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1. Inleiding 
Onze samenleving verandert door demografische ontwikkelingen, krimp in kleine kernen, sociale onthechting, langer 

zelfstandig willen of moeten wonen, eenzaamheid onder ouderen,  kinderen die niet meer buitenspelen en minder 

bewegen, een teruglopend voorzieningen niveau en een terugtredende overheid. 

 

Lokaal initiatief en zelfregie wordt steeds belangrijker waar het gaat om het versterken van de dorpsgemeenschap.  

Sociale cohesie is belangrijk voor kleine kernen om de binding te versterken en de leefbaarheid te verbeteren. Een 

centrale ontmoeting- en beweegplek voor bewoners jong en oud is daarbij een belangrijke pijler.   

 

In relatie tot de actualisatie van de Dorpsagenda 2013-2014 heeft de Dorpsraad Reutum dit plan gemaakt voor het 

realiseren van een Ontmoet en Beweeg Plein. Centrale ligging en bereikbaarheid is van zo'n plein is belangrijk. Het 

huidige schoolplein van de Mariaschool is hiervoor de aangewezen plek. Aan en bij dit plein liggen tevens de gymzaal 

en Zikke, wat mogelijkheden biedt voor een totaal arrangement voor een scala van activiteiten. 

 

Leeswijzer 

Als eerste wordt ingezoomd op  het doel en de aanleiding voor het Ontmoet en Beweegplein (2), gevolgd door het 

beoogde resultaat (3). Aansluitend volgt de beschrijving van de huidige situatie en locatie (4) en van de beoogde 

opzet (5). Het plan wordt gecompleteerd met de uit te voeren werkzaamheden (6), planning (7), financiering (8) en 

een slotwoord. De bijlage bevat de gedetailleerde begroting en een impressie van het opzet van het plein. 

 

2. Doel en aanleiding Ontmoet en Beweeg Plein 
 

Doel 

Het Ontmoet en Beweeg Plein moet de centrale ontmoetingsplek in het dorp worden waar jong en oud elkaar 

kunnen ontmoeten gedurende alle uren van de week. Het plein zal uitnodigend zijn voor een breed publiek en zal 

uitwisseling tussen mensen van alle leeftijden bevorderen. Door de opzet en gebruik van het plein te combineren met 

andere voorzieningen en ook met Zikke wordt kosteneffectief een totaal concept gerealiseerd. De realisatie vindt 

plaats vanuit lokaal initiatief, in zelfregie op een duurzame wijze en in goed noaberschap met de omwonenden.   

 

Mooi aan dit project is dat het idee, de aanpak en de “lessons learned” gekopieerd kunnen worden naar andere dorpen 

met dezelfde problematiek. Dit maakt dat dit project een voorbeeldfunctie heeft.  
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Aanleiding  

 

Zelfredzaamheid, betrekken van en bewegen door senioren 

In een tijd waarin de vraag naar zorg steeds groter wordt en de bezuinigingen toenemen wordt van senioren en 

kwetsbare inwoners verwacht dat zij lang(er) zelfstandig blijven wonen, werken en leven. Zelfredzaamheid bij 

ouderen wordt steeds belangrijker. Sociale cohesie en vitaliteit zijn daarbij sleutelwoorden. Veel senioren hebben 

echter door hun leeftijd en door lichamelijke en psychische gebreken een begrenzing in hun beweegmogelijkheden. 

Dit belemmert hen in hun sociale contacten en kan leiden tot vereenzamen.  

 

(meer) Bewegen en ontmoeten voor Kinderen 

De wereld verandert, vaak sneller dan we denken. Kinderen groeien op met mobieltjes, tablets televisie en 

computerspellen. Dat heeft een impact op het aantal uren dat kinderen buiten spelen en op de wijze waarop ze willen 

sporten. Meer bewegen is echter niet alleen belangrijk voor de gezondheid van jongeren, maar levert tevens een 

belangrijke bijdrage aan het bestrijden en voorkomen van overgewicht en het bevorderen van schoolprestaties.  

 

Versterken "eventbureau" Zikke 

Ook Zikke werkt aan het bevorderen van schoolprestaties, via een innovatief leerconcept dat kinderen helpt hun 

dromen waar te maken. Daartoe stelt Zikke kinderen drie belangrijke vragen: wat wil ik (ambities), wat doe ik 

(activiteit) en wat kan ik (talent).  Leerlingen kunnen per schooljaar aangeven welke activiteit ze willen ervaren. Uit 

zes gebieden, waaronder Sport en beweging, kunnen ze zelf keuzes maken om zo te ontdekken waar hun motivatie en 

talent ligt. Omdat de middelen in het basisonderwijs beperkt zijn doet Zikke voor de organisatie van activiteiten een 

beroep op de samenleving.  

 

Effectief gebruik van voorzieningen 

De terugtredende overheid en financiële middelen die onder druk staan nopen tot effectief en efficiënt gebruik van 

voorzieningen. In kleine kernen als Reutum moeten voorzieningen op een zo hoog mogelijk niveau worden gehouden 

om de leefbaarheid te borgen. Waar mogelijk moeten voorzieningen elkaar versterken en aanvullen. Zo kan 

binnensporten in de gymzaal worden afgewisseld met buiten sporten op het Ontmoet en Beweeg Plein. Maar het 

plein kan ook worden gebruikt bij Koningsdag of , voor een rommelmarkt of bijv. een rollator-training voor senioren. 

 

Door de aanleg van het plein te combineren met de revitalisering van het schoolplein ondergaat ook de (excellente) 

Mariaschool een upgrade. Een schoolplein is immers het visitekaartje en bepaalt in belangrijke mate de uitstraling van 

de school.  

 

3. Beoogd resultaat 
De leefbaarheid van Reutum wordt vergroot door een volwaardige sport-, speel- en ontmoetingsplek voor zowel 

kinderen als ouderen. Het plein heeft een centrale ligging en krijgt een sociale functie zowel voor de buurt als voor de 

gehele gemeenschap aangezien het ook buiten schooluren openbaar toegankelijk is. 

 

Het Ontmoet en Beweeg Plein: 

- biedt senioren een centrale en laagdrempelige plek om elkaar en de jeugd  te ontmoeten. Speeltoestellen voor 

senioren en een jeu des boules baan op het plein stimuleren hen om regelmatig, ongedwongen en met plezier te 

bewegen. Bewegen in groepsverband heeft ook een sterk sociaal karakter en vaak vertaalt zich dit naar beter 

functioneren in het dagelijks leven.  

- is voor kinderen de inspirerende plek om kinderen enthousiast te maken voor (meer) beweging en  biedt hen 

uitdaging en een plek om elkaar te ontmoeten, ook na schooltijd.  

- zal voor Zikke beschikbaar zijn als voorziening om (buiten-) te sporten en om evenementen of  

informatiemarkten door bedrijven te organiseren.   

- biedt de Mariaschool nieuwe mogelijkheden voor het combineren van onderwijs, buiten sport en spel. Een 

inspirerend plein daagt leerlingen uit om meer te bewegen, ook zelfstandig in de pauzes en na schooltijd. En met 

een aantrekkelijke school en bijbehorend plein blijft Reutum aantrekkelijk voor jonge gezinnen met kinderen.  

 

 

 

 

 



 

Plan van aanpak                                       Ontmoet en Beweeg Plein  Reutum Pagina 4 

4. Huidige situatie en locatie 
 

Plein inrichting 

Het huidige school-/speelplein is verbonden aan de Mariaschool, openbaar toegankelijk, maar wordt niet door een 

breed publiek bezocht. Het plein bestaat uit twee delen:  een deel voor oudere leerlingen (bovenbouw) en een deel 

voor jonge leerlingen (onderbouw).  

Het plein is onpraktisch in het gebruik en de berging en het fietshok blokkeren zichtlijnen, waardoor er geen goed 

overzicht over het plein is.  

 

Geen ontmoetingsplek 

Het huidige plein is verouderd, onaantrekkelijk, trekt geen breed publiek en wordt daardoor niet optimaal gebruikt 

ten nutte van de Reutumse gemeenschap. De huidige inrichting maakt het plein ongeschikt als ontmoetingsplek voor 

jong en oud. Voor realisatie van een centraal Ontmoet en Beweeg Plein behoeft het plein aanpassingen. 

 

Gymzaal 

Grenzend aan het schoolplein ligt een gymzaal met kantine. Samen met ondernemers, verenigingen en de dorpsraad 

is deze gymzaal onlangs geheel gerenoveerd. De zaal wordt tijdens schooltijden door de school gebruikt en is in de 

avonduren volledig bezet door verenigingen. Het beheer wordt geheeld door vrijwilligers uitgevoerd.  

 

Eigendom, beheer en onderhoud  

Het schoolplein is eigendom van het schoolbestuur TOF-onderwijs waarbij aangetekend dat het gemeentebestuur 

juridisch eigenaar is en het schoolbestuur economisch eigenaar. Het beheer wordt door het schoolbestuur in 

samenwerking met de schoolleiding vormgegeven. De gymzaal en kantine en het huidige plein wordt beheerd en 

geëxploiteerd door vrijwilligers. 

Locatie 

Het speelplein, de gymzaal, de school en Zikke liggen centraal  in het dorp bij de kerk en nieuwbouw.  

 

 
 

Plein 
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5. Beoogde opzet van het Ontmoet en Beweeg Plein 
 

Inrichting  

De inrichting van het Ontmoet en Beweeg Plein moet jong en oud uitdagen tot sport, spel maar vooral tot het elkaar 

ontmoeten en samen plezier hebben. In tegenstelling tot de huidige situatie wordt het plein één geheel. Hierdoor kan 

ontmoeting en uitwisseling tussen kinderen, ouders en (groot) ouderen plaatsvinden. Koningsdag, intocht Sinterklaas, 

Kerstmarkten, maar ook  de eerder gememoreerde activiteiten of bedrijvenmarkt van Zikke of andere activiteiten 

kunnen ook  op het Plein worden georganiseerd.  

 

Speeltoestellen in balans 

De speeltoestellen op het plein moeten kinderen van verschillende leeftijden en senioren prikkelen om zich te 

bewegen, te ontwikkelen en/of vitaal te blijven. De keuze van de toestellen wordt gebaseerd op de nieuwste 

inzichten en zo veel mogelijk op bruikbaarheid voor jong én oud. De toestellen zullen aan de volgende 

randvoorwaarden voldoen: 

− Uitdagend 

− Grensverleggend 

− Samenhang 

− Openbaar toegankelijk 

− Brede en relevante leeftijdsgroep (peuter tot senioren) 

− Duurzaam en sterk (lage onderhoudskosten). 

 

Jeu des boules baan voor senioren 

Om het Plein ook aantrekkelijk te maken voor senioren om elkaar te ontmoeten wordt het Plein voorzien van een 

voor hen aantrekkelijk jeu de boules veld met aanpalende zitmogelijkheden.  

Voor de verbinding tussen jong en oud moet vanuit het jeu de boules veld het gehele schoolplein te overzien zijn. Het 

plein wordt daarom zo ingericht dat zichtlijnen niet doorbroken worden. Hierdoor wordt tevens veiligheid en sociale 

controle bevorderd.  

 

Gymzaal integreren 

Bij het ontwerp wordt ook de gymzaal geïntegreerd. De entree van de zaal ligt aan het vernieuwde Plein waardoor 

deze uitdrukkelijk wordt betrokken, als ook door de mogelijkheden om binnen- en buitensporten te combineren. 

 

Tekening van de toekomstige situatie 
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Detail impressie Ontmoet en Beweeg Plein  
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Noodzakelijke aanpassingen en uitvoering 

Voor de realisatie van het Beweeg en Ontmoet Plein moeten aanpassingen aan het huidige plein verricht worden. De 

bergruimte en fietsenstalling moeten worden verplaatst voor optimaal gebruik van het Plein.  De huidige 

fietsenstalling kan vrij eenvoudig tot nieuwe berging worden aangepast. Elders op het plein wordt een nieuwe 

fietsenstalling gerealiseerd.   

 

Nieuwe situatie qua eigendom, beheer en onderhoud 

Het beheer van het plein en van de toestellen zal worden ondergebracht bij het schoolbestuur. Ook nu is een 

conciërge in opdracht van de schoolleiding verantwoordelijk voor het onderhoud aan tuin en plein.  

Het onderhoud aan de toestellen wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. 

 

6. Werkzaamheden en wijze van uitvoering 

Zelfregie in uitvoering van werkzaamheden 

De werkgroep die de uitvoering ter hand neemt heeft voor dit plan een breed draagvlak in het dorp. De bevolking van 

Reutum heeft al bij het samenstellen van het Dorpsplan 2014 het hoogste aantal stemmen uitgebracht op het voor 

jong en oud plekken zo aan te passen dat ze geschikt zijn voor meerdere activiteiten, i.c. het herinrichten en 

herbestraten van het schoolplein in combinatie met een pannaveld en het uitbreiden/vernieuwen van de 

speelstoestellen. De werkgroep die het plan dit heeft uitgewerkt bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemers, 

jongeren, ouderen, de dorpsraad en de school. De leverancier van speeltoestellen is betrokken bij het ontwerp. 

Samen met de school, de werkgroep en de leverancier is de visie vertaald naar een concreet ontwerp.  

 

De volgende werkzaamheden worden door de werkgroep opgepakt en/of gecoördineerd:  

- Ontwerp definitief maken. 

- Ontwerp uitwerken/ engineering 

- Subsidieaanvraag opstellen 

- Sloopwerkzaamheden uitvoeren 

− Verwijderen / verplaatsen berging en fietsenstalling 

− Verwijderen aantal toestellen 

− Voorbereidende werkzaamheden uitvoeren (grond egaliseren, fundatie aanleggen etc.)  

− Opnieuw bestraten incl. een duurzame wijze van waterafvoer 

− Plaatsen diverse nieuwe toestellen 

− Aanleggen jeu de boules baan 

− Plaatsen veiligheidsondergrond. 

 

Lokaal initiatief 

Reutum heeft al eerder bewezen dat er snel en veel trouwe vrijwilligers zijn te mobiliseren. De afgelopen jaren 

hebben bewoners en ondernemers van Reutum met veel en gezamenlijke inzet projecten gerealiseerd. Voorbeelden 

hiervan zijn het realiseren van de gymzaal, het verbouwen en uitbreiden van het Kultuurhoes, de aanleg van een 

kunstgrasveld en het vergroten van het kerkhof.   

Door inzet en zelfwerkzaamheid door vrijwilligers worden kosten voor de realisatie van het Onrtmoet en Beweeg 

Plein gereduceerd.  

 

Noaberschap 

De omwonenden van het schoolplein zijn op de hoogte van de plannen. Deze mensen zijn en worden betrokken in het 

proces en ontwerp. De wensen en eisen van de omwonende worden serieus genomen en  meegenomen in het 

proces. Hierdoor is er breed draagvlak. 

 

Duurzaamheid 

Bij het ontwerp en de uitvoering staat duurzaamheid voorop. Zo worden waar mogelijk bestaande speeltoetstellen 

gerenoveerd. Bij het bestraten van het Ontmoet en Beweeg Plein wordt rekening gehouden met voorzieningen voor 

het gedoseerd afvoeren van hemelwater. Groenvoorzieningen worden zoveel mogelijk gehandhaafd en waar nodig 

aangevuld.  
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7. Planning 
 

Maand Activiteit 

Januari 2016 t/m juli 2016 Draagvlak  

Concept ontwerp opstellen 

Plan van aanpak definiëren 

Mei 2016 Ontwerp uitwerken met omwonenden en 

belanghebbenden 

September 2016 Realisatieplan maken.  

September - oktober 2016 Definitieve offertes opvragen 

Oktober 2016 Subsidieaanvragen indienen 

Maart 2017 Uitvoering ontwerp 

April 2017 Feestelijke opening Ontmoet en Beweeg Plein 

 

8. Kosten en financiering 
 

Onderdelen  Kosten  

Voorbereiden en sloopwerkzaamheden €      2.160,- 

Grondwerk en bestratingmaterialen  €    18.909,- 

Leveren en plaatsen speeltoestellen en Jeu de Boules baan €    79.900,- 

Leveren en aanbrengen berging en beplanting €      3.500,- 

Algemene kosten , zoals rijplaten €          951,- 

Arbeidsuren  €    20.000,- 

Totaal  €  125.420,- 

 Zie de bijlage voor de gedetailleerde begroting. 

 

 

Financieel dekkingsplan en mede financiers Bedrag 

Rabobank NW Twente €      5.000,- 

Rabobank Reutum  €      6.000,- 

Subsidie Jeu des boules baan €      3.920,-   

Ouderraad €      5.000,-   

School, TOF en Ouderraad €    10.500,-  

Mijn Dorp 2030 €    25.000,- 

Provincie (verdubbeling vanuit Leefbare Kleine Kernen) €    50.000,- 

Eigen inbreng in de vorm van arbeid 1000 uur à 20 euro per 

uur (lokaal initiatief) 

€    20.000,- 

 

Totaal €  125.420,- 

 

9. Slotwoord 
De werkgroep gaat er van uit dat betrokken stakeholders, financiers en andere geïnteresseerden met dit plan een 

goed beeld hebben van aanleiding, doel en opzet van het plein en van de toegevoegde waarde ervan voor de sociale 

cohesie en de leefbaarheid van Reutum.   

 

De werkgroep en vele vrijwilligers staan klaar om het plan uit te voeren! 

 

Na realisatie kan heel Reutum, maar ook de gemeente Tubbergen en de provincie trots en tevreden zijn op dit 

Ontmoet en Beweeg Plein. Huidige en toekomstige bewoners van Reutum, jong en oud, beschikken dan over een 

centrale ontmoetingsplek met mogelijkheden voor tal van sportieve, leerzame en leuke activiteiten.   
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Hiermee geeft Reutum concreet invulling aan het vergroten en behouden van de leefbaarheid, passend bij de 

doelstellingen van Mijn Dorp 2030.  

 

Bijlage: Begroting in detail voor realisatie Ontmoet en Beweeg Plein Reutum 

 

Ontmoet en Beweeg Plein Reutum 8-10-2016

Post Omschrijving Eenheid Hoeveelheid Prijs per eenheid Totaalbedrag

0 ALGEMEEN 0 -                               -€                                        -€                             

1 Totaal terrein m2 1.000,00                     -€                                        -€                             

2 Totaal valdempend (onder speeltoestellen) m2 125,00                        -€                                        -€                             

3 Totaal groen m2 100,00                        -€                                        -€                             

4 Totaal verharding m2 775,00                        -€                                        -€                             

5 Gefaseerde uitvoering / in overleg post 1,00                             -€                                        -€                             

6 Rekening gehouden met inzet vrijwilligers uur 1.000,00                     -€                                        -€                             

7 Materieel obv sponsoring plaatselijke ondernemers post 1,00                             -€                                        -€                             

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN (met vrijwilligers) 0 -                               -€                                        -€                             

100010 Klic melding  post 1,00                             80,00€                                    80,00€                         

110010 Opnemen en afvoeren tegelverharding m2 1.000,00                     0,75€                                      750,00€                      

110020 Opnemen en afvoeren tuinmuur post 1,00                             250,00€                                  250,00€                      

110030 Slopen en afvoeren berging post 1,00                             900,00€                                  900,00€                      

120010 Opnemen en afvoeren begroeiing post 1,00                             90,00€                                    90,00€                         

120020 Opnemen en afvoeren bomen st 2,00                             45,00€                                    90,00€                         

2 GRONDWERK (vrijwilligers) 0 -                               -€                                        -€                             

210010 Ontgraven grond op terrein post 1,00                             -€                                        -€                             

210020 Ontgraven tbv valdempende ondergrond m2 125,00                        -€                                        -€                             

220010 Afvoeren resterende grond post 1,00                             -€                                        -€                             

230010 Aanbrengen drainerend zand valdempende ondergrond m2 125,00                        -€                                        -€                             

230020 Leveren drainerend zand valdempende ondergrond ton 100,00                        9,70€                                      970,00€                      

230030 Aanbrengen 50 mm zand in terrein m2 775,00                        -€                                        -€                             

230040 Leveren 50 mm zand in terrein ton 65,00                           7,15€                                      464,71€                      

240010 Profileren en verdichten zandbed verharding (deels met vrijwilligers) m2 775,00                        2,25€                                      1.743,75€                   

240020 Afwerken en egaliseren groenvlakken m2 100,00                        -€                                        -€                             

3 LEIDINGWERK 0 -                               -€                                        -€                             

310010 Leveren en aanbrengen leidingwerk m1 75,00                           22,50€                                    1.687,50€                   

310020 Leveren en aanbrengen straatkolk st 5,00                             245,00€                                  1.225,00€                   

310030 Herstellen straatkolk st 3,00                             110,00€                                  330,00€                      

320010 Leveren en aanbrengen bergingsvoorziening compleet st 1,00                             3.000,00€                              3.000,00€                   

4 VERHARDING (met vrijwilligers) 0 -                               -€                                        -€                             

410010 Leveren tegels 500x500x50 mm grijs m2 725,00                        8,50€                                      6.162,50€                   

410020 Leveren tegels 500x500x50 mm antraciet (accenten) m2 50,00                           11,00€                                    550,00€                      

420010 Leveren opsluitbanden 100x200 mm grijs m1 100,00                        2,75€                                      275,00€                      

420020 Leveren hoogtekering >> betonnen legoblokken st 30,00                           50,00€                                    1.500,00€                   

420030 Leveren hardhouden afdekker / bankjes op legoblokken post 1,00                             1.000,00€                              1.000,00€                   

5 OVERIG 0 -                               -€                                        -€                             

510010 Leveren en aanbrengen jeu-de-boulesbaan post 1,00                             2.850,00€                              2.850,00€                   

520010 Leveren en aanbrengen 'parcourspark' incl. bodem post 1,00                             37.500,00€                            37.500,00€                

520020 Leveren en aanbrengen 'oud-jong' toestel incl. bodem post 1,00                             9.750,00€                              9.750,00€                   

520030 Lev./aanbr. Nest/rek/Motorical Trick Track/Panna incl. bodem post 1,00                             29.800,00€                            29.800,00€                

530010 Leveren en aanbrengen berging post 1,00                             2.500,00€                              2.500,00€                   

540010 Leveren en aanbrengen beplanting post 1,00                             1.000,00€                              1.000,00€                   

8 OVERIGE  0 -                               -€                                        -€                             

810010 Werk op basis van inzet vrijwilligers uur 1.000,00                     20,00€                                    20.000,00€                

810020 Toepassen rijplaten post 1,00                             350,00€                                  350,00€                      

810030 Opnemen en herstellen toegangsvoorzieningen post 1,00                             600,00€                                  600,00€                      

810040 Afzettingen terrein post 1,00                             -€                                        -€                             

9 STAARTKOSTEN 0 -                               -€                                        -€                             

91 EENMALIGE KOSTEN 0 -                               -€                                        -€                             

910010 Aan- afvoer materieel EUR 1,00                             -€                                        -€                             

910020 Klein materiaal en materieel EUR 1,00                             -€                                        -€                             

918880 Overige eenmalige kosten EUR 1,00                             1,54€                                      1,54€                           

919990 Totaal eenmalige kosten EUR 1,00                             -€                                        -€                             

929990 Uitvoeringskosten EUR 1,00                             -€                                        -€                             

939990 Algemene kosten EUR 1,00                             -€                                        -€                             

949990 Winst en risico EUR 1,00                             -€                                        -€                             

125.420,00€              
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