
 

Onderzoek spelen, ontmoeting en bewegen Nijmeegse Stadspanel 
 
In september 2020 is de omgevingsvisie voor Nijmegen vastgesteld door de Raad. Deze omgevingsvisie is 
opgesteld met input van bewoners en organisaties uit de stad. In de Omgevingsvisie staat op het gebied van 
spelen en ontmoeten het volgende geschreven:  
 “We realiseren een aantrekkelijke en groene buitenruimte in de stad die uitnodigt om te ontmoeten en te spelen. 

Bijvoorbeeld door gezamenlijke ontmoet- en speelplekken in de buurt “.  
 “We streven ernaar om van een aantal speelplekken in de wijk centrale, groene ontmoetingsplekken voor jong en 

oud te maken. Zogeheten groene sociale knoop punten waar gespeeld, gesport en gepraat kan worden. Ook op 
straatniveau willen we kijken hoe we de straten zo in kunnen richten dat ontmoeten en ontspannen dichtbij 
mogelijk zijn.”  

 
Om de goede keuzes te maken voor de uitwerking van de Omgevingsvisie voor spelen en ontmoeten is er een in 
september een onderzoek “ spelen en ontmoeten in Nijmegen” gehouden onder het Nijmeegse stadspanel. ( dit 
panel bestaat uit een afspiegeling van de Nijmeegse bevolking. Aan dit onderzoek deden 1350 inwoners mee). 
Hieruit blijkt het volgende: 
 er is veel animo is  voor centraal gelegen speel- en ontmoetingsplekken. 71% van de ondervraagden vindt het 

een goed idee om per wijk één of meer centraal gelegen, groene plekken in te richten. Bewoners van alle 
leeftijden kunnen hier terecht om elkaar te ontmoeten, te bewegen en te spelen. Volwassenen en ouderen 
kunnen er bijvoorbeeld jeu de boules spelen of tafeltennissen. Verder kunnen  er picknicktafels staan en zijn 
er schaduwplekken. Bewoners geven wel aan dat de nieuwe plekken geen hangplekken moeten worden en 
dat ze schoon en heel moeten blijven. Hoeveel van deze plekken er per wijk moeten komen, hangt af van de 
grootte en de opzet van een wijk. 

 Een meerderheid van het stadspanel (65%) vindt het een goed idee om de kleinere speelplekken voor 
kinderen van 0 tot en met 5 jaar natuurlijker in te richten.  In deze groene speelplekken maakt bijvoorbeeld 
een wipkip of klimrek plaats voor een  zandbak, wilgenhutje of speelgroen. Voor kleinere kinderen vinden de 
ondervraagden het belangrijk dat ze dicht bij huis kunnen spelen in een veilige omgeving.  

 Bewoners vinden het prima om voor een echt leuke speelplek 5 tot 10 minuten te moeten lopen of fietsen.  

 
 


