Tips & tricks
voor het organiseren van de Nationale Buitenspeeldag
Op woensdagmiddag 12 juni is het weer Buitenspeeldag! Op die dag staat in heel
Nederland buitenspelen centraal. Kinderen en jongeren worden op deze dag gestimuleerd
om naar buiten te gaan. Want lekker buiten spelen is goed voor de ontwikkeling van
kinderen en is vooral heel erg leuk!
Achtergrond Nationale Buitenspeeldag
De Nationale Buitenspeeldag is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten,
de TV-zender Nickelodeon, Veilig Verkeer Nederland en Jantje Beton. Zij ondersteunen ouders en
kinderen in hun initiatieven voor een veilige buurt.
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Onder de centrale evenementenvergunning valt met name de toestemming om de openbare
ruimte en/of de rijweg te gebruiken. Mocht u geen weg afzetten, maar wel attributen neerzetten
en activiteiten organiseren, dan wordt u ook verzocht om een vergunning aan te vragen.
Onderdeel hiervan is het invullen van een veiligheidsplan en maken van een plattegrond.
Maakt u gebruik van tenten groter dan 10 meter en podia b dan 1 meter, stuur dan
materiaalgegevens en een foto mee.
Voor het bereiden en verstrekken van voedsel is de warenwet van toepassing. Dit maakt
onderdeel uit van de vergunning.
U bent als organisator (niet de gemeente of de welzijnsorganisatie) verantwoordelijk voor de orde
en veiligheid. Stem uw activiteit daarom af met uw wijkagent of de wegbeheerder, zodat hij/zij
kan meedenken over de veiligheid.
Bijzonder punt van aandacht is het afzetten van het gebied met bijvoorbeeld dranghekken of
linten. De hekken zijn gratis te huur bij dienst stadsbeheer. Zij kunnen de dranghekken ook
brengen en ophalen alleen zitten hier kosten aan verbonden. Informeer hiernaar als u de
vergunning aanvraagt. Als uw zelf vervoer regelt is het gratis.
Zorgt u ervoor dat voertuigen van de hulpdiensten in noodgevallen vrije doorgang hebben. Dit
kan bijvoorbeeld door de makkelijk te verplaatsen attributen op de rijweg te plaatsen.
Het gebruik van versterkt geluid valt niet onder de evenementenvergunning! Bespreek dit met de
buren waarmee de buitenspeeldag wordt georganiseerd en stel hen op de hoogte. Beperk het
versterkt geluid zoveel mogelijk tot de middaguren.
Informeer de buurt tijdig over uw activiteit en wat zij kunnen verwachten. Bijvoorbeeld als
mensen die dag moeten omrijden, of verzocht worden elders te parkeren.
Wilt u subsidie aanvragen om bijvoorbeeld spelletjes en kraampjes te bestellen, dan kan dat tot 6
weken van tevoren op www.denhaag.nl en dan zoeken op ‘activiteitensubsidie’. De opbouwwerker
van stichting MOOI, Zebra of VOOR kan hulp bieden bij het aanvragen van de subsidieaanvraag.
https://www.jantjebeton.nl/ik-wil-spelen/geld-om-te-spelen/een-speelidee
Wilt u hulp bij het plannen en organiseren van de buitenspeeldag? Vraag het welzijnswerk in uw
wijk om hulp.
Spelletjes kunt u natuurlijk zelf verzinnen, maar kunnen ook gehuurd worden bij de sport-o-theek
en speel-o-theek. Werk samen met partners in de wijk, zoals de kinderboerderij, buurthuis en
scholen.
Bij sport en spel, hoort ook gezonde voeding. Serveer eens fruit of gezonde snacks uit. Let wel op
dat voor het bereiden en verstrekken van voedsel de warenwet van toepassing. Dus pas op met
opgewarmde gerechten.
Wilt u publiciteit geven aan de activiteit? Op de website van nickelodeon (www.nickelodeon.nl)
kan je zelf een poster maken.

Meer informatie en aanmelden?
Voor meer informatie of vragen omtrent de aanmelding voor de vergunning kunt u contact opnemen
met:
M 06- 39 43 59 99 E b.albers@zebrawelzijn.nl

