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Buitenspelen is leuk en gezond. Om het voor kinderen nog leuker
te maken, plaatsen bewoners regelmatig een verplaatsbaar
speeltoestel zoals een glijbaan in de buurt.
Wilt u ook een verplaatsbaar speeltoestel in uw buurt plaatsen of heeft u er al één in uw
straat geplaatst? Houd dan rekening met deze spelregels.
Spelregels
• Toestellen mogen van 1 maart tot
1 november geplaatst worden.
• U zorgt ervoor dat uw buurtbewoners
op de hoogte zijn dat u een speeltoestel
wilt plaatsen. Wanneer er bezwaren
zijn probeert u samen te zoeken naar
een overeenstemming. Wanneer dit
niet lukt, kunt u buurtbemiddeling
of de wijkbeheerder inschakelen.
• U bent zelf verantwoordelijk voor
de veiligheid van het speeltoestel
en de spelende kinderen.
• Het toestel moet in goede staat zijn,
zodat kinderen geen risico’s lopen.
• Trampolines zijn niet toegestaan omdat
die aangemerkt zijn als onveilig en
hier veel ongelukken mee gebeuren.
• Het speeltoestel moet ver genoeg
af staan van de straat, bomen,
lantaarnpalen en andere speeltoestellen.
• Het speeltoestel mag niet op een officiële
speelplek staan of in een natuurgebied.
• Toestellen die in de grond
verankerd moeten worden,
mogen niet worden geplaatst.
• Het plaatsen van een wilgenhut of
een schommel in een gemeentelijke
boom is alleen toegestaan na

overleg met de wijkbeheerder.
• Een zwembadje met een maximale
hoogte van 25 cm zijn toegestaan,
maar moet u ‘s avonds leeggooien.
• Voor de veiligheid van kinderen
zijn grotere zwembaden alleen
toegestaan wanneer er permanent
toezicht is door een volwassene. Bij
niet gebruik dekt u het zwembad
af en verwijdert u het trappetje.
• De wijkbeheerder beoordeelt
wat veilig is. Bij twijfelgevallen
beoordeelt een deskundige van de
gemeente Zwolle het toestel.
• Bij onveilige situaties, op een plaats
waar dat niet mag, als de spelregels
niet worden nageleefd, moet u het
toestel aanpassen of verwijderen.
Meer informatie
Heeft u vragen over de veiligheid van uw
speeltoestel? Wilt u een speeltoestel
plaatsen in uw buurt en wilt u nog extra
advies? Neem dan contact op met de
wijkbeheerder van uw wijk.
U vindt de contactgegevens op
www.zwolle.nl/wijken of bel 14038.
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