
Hoe speeltuin de Pan de buurt heeft betrokken 
 
Achtergrond: 
Speeltuin de Pan is een buurtspeeltuin gelegen aan de rand van Tuindorp en tegen 
Overvecht aan. De speeltuin heeft afgelopen jaar een behoorlijke verandering doorgemaakt. 
Na wisseling van het bestuur en het vertrek van de vaste beheerder gaat De Pan opnieuw 
beginnen. Er is een buurtbewoner die zich hiervoor wil inzetten en hij krijgt ondersteuning 
van Dwarsverband. Ze willen graag de buurt meer betrekken en ook de speeltuin zelf 
vernieuwen. 
 
Aanpak: 
 

1. Buurtonderzoek door middel van vragenlijst  
Gestart is met een buurtonderzoek. Met dit buurtonderzoek wilde De Pan graag de 
behoeftes voor de speeltuin ophalen en de buurt betrekken. Vragen als: Wanneer zou de 
Pan voor jou een (nog) aantrekkelijke buurtspeeltuin zijn? en Zou jij zelf iets kunnen en 
willen betekenen voor De Pan? worden aan de buurtbewoners gesteld.  
Er is een online enquête opgesteld met hulp van Dwarsverband door middel van het 
programma Survey Monkey. Deze wordt online verspreid en via verschillende kanalen 
uitgezet. Zo worden alle scholen benaderd en komt de enquête in verschillende 
wijkberichten te staan. Ruim 200 mensen hebben de enquête ingevuld. 
 
Ter inspiratie: de vragenlijst inclusief de antwoorden staat ook in het thema betrekken van 
de buurt. Hiervoor is, net als bij De Boeg, het programma Survey Monkey gebruikt. De 
resultaten worden dan automatisch zo gepresenteerd. 
 

2. Buurtbijeenkomst  
De uitkomsten van de enquête zijn besproken met de buurt tijdens een buurtbijeenkomst. 
Daarna is er over de thema’s die in de enquête naar voren komen, verder doorgesproken 
aan thematafels. Aan de thematafels werden onderwerpen als activiteiten en zelfbeheer 
besproken. Ook waren er al direct bewoners die zich aanmelden als vrijwilliger zoals een 
penningmeester. De uitkomsten van de thematafels werden weer teruggekoppeld aan de 
wijk. 
 

3. Werkgroepen/bestuur 
Uit de buurtbijeenkomst en vanuit werving in de wijk en bij de scholen is een betrokken 
bestuur ontstaan. Met een actief en ook deels uitvoerend bestuur wordt er hard gewerkt aan 
De Pan. Ook is er een nieuwe beheerder aangenomen die verantwoordelijk is voor het 
dagelijks beheer. 
 
Resultaat 
De Pan heeft aan de hand van de enquête, de buurtbijeenkomst en de input van het bestuur 
en vrijwilligers een prachtig plan opgesteld voor de komende periode. Er is een nieuwe 
huisstijl, een website met alle informatie over de speeltuin, tarieven, openingstijden en 
activiteiten. Ook is er een enthousiast bestuur, allen uit de buurt, aangetreden en is er een 



nieuwe beheerder aangenomen. Naast deze beheerder zijn er een aantal vrijwilligers actief 
bij De Pan. Er is een nieuw ontwerp voor de speeltuin gemaakt en deze is aan de buurt 
voorgelegd. Buurtbewoners mogen stemmen op hun favoriete speeltoestel. Ook worden 
veel speeltoestellen hergebruikt en opgeknapt. Er worden inmiddels al veel leuke activiteiten 
georganiseerd in de speeltuin. Om de kosten voor de speeltuin bij elkaar te sparen heeft De 
Pan naast aanvragen naar fondsen en subsidies ook een crowdfunding campagne opgezet. 
Met deze campagne proberen ze geld op te halen vanuit de buurt maar zijn ze ook weer 
bezig met het betrekken van de buurt. Bijvoorbeeld door bewoners een diner aan te bieden 
in de speeltuin als ze de campagne ondersteunen. 
 
Tips 

- Een enquête vooraf zorgt er niet alleen voor dat je de behoeftes weet uit de wijk 
maar ook dat je meer naamsbekendheid krijgt en dat mensen naar de 
buurtbijeenkomst komen. Drie vliegen in één klap! 

- Maak gebruik van foto’s ter inspiratie. 
- Voor de online vragenlijst kan je het (gratis) programma Survey Monkey gebruiken: 

https://www.surveymonkey.com 
- Voor het maken van flyers en poster kan je het (gratis) programma Canva gebruiken: 

https://www.canva.com 
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