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UITNODIGING  -  UITNODIGING  -  UITNODIGING  -  UITNODIGING  -  UITNODIGING 
 

Geachte Wethouder, ambtenaar, beleidsmedewerker, wijkregisseur, regisseur sociaal 
domein, dorpscontactpersoon en anderszins betrokken functionarissen, 
  
Graag nodigen wij u uit voor de 
 

KENNISDAG voor GEMEENTEN 
Gemeentelijk beleid voor een beweegvriendelijke omgeving 

Anders inspelen op bewegen 

 
Donderdag  4 april, van 9.00-15.00 uur 

Boerderij Daalhoeve, Romeinsebaan 200, Maastricht 
 
Een dag waarin sprekers u meenemen in het ondersteunen, begeleiden, beleid maken en beleid 
voeren in (gemeentelijke) verantwoordelijkheid voor bewegen in de buitenruimte. Ervaringen horen, 
delen en opdoen.  
 
Samen met de Gemeente Maastricht heeft Speeltuinwerk Limburg  een interessant programma 
samengesteld, waarbij inspirerende voorbeelden aan bod komen. Een mooie kans om met elkaar in 
discussie te gaan over de kansen en knelpunten van bewegen in de buitenruimte. 
 
Gemeente Maastricht is gastgemeente tijdens deze Kennisdag en nodigt u graag uit op een  
maatschappelijke locatie in de wijk Daalhof**. 
 
 

Het programma van de dag is als volgt: 
   9.00 uur Ontvangst met koffie en thee 

  9.15 uur     Welkom door Speeltuinwerk Limburg (SpeL consulent) 
  9.30 uur     Welkomstwoord namens Gemeente Maastricht (Wethouder Jongen) 
 
  9.45 uur     Maatschappelijk Ondernemen; beweging in de wijk (Stichting Daalhoeve) 
10.00 uur Kennismaking met deelnemers en locatie (actief) 
10.30 uur      Bewegen in de Openbare Ruimte: de BVO (Mw. Munnichs,      

beleidsmedewerker Maastricht) 
11.15 uur  Spelen in Beweging (Mw. Siezenis, regiomanager MIK Kinderopvang) 
12.00 uur    Anders spelen: bezoek aan natuurspeeltuin Gouden Wereld (actief) 
 
13.00 uur  Gezonde Lunch 
 
13.45 uur Forumdiscussie: experts* aan het woord: Spelen met geld van de gemeente 
 Open discussie met de deelnemers en experts over hoe spelen en bewegen 

binnen, met en door de gemeente te ondersteunen en te laten werken. 
 
14.45 uur  Afronding en afsluiting 
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*  Experts Forumdiscussie 

MIK Kinderopvang – Mw. Siezenis (regiomanager) of collega:  

Investeren in buiten spelen en bewegen op jonge leeftijd, zorgt voor besparing later  

  

Schoolpleinadvies – Mw. Greenall (eigenaar Schoolpleinadvies): 

Schoolpleinen als openbare speelruimte geven elke wijk speelplek 

Huis voor de Sport – Jack Opgenoord (directeur Huis voor de Sport) of collega 

Speelplekken met onderliggende programmering zijn succesvoller 

JEMO Fondsenwerving – Mw. Janssen (eigenaar JEMO) 

Geld genoeg, maar aanvragen is een vak en co-financieren onmisbaar 

 

** Na inschrijving ontvangt u verdere informatie over o.a. de bereikbaarheid van de locatie.  

 

 
U mag wederom rekenen op een informele netwerkdag onder collega’s met inspirerende sprekers. 
 
Wilt u zeker zijn van een plek op die dag, dan kunt u zich opgeven. Het aantal plaatsen is beperkt; 
inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst en uiterlijk voor  30 maart. 
 

Inschrijven kan per email (info@speeltuinwerklimburg.nl) met 
daarin per deelnemer: 
Naam, functie, gemeente, telefoonnummer en emailadres. 
 
Deelname is kosteloos, maar uiteraard worden er wel kosten 
gemaakt voor uw ontvangst. We willen u dan ook vragen 
omzichtig om te gaan met uw aanmelding en bij eventuele 
verhindering zelf zorg te dragen voor een vervanger. 
 

Wij zien uw opgave graag tegemoet en kijken uit naar een interactieve Kennisdag op 4 april! 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens de organisatie  

Gemeente Maastricht, Speeltuinwerk Limburg 
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