het een rustige weg ligt, bekend terrein is voor kinderen en ook goed 
bereikbaar.  
 

Eisen en wensen, waarbij open en overzichtelijk, groen, kleurrijk en fantasierijk het thema is: 
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- Toegankelijk voor kinderwagens, rolstoelen en rollators 
- Skatepark 
- Ontmoetingsplek, bankjes eventueel met afdak. 
- Meer groen en schaduw (combineert mooi met de naam van de school: Basisschool de Hovenier) 
- Leuke belijning 

• Atletiekbaan: gebruik de belijning als renbaan. Met de toevoeging van sport- en spelmateriaal, creëer je op 
het plein een beweegparcours waar veel kinderen tegelijkertijd in beweging komen. 

• Verkeersplein: geef je verkeers-les op het plein! De belijning vormt een weg die uitkomt in een rotonde.  Er 
kan gekozen worden om ook een zebrapad en parkeerplaatsen toe te voegen. De variaties zijn ontelbaar! 

• Balsporten: belijning kan zo geplaatst worden, dat er speelvakken ontstaan waardoor er verschillende 
balsporten gespeeld kunnen worden.  

- Waterspel 
• Duurzaam. 
• Laag water- en energiegebruik. 
• Onderhoudsarm.  
• Geen toezichthouder nodig. 
• Geen verdrinkingsgevaar. 
• Eindeloos veel speelplezier voor alle kinderen van alle leeftijden. 
• Rolstoeltoegankelijk. 
• Ontmoetingsplek die verbinding maakt met andere faciliteiten. 
• Draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. 

 

3.4. Vuurkorfsessie 
Het project is gestart met een groep scholieren die behoefte heeft aan een skatebaan. Het is daarom belangrijk om 
deze jongeren ook te betrekken bij het project. Gedurende een vuurkorfsessie in juni 2021 zijn de jongeren van 
Montfort uitgenodigd om hun mening te geven van de speel- en ontmoetingsplekken in Montfort. Dit initiatief - 
waarbij ook de jongerenwerker aanwezig was - is met veel enthousiasme ontvangen. Tijdens dit open interview is de 
jongeren gevraagd: Waar hebben jullie behoefte aan? Wat willen jullie? Hoe gaat het op andere plekken? Hoever gaat 
jullie verantwoordelijkheid? Wat zou je nu en later willen en/of kunnen bijdragen in de realisatie en het beheer van 
een speel- en ontmoetingsplek?  
 
Tijdens de vuurkorfsessie is aangegeven dat de beoogde ligging van een skatepark nabij de school ideaal zou zijn. Wat 
nog idealer zou kunnen zijn is als de jeugd gebruik kan maken van het schoolplein. Daar is al een veldje waar gevoetbald 
en na wat aanpassingen ook gebadmintond of gebasketbald zou kunnen worden. Ook zou op deze plek een grote 
schommel met net geplaatst kunnen worden. Daarnaast zou men graag willen werken met outdoor fitness toestellen.  
 
Eisen en wensen: 
- Een ontmoetingsplek voor de jeugd (12 – 18 jaar). 
- Een skatebaan/ crossbaan/ skeelerbaan. 
- Bankjes of picknicksets. 
- Outdoor fitnesstoestellen. 
- Gebruik maken van het schoolplein. 
- Grote nestschommel. 
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- Kabelbaan. 
- 'Natuurlijke' speelmaterialen, zoals balanceren op palen, touwen et cetera. 
 

3.5. Kinderdagverblijf  
Het is ook belangrijk om te weten waaraan de allerkleinsten behoefte hebben. Het is erg moeilijk om de mening aan 
de allerkleinsten te vragen. Dit kan natuurlijk via de enquête die door de ouders wordt ingevuld, maar er is ook contact 
gelegd met het kinderdagverblijf KOMspele in Montfort. Hier is besproken hoe de kleintjes leuk, veilig en pedagogisch 
verantwoord kunnen spelen.  
 

Tijdens dit open interview met de leidsters van het kinderdagverblijf is naar voren gekomen dat de allerkleinsten het 
vooral leuk vinden om met natuurlijke materialen te spelen, zoals boomstammen, natuurlijk aangelegde heuveltjes et 
cetera. Om de kinderen veilig te laten spelen, is voldoende schaduw erg belangrijk, dit kan met bomen. Ten slotte is 
het van belang om de speelplekken te omheinen, zodat de ouders, grootouders en leiding hun kinderen met een gerust 
gevoel kunnen laten spelen. 
 

Eisen en wensen: 
- Een of meerdere speelplekken met natuurlijke materialen, zoals boomstammen, natuurlijk aangelegde heuveltjes. 
- De speelplekken die voorzien zijn met voldoende schaduw.  
- De speelplekken die voldoende omheind zijn, zodat ouders/verzorgers kinderen met een gerust gevoel kunnen 

laten spelen.  
 

3.6. Basisschoolkinderen betrekken 
Er is veelvuldig contact geweest met de basisschool, een belangrijke partner in dit project. De samenwerking met de 
school is zeer positief. Samen wordt bekeken hoe het gebied bij en op het schoolterrein vormgegeven kan worden.  
De school heeft in iedere klas een kinderinspraak georganiseerd. Zij hebben de keuze uit 3 werkvormen:  
(1) Maak een tekening van jouw favoriete speeltuin. 
(2) Woordweb van hun favoriete speeltuin. 
(3) Placemat favoriete speeltuin.  

De leerlingen werken samen in een groepje van 4 en krijgen ieder hun eigen placemat.  
Stap 1: de leerlingen schrijven persoonlijk in hun vak van de placemat welke activiteiten zij graag zouden doen in 
hun favoriete speeltuin.  
Stap 2: De leerlingen delen hun activiteiten met elkaar.  
Stap 3: De leerlingen schrijven per groepje de 6 meest favoriete activiteiten in het middenvak van de placemat.  
Eventuele stap 4: De groepjes delen klassikaal hun 6 meest favoriete activiteiten. Eventuele stap 5: De klas 
schrijft hun top 10 van favoriete activiteiten op.  

 

Uit de contacten met de basisschool is duidelijk geworden dat:  
- De speelplekken in Montfort niet meer voldoen aan de huidige wensen  
- De school positief ten opzichte van de ideeën staat. 
- Veel schaduw op de speel- en ontmoetingsplek willen nabij de school. 
- Meer begroeiing op de speel- en ontmoetingsplek willen nabij de school. 
- Educatie een belangrijk thema is, er moet ook educatie op de plek plaatsvinden. 
- Duurzaamheid belangrijk is. 
- Minder tegels, meer natuur. 
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Verder is er meegewerkt aan de kinderinspraak en hieruit komen de volgende resultaten:  
 

 Onderbouw Middenbouw Bovenbouw 
Heel vaak 
genoemd 

• Glijbaan  
• Speelkasteel  
• Kabelbaan 
• Klimrek met 

bovenverdieping en/of 
wiebelbrug en/of 
netten 

• Neptractor 

• Schommel 
• (Grote) (tunnel) glijbaan 
• Wip 

• Skatebaan 
• Klimrek 
• Schommel 
• Glijbaan 
• Wip 
• Kabelbaan 
• Trampoline 
• Klimmuur 

Regelmatig 
genoemd 

• Schommel 
• Toestel met veer in de 

grond 
• Speelhuisje 
• Zandbak 
• Trampoline 
• Rekstok 
• Wip 

 

• Kabelbaan 
• Klimtoren 
• Crossbaan 
• Voetbalveld/ Pannaveld 
• Draaimolen 
• Trampoline 
• Klimparcours 
• Zandbak 
• Skatebaan 

• Turnstang 
• Rekstok 
• Ringen 
• Springplank bij zwembad 
• Voetbalveld, 

voetbalkooi/Pannaveld/ Johan 
Cruijf court 

• Onderdak 
• Werkplaats 

Ook 
genoemd 
 

• Voetbalveldje 
• Klimwand 
• Picknicktafel 
• Bankjes 
• Draaimolen 
• Grote draaiende ton 

• Klimtouw 
• Ringen 
• Tunnel 
• Hangrek 
• Klimboom 
• Speelhuisje 
• Basketbalveld 
• Zwembad 
• Klimmuur 
• Wc 
• Struiken en hekken 
• Beveiliging 
• Pingpongtafel 
• Duikelstangen 
• Meer kleur 
• Zaaituin 
• Touwen 

• Geen hondenpoep 
• Vers gras 
• Klein zwembad 
• Speelplek waar de hond mee 

mag. 
• Bloemen 
• Bandenschommel 
• Kunstgrasmat 
• Bankjes 
• Tafeltennistafel 
• Klimboom 
• Klimtouw 
• Blotevoeten pad 
• Brandweerpaal 
• Basketbalveld 
• Zandbak 
• Hangmat 
• Springkussen 
• Winkel 
• Wc 
• Waterpomp 
• Huttenbouwplaats 
• Volleybalnet 

 
Alle resultaten van de kinderinspraak zijn te vinden in bijlage 5. 
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3.7. Contacten met de basisschool 
Er zijn diverse contacten met Basisschool de Hovenier in Montfort en Stichting Samenspel Montfort. Naast de 
kinderinspraak is er ook contact geweest aangaande de inrichting van de speel- en ontmoetingsplek nabij de 
basisschool. Hierbij liggen de regierol en besluitvorming bij Stichting Samenspel, maar natuurlijk altijd in overleg met 
de omliggende partners, waaronder de basisschool. Het is voor de Stichting Samenspel heel erg belangrijk dat het 
geheel samen wordt gedragen.  
De basisschool staat achter het realiseren van de skatebaan op de locatie en vindt het belangrijk om samen in gesprek 
te blijven. Stichting Samenspel heeft aangegeven ervoor te zorgen dat de geluidsoverlast zo laag mogelijk is door het 
gebruik van geluidsdempend beton. Tevens wordt er gekeken naar de ligging van de skatebaan op het terrein en het 
visueel afschermen van de skatebaan om leerlingen zo weinig mogelijk af te leiden. 
 
Er wordt uitgegaan van het positieve: voldoende draagvlak voor de realisatie van de skatebaan, waarbij ook de 
gebruikers zich voldoende verantwoordelijk voelen om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. We hebben 
aangegeven dat beperkte openingstijden (aan de voorkant) niet de insteek zijn voor het terrein. Zeker omdat het gaat 
om een openbare ruimte. 
 
Het is belangrijk dat de school betrokken blijft bij de plannen, hierbij hoort ook een helder tijdsplan. Het hele team 
van de basisschool zal hier dan in worden meegenomen. Stichting Samenspel wil hierbij ondersteunen, door het geven 
van presentaties van de plannen, het deelnemen aan de werkgroep schoolpleininrichting van de basisschool door 
Samenspel Montfort et cetera. 

Er is dus een werkgroep schoolpleininrichting bezig op de basisschool. Deze zijn bezig met het bekijken van een 
ontwerp gemaakt door een externe firma. Op korte termijn zullen er kleine aanpassingen worden gerealiseerd. De 
rest van de schoolpleininrichting zal op langere termijn en in fases worden gerealiseerd. Dit heeft ook alles te maken 
met het schoolplein dat over een 5-10 jaar opnieuw zal worden ingericht en met de omliggende wegen rondom school 
die in 2023 op de schop gaan. 

Het openstellen van het schoolplein is voor nu nog een brug te ver, maar kan steeds onderwerp van gesprek blijven 
in de doorontwikkeling.  

Het gesprek tussen Basisschool de Hovenier en Stichting Samenspel Montfort zal gaande blijven. 
 

3.8. Ouderen 
De ouderen betrekken we door een presentatie te geven tijdens een bijeenkomst met de ouderenverenigingen in het 
dorp. Naast de pr is in deze presentatie uitgelegd wat Stichting Samenspel is en wat haar ambities zijn.  
 
Daarnaast worden pilots georganiseerd met jeu de boules. Een paar fanatieke Jeu de Boulers uit Echt zijn in Montfort 
komen uitleggen wat jeu de boules is, wat de spelregels zijn enzovoort. Dit had als doel om te polsen of de ouderen 
behoefte hebben aan een jeu de boules baan of iets dergelijks.  
 
Tijdens het open interview met de ouderen is gebleken dat zij vooral meer speel- en ontmoetingsplekken willen voor 
de kinderen en jeugd. Zij geven aan dat ze verwachten dat de overlast die nu wordt veroorzaakt door rondhangende 
jeugd zal verminderen als er plekken gecreëerd worden waar zij zich kunnen amuseren. Dit is een win-win situatie 
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waardoor ook het woongenot van de ouderen wordt vergroot. Daarnaast geven de ouderen aan dat meer bankjes wel 
zeer wenselijk zijn en het jeu de boules als zeer positief wordt ervaren. 
 
Eisen en wensen: 
- Meer bankjes en bloemen. 
- Meer voor de opgroeiende kinderen.  
 

3.9. Inwoners  
Ook zijn inwoners uitgenodigd om te gaan wandelen. Tijdens de wekelijkse wandelingen/observaties door het dorp 
vielen een aantal zaken op en werd besproken wat nog ontbreekt en wat beter of anders kan in Montfort.  
 

3.10. Tennisclub, voetbalclub en sporthal 
Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de verschillende sportverenigingen. Er wordt bekeken hoe de 
tennisclub betrokken kan worden bij toekomstige activiteiten op deze plek en hoe de tennisclub hun terrein dat 
aansluit op de ontmoetingsplek wil inrichten, zodat er een mooi, multifunctioneel geheel ontstaat. 
De tennisclub wil wellicht in samenspraak met de voetbalvereniging een pedelbaan op het terrein realiseren. Deze 
wordt dan wel zo geplaatst dat het skatepark kan blijven bestaan en dat het terrein een "open" terrein blijft. Verder 
staat men open voor een "chillplekje" te realiseren op het terrein, zodat men bijvoorbeeld ook naar het skaten en 
tennissen kan kijken. 
Tevens is afgesproken dat de tennisclub de kantine wil openstellen voor bezoekers van het skateparkje. 
 

3.11. Maart 2022; feestelijke bijeenkomst 
In maart, is voor alle inwoners van Montfort een feestelijke bijeenkomst georganiseerd. Samen spelen en ontmoeten 
onder het genot van een aangeboden hapje en drankje. Muziek wordt gemaakt door de jeugdmuziek groep en diverse 
muziekverenigingen. Het voornemen is om deze feestelijke bijeenkomst jaarlijks te herhalen, onder het mom van 
“samen spelen en ontmoeten”.   
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4. Ontwerpfase  
In dit hoofdstuk zal weergegeven wat zal gebeuren, wanneer en door wie. 
 

4.1. Wensen en eisen 
Kerktiend (1) 
 
Gewenste situatie  
Thema: kleurrijk, duurzaam (staal), fantasierijk. 
De functies: spelen en ontmoeten voor jong, oud en zeker voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. 
 
Kerktiend is een rustig gelegen speelplek aan de rand van Montfort. De open inrichting maakt het overzichtelijk. Het 
hekwerk en de speeltoestellen zijn duurzaam en fantasierijk. Op deze plek nodigen kinderen elkaar uit mee te doen, 
zo is voor iedere spelvorm minimaal één speeltoestel (bijlage 3). Deze combinatie maakt de plek vol uitdaging voor 
jong en oud. Ook zijn er voldoende bankjes en is dit een gezellige ontmoetingsplek voor de jeugd van 12 tot 18 jaar 
die graag een potje voetbalt. De speelplek is voor iedereen toegankelijk en biedt veel schaduw. De toestellen op 
Kerktiend vragen weinig onderhoud, wel moet het gras tijdig worden gemaaid. Het is een veilige plek doordat het 
geheel omheind is met hekwerk. 
 
Wat is nodig om de gewenste situatie te realiseren? 
Om de gewenste situatie te realiseren dient een bredere ingang gerealiseerd te worden, waardoor men ook met een 
rollator, rolstoel en kinderwagen naar binnen kan.  
Een pad met een vaste ondergrond op de speel- en ontmoetingsplek is ook belangrijk voor de toegankelijkheid.  
Verder dient er aan de kant van goals meer uitdaging voor de oudere kinderen gemaakt te worden. Dit kan met 
bijvoorbeeld een basketnet.  
Door meer zitgelegenheden (denk aan gekleurde metalen bankjes/picknicksets) te creëren, wordt aan de behoefte 
voldaan van zowel de oudere jeugd, ouders/verzorgers van kinderen en ouderen. 
Vooraan bij de ingang kan meer voor de allerkleinste kinderen gecreëerd worden om het fantasie- en constructiespel 
te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van een babyschommel, speelhuisje met zandbak en waterspel. 
Daarmee is er van iedere spelvorm iets aanwezig op deze speelplek. Dit zorgt voor samenspel en meer uitdaging voor 
zowel jong als oud.  
Ten slotte kan bekeken worden om een veilige oversteek van de stoep naar de speelplek te garanderen, zoals een 
zebrapad.  
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Mariaveld (2) 
 
Gewenste situatie 
Thema: landelijk, natuurlijke uitstraling, hout 
De functies zijn spelen en ontmoeten. 
 
Mariaveld is een veilige plek waar kinderen kunnen spelen. Omdat het omheind is kunnen ouders, verzorgers en 
senioren met een gerust gevoel plaatsnemen op de verschillende zitgelegenheden. De open inrichting maakt het 
overzichtelijk. Verder is het voor iedereen toegankelijk. De aangesloten landbouwgrond maakt dat de locatie een 
natuurlijke uitstraling heeft, waarbij de houten speeltoestellen en de aangelegde heuveltjes goed passen. Daarnaast 
is het wenselijk om een zandvlak/klein crossbaantje te realiseren.  
Doordat er voldoende schaduw is, is het ook op warmere dagen een fijne plek om even te gaan spelen. Deze plek biedt 
voor zowel jong als oud uitdaging. Dit alles bij elkaar zorgt voor een duurzame, afwisselende, fantasierijke en groene 
plek. 
 
Wat is nodig om de gewenste situatie te realiseren?  
Om de gewenste situatie te realiseren wordt gebruikgemaakt van natuurlijke materialen, zoals houten speeltoestellen, 
boomstammen of heuveltjes. Ook is water en zand wenselijk.  
Er dient voldoende schaduw te zijn en omheining.   
Door meer zitgelegenheden (denk aan bankjes/picknicksets van boomstammen of ander hout) te creëren, wordt aan 
de behoefte voldaan van zowel de oudere jeugd, ouders/verzorgers van kinderen en ouderen. 
Verder wordt samen met de omwonenden en de gemeente Roerdalen naar een passende oplossing gezocht voor het 
onnodig hard rijden. 
Ten slotte wordt een oplossing gezocht voor een veilige oversteek naar de speelplek, bijvoorbeeld een zebrapad. 
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Nieuwe Heide (3) 
 
Gewenste situatie 
Thema: bos, natuur, 
De functies zijn spelen, ontdekken, ruig, natuurlijk, beweegtuin.  
 
Nieuwe Heide is een mooie rustige plek omringd met veel natuur, door de ligging bij het bos. De locatie ligt verstopt 
nabij de Huysbongerdweg (een van de twee drukke toegangswegen). Het is een ontmoetingsplek voor de buurt, waar 
veel activiteiten worden georganiseerd. Op deze plek komen ouders, verzorgers en senioren bij elkaar om elkaar 
ontmoeten, terwijl de kinderen spelen in het water en zand. De inrichting is niet open, wel overzichtelijk en voor 
iedereen toegankelijk. Het is een veilige plek omdat kinderen niet van het terrein af kunnen zonder de ouders, 
verzorgers of senioren te passeren. Dit komt doordat de picknicksets bij de in- en uitgang staan. 
 
Wat is nodig om de gewenste situatie te realiseren?  
De gewenste situatie vraagt een speelse denkwijze, waarbij de “boslook” wordt gegarandeerd. Om de plek voor 
iedereen toegankelijk te maken dient er een pad met vaste ondergrond gerealiseerd te worden.  
Door meer zitgelegenheden (denk aan bankjes/picknicksets van boomstammen of ander hout) te creëren, wordt aan 
de behoefte voldaan van zowel de oudere jeugd, ouders/verzorgers van kinderen en ouderen. 
Rondom het terrein zijn educatieve elementen leuk. Er dient wel nagedacht te worden dat de speeltoestellen, bankjes 
en dergelijke goed kunnen drogen. De plek moet overzichtelijk zijn. 
 
Er dienen meerdere “zones” te komen zoals een “natuurspeeltuin zone” een “zand- en waterspeelzone” en 
“relaxzones/picknickzones” bij de in- en uitgang(en) voor volwassenen en het toezicht.  Daarnaast is trapveldje 
wenselijk.  
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Terrein bij de school (4) 
 
Gewenste situatie (rood omlijnd, zie paragraaf 1.5)  
Het terrein is een mooie en veilige plek omringd door de basisschool, sporthal en tennisclub. De locatie is opgebouwd 
van jong naar oud en is daarnaast open en overzichtelijk.  
 
De wens is om een skatepark te realiseren. Daarnaast is de wens om een plek met afdak om te zitten (chillplek, 
ontmoetingsplek) te realiseren. Het is, onder andere door de basisschool, aangegeven dat er meer groen dient te 
komen, zodat er meer schaduw is en er eventueel educatie over het groen gegeven kan worden. Ook is het leuk om 
op deze plek te werken met leuke belijning, zodat sport (gymles) en overige educatie (verkeers-les) gewoon op het 
schoolplein gegeven kan worden. Ook kunnen er buiten het schoolse gedeelte, balsporten worden gespeeld. Ten slotte 
is het voor jong en oud leuk om met water te spelen, zeker op de warme dagen. 
 
Wat is nodig om de gewenste situatie te realiseren?  
Thema: sporten  
Doelgroep: 10 jaar en ouder 
Om de gewenste situatie te realiseren wordt de inrichting van het schoolplein voornamelijk met en door de school 
bepaald. Zij stellen hier de eisen en wensen aan vanuit de leerkrachten, ouders en kinderen.  Achter op het terrein 
(blauwe vlak) wordt de inrichting met en door verenigingen bepaald. Hier ligt de focus in dit project. 
 
Het idee is dat het gele vlak ‘sport’ kan worden uitgeoefend (zoals tafeltennis) en op het rode vlak meer vergroening 
komt en er ook op een speelse manier educatie aan de kinderen kan worden gegeven.  
 
In het gele vlak zijn meer uitdagende faciliteiten voor de oudere kinderen en volwassenen wenselijk, zoals een 
skatebaan/crossbaan/ skeelerbaan en een sportautomaat. Rondom dienen er voldoende beschutte en eventueel 
overdekte zitgelegenheden en prullenbakken geplaatst te worden 
 
Verder zouden belijning (zoals belijning voor verkeerssituaties na te bootsen of het alfabet) aangebracht kunnen 
worden op het schoolplein, zodat er leuk en speels lesgegeven kan worden buiten. Ook zijn  educatieve elementen 
door struiken, bomen, insectenhotels leerzaam voor op het schoolplein.  
 

Jeu de boules baan Dijkhof (5) 
Daarnaast is er door de opstart van dit project al een vijfde (5) ontmoetingsplek gerealiseerd, de jeu de boules baan 
bij seniorencomplex Dijkhof. Iedere vrijdagmiddag wordt hier gebruik van gemaakt. Een goed voorbeeld van 
samenwerk. Door de samenwerking tussen Stichting Samenspel Montfort, de fysiotherapeut, de Gemeente Roerdalen, 
de woningbouwvereniging Wonen Limburg en ondernemers kan er jeu de boules worden gespeeld. Het mooie is dat 
er door jong en oud, vitaal en minder vitaal dit spel gespeeld kan worden en deze plek bereikt kan worden. Verdere 
ontwikkeling van de plek, zoals het plaatsen van meer beplanting, bankjes et cetera, is gaande. 
 
De route 
Gewenste situatie  
Verder is nog een initiatief gestart om de vijf speel-en ontmoetingsplekken met elkaar te verbinden met een 
wandelroute. Deze route is tweeledig: de beweeg- en wandelroute en een educatieve route.  
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Wandelroute 
Op de route kunnen wandelaars rustig zitten om te pauzeren en zijn er voldoende prullenbakken en waterpunten. 
Verder is het dorp aantrekkelijker gemaakt door gebruik te maken van bomen en bloembakken. Ook zijn de 
stoeptegels benut voor educatieve of speelse doeleinden. Deze route stimuleert mensen om er op uit te gaan in eigen 
dorp en te spelen, ontmoeten en bewegen. Verder ontstaan er fysieke en (meer) sociale verbindingen in het dorp. 
 
Educatieve route 
Er zijn samen met andere partners in Montfort plannen om de beweeg- en wandelroute te voorzien van educatieve 
elementen, zoals informatieborden met als thema's natuur, Romeinse tijd, Middeleeuwen, de Tweede Wereldoorlog, 
Max Verstappen et cetera. 
 
Wat is nodig om de gewenste situatie te realiseren? 
Om de gewenste situatie aangaande de beweeg- en wandelroute te realiseren gaat het bestuur van Stichting 
Samenspel Montfort in gesprek met de gemeente Roerdalen en het Limburgs Landschap voor het maken van een 
route. Belangrijk hierbij is dat er veilige en overzichtelijke oversteekplekken zijn. Verder zijn voldoende bankjes, 
prullenbakken en centrale watertappunten op de route van belang. Het plaatsen van educatieve en/of speelse 
stoeptegels, bijvoorbeeld knikkertegels, hinkelpaden of educatieve stoeptegels maken er een leuke en leerzame route 
van. Ook bewegwijzering naar de speel- en ontmoetingsplekken is wezenlijk. Verder wordt gezocht naar 
mogelijkheden voor invalidenparkeerplaatsen op loopafstand, fietsenstallingen et cetera. 
 
Om de gewenste situatie aangaande de educatieve route te creëren wordt samen met partijen als "Middeleeuws 
Montfort" en "Kasteel Montfort" bekeken hoe hier verder invulling aan gegeven kan worden. 
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4.2. Definitieve plannen 

Om over te gaan tot definitieve plannen en de gewenste situaties te verkrijgen zijn er bij diverse leveranciers offertes 
opgevraagd. Bij de offerteaanvraag zijn de wensen en eisen zoals benoemd in dit projectplan meegenomen, uiteraard 
rekening houdend met de begroting die er ligt. Van de leveranciers werd verwacht dat zij een uitgewerkt ontwerp 
aanleverden van de vier locaties. Vooraf hield de Stichting Samenspel een presentatie over het programma van eisen 
en wensen, waarna de locaties in het veld zijn bezocht. 
 
Uiteindelijk is gekozen voor de leveranciers Eibe voor de speelplekken en Stedon voor het skatepark. 
 
Eibe 
Deze keuze voor de firma Eibe is gemaakt omdat: 
• Eibe heeft zich tot in detail verdiept in het programma van eisen en wensen en zich zo goed mogelijk proberen in 

te leven in wat de inwoners van Montfort graag willen kunnen doen in de buitenruimte. 
• Binnen de afgesproken tijd kon Eibe ondanks de Corona maatregelen een mooie, goed doordachte en enthousiaste 

digitale presentatie voorleggen. 
• De gepresenteerde ontwerpen kwamen in hoge mate tegemoet aan het programma van eisen en wensen. Op 

sommige punten viel er zelfs iets te kiezen. Na enkele kleine aanpassingen kunnen de ontwerpen definitief worden 
vastgesteld. Uitdagende en kwalitatief mooie speelplekken, die we met de nodige zelfwerkzaamheid nog kunnen 
vervolmaken. 

• De financiële onderbouwing is zeer duidelijk voor ons weergegeven in een tabel per locatie. Daarbij heeft Eibe zich 
goed aan voorgelegde begroting gehouden. Mochten we om financiële redenen uiteindelijk keuzes moeten 
maken, dan kan dat heel inzichtelijk met deze rekensheet. 

• Voor de educatieve route heeft Eibe advies gegeven, zoals het maken van infoborden en het maken een lint van 
voetstappen door het dorp, met allerhande eenvoudige speelaanleidingen. 

• Eibe hecht veel waarde om alleen gebruik te maken van milieuvriendelijke en ecologisch verantwoorde materialen 
en van niet-vervuilende grondstoffen. 

• Eibe waarborgt goede kwaliteit, veiligheid en service. 
• Andere projecten waar Eibe heeft geleverd en die wij hebben bezocht, geven goede referenties af, niet alleen over 

prijs, kwaliteit en service, maar ook over de nazorg en garantie. 
 
Stedon 
De keuze voor leverancier Stedon is gemaakt omdat in samenwerking met Stedon en de skaters een mooi ontwerp 
binnen budget is gecreëerd. De skatebaan is afwijkend van de overige skatebanen in de dorpen in de omgeving van 
Montfort en hierdoor ook aantrekkelijk voor een groot publiek. 
De prijs-kwaliteit verhouding is goed. Stedon levert een robuuste betonnen voorziening, gebruiksvriendelijk en 
geluidsarm. 
De stichting heeft enkele referentieprojecten van Stedon bezocht. Hier blijkt dat deze voorzieningen na jaren nog 
steeds voldoen aan het verwachtingspatroon van de gebruikers. Ook bij deze parken zijn de gebruikers heel nauw 
betrokken bij het ontwerp. Over de prijs-kwaliteit verhouding is men zeer tevreden en zo ook over de nazorg. 
 
Uiteindelijk is gekozen voor de volgende ontwerpen, waarbij de thema's ruim aan bod komen: 
 



 

 
Projectplan Samenspel Montfort 28 

 
 

Kerktiend (1), thema: kleurrijk, duurzaam (staal), fantasierijk. 
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Mariaveld (2), thema: landelijk, natuurlijke uitstraling, hout 
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Nieuwe Heide (3), thema: bos, natuur 
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Terrein bij de school (4) 
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5. Planning + looptijd 
 

  



 

6. Financiën  
De projectbegroting (inclusief btw)  
 

Kosten Speelobjecten Grondwerk Toelichting 

Kerktiend   kleurrijk, duurzaam €   10.000 €   5.000 €   5.000  

Mariaveld  Landelijk, hout €   28.500 €   18.500 €   10.000  

Nieuwe Heide  Bos, natuur €   30.000 €   20.000 €   10.000  

Terrein naast de 
school  

Sport, ontmoet €   15.000 €   5.000 €   10.000  

Terrein naast de 
school  

Skatebaan  €   70.000 €   65.500 €     4.500 

Incl. ondergrond: 
bekisting, 
wapening, 
verharding 

Onvoorzien  €     6.500    

Beweegroute  €     10.000 €     5.000 €     5.000 Via beweegakkoord 

Totaal   € 170.000 € 119.000 €    44.500  

 

Inkomsten Toelichting  

Gemeente  €   70.000  

Fondsen €   45.000  

Sponsoring en acties  €   10.000 Pakketten, activiteiten, materialen 

Zelfwerkzaamheid €   45.000 Grondwerk/ uitvoering/ natura 

Totaal  € 170.000  

 
  



 

Projectplan Samenspel Montfort 37 
 

 
De jaarlijkse exploitatiebegroting voor 2023 en volgende jaren 
 

Kosten 

Onderhoudskosten 

Kosten beheer en onderhoud Gemeente  p.m.  

Kosten beheer en onderhoud Samenspel  €               500  

Organisatiekosten 

Vrijwilligers  €               700  

Deskundigheidsbevordering  €               300  

Verzekeringen  €               500  

Administratie en bankkosten  €               250  

PR en Communicatie  €               500  

Representatiekosten  €               100  

Lidmaatschap en abonnementen  €               150  

Activiteitenkosten 

Activiteiten  €            1.000  

Toekomstige ontwikkelingen   

Reservering vervanging en nieuwe projecten  €            2.000  

Totaal  €            4.000  

 

Inkomsten  

Gemeente Roerdalen (beheer en onderhoud) *)  p.m.  

Gemeente Roerdalen *)  €            2.000  

Financiële acties en sponsoring  €            1.000  

Inkomsten uit activiteiten  €            1.000  

Totaal  €            4.000  

  

*) De financiële afspraken worden nog nader uitgewerkt 

 

Deze jaarlijkse begroting is samengesteld op basis van reëel ingeschatte kosten. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de 
ervaringen van referentieprojecten in de regio. 

De gemeentelijke bijdrage in de kosten wordt op dit moment nog met de gemeente uitgewerkt. Het spreekt voor zich 
dat de gemeente een groot deel van de reguliere onderhoudskosten op zich neemt. Die kosten maakte de gemeente 
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tot nu toe ook al. Ook zullen met de gemeente afspraken worden gemaakt over de kosten van vervanging of nieuwe 
investeringen op de lange termijn. De afspraken met de gemeente worden vastgelegd in een beheerovereenkomst. 

7. Instandhoudingsfase 
In dit hoofdstuk wordt de samenwerking tussen Stichting Samenspel Montfort en Gemeente Roerdalen beschreven. 
 

7.1. Stichting Samenspel Montfort  
De organisatie Stichting Samenspel heeft vanaf de start in november 2020 een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Er 
zijn veel vrijwilligers geworven en er is een enorme organisatie opgetuigd. Zo is er een bestuur van 9 personen gevormd 
en is officieel de stichting opgericht. De grote groep van inmiddels zo’n 25 vrijwilligers is verdeeld over de diverse 
werkgroepen. Het draagvlak is groot en de bereidheid van potentiële vrijwilligers om zich ook daadwerkelijk te gaan 
inzetten is groot. In elke nieuwe fase van het project ontstaan tal van mogelijkheden, variërend van het organiseren 
van activiteiten tot letterlijk de handen uit mouwen steken bij de realisatie van al mooie voorzieningen. 
Om alles in goede banen te leiden moet een goede functie- en taakverdeling worden gemaakt én een efficiënte 
communicatiestructuur worden opgezet. Uitgangspunt hierbij is dat er voor iedereen die dat wil wel iets te doen is 
binnen de organisatie. Vrijwilligers moeten er taken kunnen doen die hun liggen en ze moeten er vooral samen veel 
plezier in hebben. We mogen stellen dat wij als nieuwe organisatie hierin al flink op weg zijn. Het grote aantal 
enthousiaste vrijwilligers is hiervan het levende bewijs! 
Het organogram van ziet er nu als volgt uit: 

 
 

Naam Rol Contactpersoon v/d werkgroep 

Leon Hannen Voorzitter (sponsor)Activiteiten 

Anneke Dircks-Beulen Secretaris  

Jolanda Pisters Penningmeester  

Cas Wilbers Adviseur van het bestuur  

Martijn de Jong  Pr en communicatie 

Suzan Stams  Projectplan 

Judith Cox Alg. bestuurslid  Fondsenwerving 

Nicolle Mans Alg. bestuurslid Inrichting  

Jean Verheesen Alg. bestuurslid  Onderhoud, techniek en Beheer 

 

Bestuur

Pr en 
communicatie

Projectplan & 
fondsenwerving

(sponsor) 
Activiteiten Inrichting 

Onderhoud, 
techniek en 

beheer 
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7.2. Gemeente Roerdalen 
De belangrijkste partner van Stichting Samenspel Montfort is de gemeente Roerdalen. De gemeente is als eerste 
verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Doch om deze openbare ruimte zodanig in te richten en 
te beheren, zodat de inwoners van Montfort hier optimaal genot van hebben, kan in deze tijd niet zonder een goed 
functionerend burgerinitiatief. Dat heeft de gemeente ook vastgelegd in haar notitie “Dynamische speel- en 
ontmoetingsplekken in Roerdalen”. 

Concreet betekent dit dat Stichting Samenspel Montfort en de gemeente Roerdalen zeer nauw moeten 
samenwerken om voor Montfort het maximale resultaat te kunnen behalen binnen de beschikbare (financiële) 
ruimte. Daarbij vervult Stichting Samenspel Montfort de regierol en de gemeente Roerdalen de faciliterende rol. Zij 
werken samen op basis van gelijkwaardig partnerschap. Beide partijen moeten wennen aan deze toch voor hun 
nieuwe rol en zullen daarvan veel leren voor een optimale samenwerking ten dienste van het dorp Montfort. Dit 
komt ten goede aan het toekomstige beleid van beide partijen. 

7.3. Stichting Samenspel Montfort en de gemeente Roerdalen 
De samenwerking, of anders gezegd het gelijkwaardig partnerschap, tussen Stichting Samenspel Montfort en de 
gemeente Roerdalen krijgt steeds meer vorm. Onderstaande zaken staan nu op hun gezamenlijke agenda: 

• Het samenbrengen van partijen die belang hebben bij het gemeenschappelijke doel van de gemeente en de 
stichting. Net zo belangrijk als de samenwerking tussen de gemeente en de stichting, is ook de samenwerking 
met andere partners binnen Montfort. Denk bijvoorbeeld aan basisschool de Hovenier en de sportverenigingen, 
maar ook aan andere georganiseerde verbanden binnen Montfort. De stichting en gemeente gaan samen op 
zoek naar deze partners en proberen dwarsverbanden te leggen. Op die manier wordt bijgedragen aan de 
sociale cohesie die zo belangrijk is voor de leefbaarheid van het dorp. In dit project leidt dit tot breed gedragen 
maximale resultaten, namelijk vier mooie met elkaar verbonden speel- en ontmoetingsplekken. 

• In de planvoorbereiding en de realisatie werken de gemeente nauw samen. Samen wordt gezocht naar slimme 
en efficiënte oplossingen. De gemeente brengt haar deskundigheid in zowel in beleid als uitvoering. Vooral 
civieltechnische ondersteuning is nodig, waarbij ook wordt gezocht naar aansluiting bij andere gemeentelijke 
civieltechnische werkzaamheden. 

• Voor de lange termijn maken gemeente en stichting goede afspraken over het beheer en onderhoud van de 
nieuw gerealiseerde en ook de bestaande voorzieningen, die aan de stichting worden overgedragen. De 
afgesproken taken van beide partijen worden vastgelegd in een langjarige overeenkomst. Zo ook de afspraken 
over ieders financiële bijdrage in de kosten die moeten worden gemaakt om de voorzieningen in lengte van 
jaren in stand te kunnen houden. 
 

7.4. Stichting Samenspel Montfort en Basisschool de Hovenier 
De basisschool de Hovenier en Stichting Samenspel Montfort werken nauw samen, daar het terrein voor het 
skateparkje en het terrein van de basisschool aangrenzend zijn.  Toekomstplannen aangaande het terrein waarop 
het skateparkje en het speelterrein van school worden gezamenlijk besproken. Zo wordt ervoor gezorgd dat de 
terreinen mooi op elkaar aansluiten en er ook educatieve elementen aanwezig zijn op het terrein. 
 

7.5. Spelen en ontmoeten voor iedereen; voor nu en in de toekomst 
Stichting Samenspel Montfort vindt het natuurlijk belangrijk dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de 
speel- en ontmoetingsplekken door iedereen.  
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Zoals reeds omschreven is er samenwerking gezocht met diverse partijen in Montfort, zoals onder andere Kasteel 
Montfort en de VVV voor de wandel- en educatieve route en de woningstichting voor de jeu de boules baan. Andere 
belangrijke partners zijn bijvoorbeeld de basisschool en de tennisclub. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden 
en de samenwerking zal in de toekomst blijven. Vragen die centraal staan zijn: hoe gaat de samenwerking, waar is 
behoefte aan en hoe kunnen kan verbeterd worden?  
 
Ook het contact met de bewoners blijft: er is iedere donderdag een wandelgroep waarbij zaken die spelen besproken 
kunnen worden. Daarnaast is het altijd mogelijk om via de website contact te zoeken met de Stichting Samenspel. 
 
Sociale component 
De wethouder van gemeente Roerdalen heeft aangegeven dat de sociale componenten van de plannen voor de speel- 
en ontmoetingsplekken erg belangrijk zijn. Hierbij moet gedacht worden aan: 

• Gezondheid, voor alle leeftijden. Stichting Samenspel wil dat door buiten te spelen kinderen en jongeren meer in 
beweging komen en blijven. Daarnaast komen de ouderen in beweging door gebruik te maken van de wandelroute 
en het jeu de boulen. Door de wandelroute aantrekkelijk te maken, met educatieve borden, wordt getracht ook 
jongeren en kinderen gebruik te laten maken van de wandelroute. 

• Verminderen van eenzaamheid: jongeren hebben op dit moment geen plek om te ontmoeten en bewegen in 
Montfort. Door deze plek te realiseren door middel van het skateparkje, hebben jongeren de mogelijkheid om in 
eigen dorp te ontmoeten en bewegen. Daarnaast wordt het skateparkje zo ingericht, dat een dergelijk skateparkje 
niet aanwezig is in omringende dorpen. Hierdoor wordt het skateparkje ook interessant gemaakt voor jongeren 
uit andere dorpen en zorgt dit voor verbinding tussen de dorpen. Door nu in de ontwerp- en ontwikkelfase de 
jongeren bij ons project te betrekken wordt getracht een gevoel van medeverantwoordelijkheid op te weken 
waardoor zij na de realisatie van de speelplekken ook mede zorgdragen voor het behoud van de speelplekken. 

• Verminderen van eenzaamheid: daarnaast krijgen de kinderen en ouders, verzorgers, begeleiders, opa's en oma's 
van kinderen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten op de speelplekken. De speelplekken worden ingericht met 
voldoende zitgelegenheden en zullen toegankelijk zijn voor iedereen. Ook langs de wandelroute zullen voldoende 
zitgelegenheden zijn, waardoor iedereen gebruik kan maken van deze wandelroute. Ten slotte kan iedereen 
deelnemen aan de jeu de boules activiteiten die worden georganiseerd. 

• Zorgen voor verbinding: het skateparkje zal zo worden ingericht dat diverse partijen kunnen ontmoeten: de 
skaters, kinderen, broertjes en zusjes van de sporters op de tennis- en voetbalclub en sporthal, leden van de 
tennisclub, voetbalclub en sporthal kunnen tijdens het sporten gebruik maken van de speelaccommodatie. 
Hierdoor ontstaat verbinding tussen diverse partijen in het dorp. Daarnaast wil de tennisclub de kantine open 
stellen voor gebruikers van het skateparkje. Zo ontstaat er verbinding tussen de skaters en mensen van de 
tennisclub. Daarnaast kan de gemeente op deze gezamenlijke plek makkelijk een jongerenwerkers inzetten, 
waardoor contact tussen de jeugd en de gemeente blijft bestaan 

• Fysiek zullen de plekken voor iedereen toegankelijk zijn, jong, oud, met rollator, rolstoel of kinderwagen. 
Daarnaast zullen alle speel- en ontmoetingsplekken gratis zijn. Hierdoor kan iedereen ontmoeten en spelen op 
deze plekken. 

• Educatie: door leuke borden langs de wandelroute te plaatsen zal er op een leuke manier educatie plaatvinden 
voor alle doelgroepen. 

• Veiligheid: zoals reeds eerder omschreven in het projectplan, is er in ieder kwadrant van Montfort een speel- of 
ontmoetingsplek. Dit betekent dat iedereen een speel- en ontmoetingsplek veilig kan bereiken, zonder een drukke 
weg over te hoeven steken.  
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Hoe verder… 
Om de plekken in beweging te krijgen en te houden wil Samenspel activiteiten opzetten; enerzijds om samen plezier 
te beleven en anderzijds om inkomsten te generen. Dit zal samen gedaan worden met vrijwilligers van Stichting 
Samenspel of uit de buurten waar de speel- en ontmoetingsplekken centraal staan. Het is de bedoeling dat, zoals 
bovenstaand omschreven, deze plekken gebruikt blijven worden om te spelen en te ontmoeten. De locaties kunnen 
gebruikt worden om dorpsactiviteiten te organiseren in het kader van spelen en ontmoeten. Hierdoor wordt het 
samen ontmoeten en spelen gestimuleerd.  Activiteiten waaraan gedacht wordt om te organiseren zijn onder andere 
een culinaire wandeling die de speel en ontmoetingsplekken aandoen, NLDoet, buitenspeeldag, rommelmarkt route, 
Nationale Boomplant-dag, het houden van een jaarlijks feest. Ideeën en suggesties worden gehaald uit 
“brainstormbijeenkomsten” die georganiseerd worden. Deze gaan hun ideeën uitwerken en uitvoeren samen met 
andere inwoners. Zo komt en blijft Montfort in beweging en wordt er betrokkenheid gecreëerd.  
  



 

Projectplan Samenspel Montfort 42 
 

8. Bronvermeldingen 
- Plattegrond/Satelliet foto’s: Google Maps 
- Foto’s: Ruud Snijders 
- Foto’s: Martijn de Jong 
- Achtergrond banner speeltuin: Vector gemaakt door vectorpouch - nl.freepik.com 
- Ontwerpen / plattegronden: Eibe / Stedon 
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9. Bijlagen 
Bijlage 1. De statuten (7 pagina’s) 
Bijlage 2. Hulpblad onbeperkt spelen (1 pagina) 
Bijlage 3. Spelvormen (2 pagina’s) 
Bijlage 4. De enquête (2 pagina’s) 
Bijlage 5. Kinderinspraak (3 pagina’s) 
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OPRICHTING STICHTING SAMENSPEL MONTFORT 

Heden, achttien oktober tweeduizend eenentwintig, verschenen voor mij, Mr. 
Johannes Leonardus Schroyen, notaris in de gemeente Roerdalen, kantoorhoudende 
te Sint Odiliënberg: 
1. de heer Leonardus Jacob Marie Hannen, wonende te 6065 BM Montfort, 

gemeente Roerdalen, Prinstiend 12, geboren te Born op twee november 
negentienhonderd eenenvijftig, (Identiteitskaart: IR5B57D28), gehuwd. 

2. mevrouw Johanna Antonia Gertruda Dircks, wonende te 6065 DC Montfort, 
gemeente Roerdalen, Bosring 19, geboren te Sittard op drie februari 
negentienhonderd vierentachtig, (Identiteitskaart: IUKP06492), gehuwd. 

3. mevrouw Jolanda Josephina Petronella Mertens, wonende te 6065 BS Montfort, 
gemeente Roerdalen, Schoolsingel 16, geboren te Montfort op zeventien april 
negentienhonderd zeventig, (Paspoort: NPFRHHRH8), gehuwd. 

4. de heer Johannes Wilhelmus Maria Verheesen, wonende te 6065 BV Montfort, 
gemeente Roerdalen, Spanjestraat 12, geboren te Maasbracht op tweeëntwintig 
april negentienhonderd negenenzestig, (Identiteitskaart: IT2PF8RB5), gehuwd. 

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de 
volgende statuten vast te stellen: 
Statuten.    
Artikel 1. 
Begripsbepalingen. 
In deze statuten wordt verstaan onder: 
- Bestuur: 

het bestuur van de Stichting; 
- Schriftelijk: 

bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar 
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan 
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid 
kan worden vastgesteld; 

- Statuten: 
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; 

- Stichting: 
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. 

Artikel 2.   
Naam en zetel.  
1. De Stichting draagt de naam: Stichting Samenspel Montfort. 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Roerdalen. 
Artikel 3.   
Doel.   
1. De Stichting heeft ten doel: 

a. het bevorderen van de leefbaarheid in de kern Montfort van de gemeente 
Roerdalen, door het realiseren en beheren van speel/beweeg gelegenheden, 
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ontmoetings- en verbindingsplekken voor jong en oud; 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:  

a. het optimaal gebruiken van gelden die ter beschikking zijn gesteld door de 
gemeente Roerdalen; 

b. het optimaal inzetten van giften en donaties. 
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 
Artikel 4.   
Vermogen.   
1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: 

a. subsidies en andere bijdragen; 
b. schenkingen, erfstellingen en legaten; 
c. alle andere verkrijgingen en baten. 

2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving. 

Artikel 5.  
Bestuur. 
1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van ten minste 

drie (3) leden. 
De bestuurders worden benoemd door het Bestuur en voor de eerste maal bij 
deze akte. 

2. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur, waarvan de leden in 
functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en 
een penningmeester. 
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon 
worden vervuld. 

 3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. 
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de 

overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende 
bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin 
voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). 

5. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de 
benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te 
ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts 
indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4 van dit 
artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening 
geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op 
vordering van het openbaar ministerie. 

6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de 
benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te 
ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts 
indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4 van dit 
artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening 
geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op 
vordering van het openbaar ministerie. 



blad - 3 - 

22100613 / KS 

Artikel 6. 
Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur. 
1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer 

door het Bestuur te bepalen plaatsen. 
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. 
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de 

voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe 
Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de 
voorzitter het verzoek richt. 
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de 
vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de 
verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming 
van de vereiste formaliteiten. 

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - 
door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en 
die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk. 

5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te 
behandelen onderwerpen. 
Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van 
telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander 
communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen 
gelijktijdig kan worden gehoord. 

6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden 
van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een 
vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de 
orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur 
alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten 
worden genomen met algemene stemmen. 

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens 
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de 
secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe 
aangezocht. 
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke 
daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. 

9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de 
meerderheid van zijn in functie zijnde stemgerechtigde leden in de vergadering 
aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten 
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de 
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. 
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde 
optreden. 
De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig 
is met het belang van de Stichting en de met haar organisatie, meldt dit terstond 
aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante informatie. 
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De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken 
bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van 
de Stichting en de met haar verbonden organisatie. 
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de 
betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 
tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden 
organisatie. 
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het 
besluit desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging 
van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. 

10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders 
hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. 
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de 
Statuten of ontbinding van de Stichting. 
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor 
besluitvorming in vergadering. 
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de 
ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-
ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle 
besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. 
Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de 
vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage 
Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het 
betreffende voorstel te nemen. 
De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van het Bestuur. 

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 
schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de 
stemming verlangt. 
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de 

voorzitter. 
Artikel 7.   
Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.   
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. 
2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan 
van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de 
Stichting en de met haar verbonden organisatie. 



blad - 5 - 

22100613 / KS 

4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de 
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. 
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder 
wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door het 
Bestuur steeds moet zijn aangewezen. 
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat 
de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is 
door ziekte of andere oorzaken. 

5. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. 
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. 

Artikel 8.   
Vertegenwoordiging.   
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet 

niet anders voortvloeit. 
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk 
handelende bestuurders. 

2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte 
te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. 

Artikel 9.   
Einde lidmaatschap van het Bestuur.   
Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: 
- door overlijden van een bestuurder; 
- bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een bestuurder; 
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; 
- door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen genomen. 
Artikel 10.  
Boekjaar en jaarstukken. 
1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een 

staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken 
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks 
wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-
administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden. Indien geen van de 
subsidiënten een accountants verklaring wenst kan volstaan worden met controle 
door een onafhankelijke kascontrole commissie. 

3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld. 
Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot 
decharge voor het door hem gevoerde beheer. 

Artikel 11.   
Commissies.   
Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en 
bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. 
Artikel 12.   
Raad van Advies.   
Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal 
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hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. 
De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement 
worden vastgesteld. 
Artikel 13.  
Directeur.   
1. Het Bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse 

gang van zaken van de Stichting. 
2. Indien een directeur is benoemd kan deze door het Bestuur met inachtneming 

van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen. 
3. De directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem. 
Artikel 14.   
Reglementen.   
1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die 

onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. 
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn. 
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen. 
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in 

artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. 
Artikel 15.  
Statutenwijziging.    
1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden 
genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte 
stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle stemgerechtigde 
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel 
aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan 
zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden 
niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de 
eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid 
van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering 
ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders 
aanwezig of vertegenwoordigd is. 

3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden. 
Artikel 16.   
Ontbinding en vereffening.   
1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. 

Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van 
overeenkomstige toepassing. 

2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening 
van haar vermogen nodig is. 

3. De vereffening geschiedt door het Bestuur. 
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting 

inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk 
Wetboek. 

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk 
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van kracht. 
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve 

van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als 
de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend 
of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke 
doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft. 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten 
onder de jongste vereffenaar. 

Artikel 17.   
Slotbepaling. 
In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het 
Bestuur. 
Artikel 18.  
Overgangsbepaling.  
Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met . 
Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd. 
Slotverklaring. 
Ten slotte verklaarde de comparant ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 leden 
1 en 2 dat het Bestuur voor de eerste maal uit vier (4) leden bestaat en dat voor de 
eerste maal tot bestuurders worden benoemd   
1. de comparant sub 1, als voorzitter; 
2. de comparante sub 2, als secretaris; 
3. de comparante sub 3, als penningmeester; 
4. de comparant sub 4, als bestuurslid. 
Waarvan akte, in minuut, is verleden te Sint Odiliënberg op de datum in het hoofd 
dezer akte vermeld. 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben dezen 
eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op 
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten 
en mij, notaris, ondertekend. 
Volgt ondertekening. 
Uitgegeven voor Afschrift. 
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ENQUÊTE SAMENSPEL MONTFORT

De enquête inleveren kan tot 1 juli bij de Coop, in ‘t Dorpshoes of bij Slagerij Smeets. Bel voor 
hulp +31 6 49 98 56 26. De enquête verplicht tot niets en kost slechts 10 minuten van je tijd.
Invullen kan ook online via www.samenspelmontfort.nl. Alvast hartelijk dank!

OVER JEZELF

Leeftijd:    Geslacht:    Ik vul dit in namens:       
    ¨ man    ¨ mijzelf
    ¨ vrouw   ¨ mijn (klein)kind
_________   ¨ geen van beiden ¨ anders ___________________________

Straat:     Welke buitenactiviteiten doe je graag in jouw vrije tijd? 

_______________________ _____________________________________________________

BUITEN SPEEL- EN ONTMOETINGSPLEKKEN MONTFORT

Voor welke groep(en) is er volgens jou in Montfort te weinig te doen? (meer antwoorden mogelijk)
¨ Baby, dreumes & peuter (0-4 jaar) ¨ Kleuter (4-6 jaar)      ¨ Kind (7-12 jaar)
¨ Puber / tiener (13-17 jaar)  ¨ Adolescent (17-22 jaar)    ¨ Jongvolwassene (22-40 jaar)
¨ Midden volwassene (40-55 jaar) ¨ Oudere volwassene (55-65 jaar)
¨ Jong senioren (65-80/85 jaar) ¨ Hoog senioren (80/85 en ouder)

Als je kijkt naar de huidige buiten speel- en ontmoetingsplekken in Montfort, wat mis je dan? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Als er een nieuwe speel- en ontmoetingsplek komt, waar zou die volgens jou moeten komen?

__________________________________________________________________________________

Wat zou er op deze nieuwe plek volgens jou moeten komen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

SPEELPLEK KERTIEND

Afgelopen jaar heeft een aantal scholieren uit Montfort een oproep gedaan aan 
de Gemeente Roerdalen voor het realiseren van een skatepark in ons dorp. Deze 
groep is op zoek gegaan naar medestanders. Hieruit is Stichting Samenspel 
ontstaan, met als doel het bevorderen van de leefbaarheid in Montfort, op het gebied
van buitenspeel- en ontmoetingsplekken voor jong én oud. Om de wensen en 
behoeften van Montfort in kaart te brengen, houdt de stichting deze enquête. 

Wat is er goed aan deze plek? 

____________________________________________

____________________________________________

Wat kan beter / wat mis je? 

____________________________________________

____________________________________________



SPEELPLEK MARIAVELD

NIEUWE HEIDE

TERREIN BIJ DE SCHOOL (rood omlijnd)

Vind je dit een goede locatie voor een evt. nieuwe speelplek? 
Waarom wel/niet? Zo niet, wat zou een betere locatie zijn?

________________________________________________

________________________________________________

ENQUETE PARTNER ‘T SWEELTJE

Naast Samenspel is er een ander initiatief dat het buitenzwembad ’t Sweeltje open 
wil houden (bekend van de posteractie). Namens hen willen we deze vragen stellen.

Wat is er goed aan t Sweeltje?    Wat kan beter / wat mis je?

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

AFSLUITING

Zijn er bestaande plekken die je mist? _________________________________________________

Zou je willen meehelpen?     Indien ja, vul hier even jouw gegevens in:

¨ Ja, met...     Naam:  _________________________________
       ________________________________  
¨ Nee      Tel. / Email:  _________________________________

      

Heb je nog suggesties/opmerkingen?   

__________________________________________________________________________________

Wat is er goed aan deze plek? 

____________________________________________

____________________________________________

Wat kan beter / wat mis je? 

____________________________________________

____________________________________________

Wat is er goed aan deze plek? 

____________________________________________

____________________________________________

Wat kan beter / wat mis je? 

____________________________________________

____________________________________________



Kinderinspraak resultaten 

Groep 1 & 2 

 
 
Groep 3 
 

Glijbaan  15 
Schommel  9 
Speelkasteel (met 2 of 3 torens waar je naar toe kunt klimmen)  10 
Een wiebelbrug in het speelhuis  7 
Kabelbaan  11 
Toestel met een veer in de grond. Hierop kun je alle kanten op wiebelen.  6 
Klimrek (met eventueel netten)  7 
Voetbalveldje  3 
Klimwand  4 

 

De kinderen vinden eigenlijk zo’n speelkasteel het leukste. En dan met uitdagende manieren om van 
de ene toren naar de andere te kunnen bewegen. De glijbaan mag niet ontbreken volgens de 

kinderen 😊 



 

   
 
Groep 5‐6 
 

 



 

Groep 7 

 

 Groep 8 
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