8. Programma Sport, Cultuur en
Recreatie

Ambitie
Cultuur, cultuurhistorie, sport en recreatie zijn belangrijke op zichzelf staande waarden; deze waarden zijn ook
van betekenis voor de sociale structuur van de gemeente. Het mes snijdt aan twee kanten. We willen sport,
cultuur en recreatie inzetten om de verbinding tussen inwoners te versterken. Het aanbod van voorzieningen
zal daarom breed toegankelijk moeten zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en
verbinding tussen inwoners te realiseren.
Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor het welzijn van inwoners en leveren een bijdrage aan maatschappelijke
vorming. Dat geldt vooral voor kennismaking met cultuur door met name kinderen. Samenwerking tussen
culturele instellingen wordt bevorderd.
De gemeente is trots op haar cultuurhistorisch erfgoed. Dit cultureel bezit (erfgoed) draagt bij aan de kwaliteit
van wonen en (samen)leven. Deze kwaliteiten willen we meer benutten ten behoeve van educatie, recreatie,
toerisme, ontmoeting en verbinding. Door het erfgoed voor meer mensen toegankelijk te maken wordt de
betrokkenheid van inwoners met de gemeente bevorderd. Ook voor bezoekers en investeerders is die
historische identiteit van belang. Het maakt onze gemeente interessanter voor toeristisch bezoek en is ook
een steeds belangrijker vestigingsfactor.
Sport en bewegen draagt op positieve en laagdrempelige wijze bij aan vitale en gezonde inwoners en een
inclusieve samenleving. De gemeente stimuleert (sportief) bewegen van jeugdige en kwetsbare inwoners en
ondersteunt (sport)aanbieders zich (door) te ontwikkelen tot betrokken en vitale organisaties. Gooise Meren
draagt bij aan een duurzame en toegankelijke beweeg- en sportinfrastructuur.
We bieden inwoners en bezoekers van jong tot oud mogelijkheden om te recreëren en te spelen in de
openbare ruimte. Dit doen we door de instandhouding van parken en bij de vraag van de jeugd passende
speelplaatsen en door het creëren van doorgaande wandel- en fietsroutes.

8.1 Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?

8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod
We willen het gevarieerde culturele aanbod in de gemeente in stand houden en waar mogelijk nieuwe
initiatieven ondersteunen.

Maatregelen
Subsidie verstrekken aan culturele instellingen.
De subsidies zijn voor het merendeel nog gelijk aan de subsidies die de voormalige gemeentes verstrekten. De
onderlinge verschillen zijn in sommige gevallen groot. De subsidies moeten nog geharmoniseerd worden. Dit
gebeurt via het op te stellen kunst- en cultuurbeleid. De verdeling kan anders worden en wellicht ook de wijze
van subsidiëring.
Harmoniseren van bestaande subsidies en afspraken.
De bestaande subsidies zijn nog gebaseerd op afspraken van vóór de fusie. In sommige gevallen zijn de
verschillen in de hoogte van de subsidie tussen vergelijkbare organisaties groot. Via nieuw beleid worden de
subsidies geharmoniseerd en wordt aangedrongen op samenwerking tussen de verschillende organisaties.

8.1.2 Opstellen beleidsvisie Kunst en Cultuur
De beleidsvisie zal in 2020 aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling

Maatregelen
Concipiëren van beleidsnota met participatie
De beleidsnota vormt onze visie voor de periode 2020-2025 over de wijze waarop we met cultuur binnen de
gemeente willen omgaan. Onderdeel hiervan is cultuureducatie. Daarnaast fungeert de nota als
toetsingskader voor nieuwe initiatieven. In de voormalige gemeenten Bussum en Muiden en Naarden was de
afgelopen periode geen cultuurbeleid. De nota die we gaan opstellen, leidt ten minste tot harmonisatie van,
voor zover mogelijk, bestaande afspraken. Verder wordt de rol van de gemeente beschreven die zij heeft bij
grote evenementen.

8.1.3 Kerncollectie eigen kunst
De kerncollectie kunst in eigendom van de gemeente wordt in 2020 definitief vastgesteld.

Maatregelen
De waardevolle eigendommen laten taxeren
Voor de verzekering is taxatie van onze kunstcollectie noodzakelijk. Deze taxatie wordt nu ook gebruikt om in
beeld te krijgen wat de huidige waarde is van onze collectie, ook van het deel dat afgestoten wordt. Naast
deze waardebepaling vindt een inhoudelijke beoordeling plaats van de kunstobjecten.
Afstoten overige deel kunstcollectie
Het overige deel van de kunstcollectie willen we afstoten. Over de wijze waarop deze afstoting zal
plaatsvinden zijn nog geen beslissingen genomen.

8.2 Cultureel Erfgoed

Wat willen we bereiken?

8.2.1 Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed
Wij hechten veel waarde aan het aanwezige cultureel erfgoed. Erfgoed versterkt de identiteit van de kernen
en draagt bij aan de kwaliteit van wonen en (samen)leven. We willen deze kwaliteiten meer te benutten ten
behoeve van educatie, recreatie, toerisme, ontmoeting en verbinding. Met het voor meer mensen
toegankelijk maken van erfgoed wordt de betrokkenheid van inwoners met de gemeente bevorderd. Ook voor
bezoekers en investeerders is die historische identiteit van belang. Het maakt onze gemeente interessanter
voor toeristisch bezoek en is een steeds belangrijkere vestigingsfactor. Wij beogen om cultureel erfgoed
zorgvuldig te behouden, te versterken en indien mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast willen we de beleving van
ervan vergroten.

Maatregelen
Opstellen beleidsnota cultureel erfgoed
De beleidsnota vormt onze visie voor de periode 2020-2025 over de wijze waarop we met het aanwezige
cultureel erfgoed binnen de gemeente willen omgaan. Daarnaast fungeert de nota als toetsingskader voor
ruimtelijke ontwikkelingen waar erfgoed bij betrokken is.

In de voormalige gemeenten Bussum en Muiden zijn respectievelijk in 2013 en 2014 nota’s cultuurhistorie
opgesteld. Voor de voormalige gemeente Naarden is deze niet aanwezig.
De gemeentebrede nota die we gaan opstellen leidt ten minste tot harmonisatie van bestaand
beleid. Daarnaast hanteren we als voorlopig uitgangspunt dat erfgoed kan bijdragen aan het versterken van
de identiteit van Gooise Meren en van de verschillende kernen. Ook vinden we het van belang om erfgoed
naar buiten toe beter op de kaart te zetten en de aanwezige kennis omtrent erfgoed bij betrokkenen te
vergroten. Verder willen we onderzoeken hoe (potentiële) monumenteigenaren meer proactief kunnen
worden gefaciliteerd. We zoeken hierbij de samenwerking met deskundige derden zoals de SMB en andere
monumentenorganisaties.
In de beleidsnota willen we de integrale samenhang tussen de verschillende facetten van het cultureel erfgoed
en met andere beleidsvelden (o.a. ruimtelijke ordening, natuur en landschap, recreatie en toerisme, economie,
kunst & cultuur) aangeven.
Verder geven we een prioritering voor de projecten en de daarmee gepaard gaande investeringen van onze
gemeente voor het cultureel erfgoed. Erfgoed is immers één van de kernkwaliteiten die wonen in de
gemeente Gooise Meren zo aantrekkelijk maken.
Opstellen beleidskader historisch erfgoed in gemeentelijk bezit
In lijn met het uitgangspunt om als gemeente alleen vastgoed in eigen bezit te hebben voor maatschappelijke
taken, wordt een lijst opgesteld van het te verkopen vastgoed. In het geval van het afstoten van historisch
erfgoed zorgen we voor een waarborg tot behoud van het erfgoed.
Op dit moment zijn 20 gemeentelijke panden bekend met de status van gemeentelijk of rijksmonument. Ook
zijn er terreinen, waaronder bijvoorbeeld de schootsvelden, waar zich gemeentelijk vastgoed bevindt. Via het
op te stellen beleidskader kan beredeneerd worden aangegeven welk historisch erfgoed in gemeentelijk bezit
moet worden verworven, behouden dan wel kan worden afgestoten. Daarnaast geven we voorwaarden voor
gebruik, behoud en onderhoud van de betreffende panden in het geval van afstoting, met als uitgangspunt dat
historisch erfgoed in beginsel niet wordt afgestoten.
Het beleidskader volgt op de Nota cultureel erfgoed (vast te stellen in 2020).
Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst
In onze gemeente zijn op dit moment 200 panden beschermd als gemeentelijk monument. In het verleden zijn
met name in Naarden en Bussum monumenten aangewezen, in Muiden en Muiderberg gaat het om enkele
adressen. Momenteel actualiseren we het monumentenbestand in Bussum. De volgende stap is Muiden en
Muiderberg. Daarna bekijken we of er nog hiaten in het bestand zijn. Te denken valt aan ‘vergeten’ panden of
panden met een jonger bouwjaar. De actualisatie die in gang is gezet in 2019, loopt door tot en met 2022. Het
aanwijzen betreft een cyclisch proces. Aanvragen door derden voor de verschillende kernen, worden
gedurende het betreffende jaar behandeld. Bij de actualisatie zal ook aandacht worden besteed aan groen
erfgoed, zoals parken.
Met de aanwijzing van de panden en objecten wordt de monumentenlijst uitgebreid. Dit leidt tot een betere
bescherming van het cultureel erfgoed van de gemeente Gooise Meren.
Opstellen archeologische waardenkaart en beleidskader
Als een inwoner tijdig weet waar zich archeologische waarden in de bodem bevinden of worden verwacht, dan
kan hij of zij er in de plannen rekening mee houden. Dat maakt een archeologische waarden- en beleidskader
tot een nuttig instrument bij ruimtelijk beleid.
In Gooise Meren zijn in de loop der tijd verschillende kaarten gemaakt voor de kernen en het buitengebied die
zijn opgenomen in bestemmingsplannen. In 2019 is gestart met het opstellen van een integrale kaart voor de
gehele gemeente. Daartoe vindt harmonisatie tussen de gebieden plaats en actualisatie van de aanwezige
kaarten. Vervolgens maken we keuzes over welke waarden moeten worden beschermd en welke niet. Dit
wordt vastgelegd in het beleidskader. De verwachting is dat de nieuwe archeologische waardenkaart en het
beleidskader begin 2020 worden vastgesteld. Dit beleid wordt vervolgens geïntegreerd in het
bestemmingsplan en naderhand omgevingsplan.
Een archeologische waardenkaart en beleidskader leiden tot een betere bescherming van het archeologische
erfgoed van de van de gemeente Gooise Meren.

8.3 Sport

Wat willen we bereiken?

8.3.1 Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners
Wij willen dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om te bewegen en/of sporten op een manier die bij
hem/haar past. Een ieder mag en kan daarbij zijn/haar eigen beweegredenen hebben, zoals werken aan een
goede gezondheid, het onderdeel laten zijn van je leefstijl of je door sporten/bewegen betrokken voelen
binnen de samenleving. De komende jaren richten wij ons met name op het stimuleren van de volgende
specifieke doelgroepen, zoals genoemd in de beweeg- en sportvisie 2017-2021:
- Jeugdigen (0 t/m 18 jaar);
- Inwoners die vanwege een barrière amper/niet sporten/bewegen;
- Inwoners die (opnieuw) aansluiting zoeken bij de samenleving.
In 2020 worden onder andere de buurtsportcoaches ingezet om meer beweeg- en sportaanbod te organiseren
voor deze groepen. Ook wordt het bestaande beweeg- en sportaanbod in de gemeente nadrukkelijker onder
de aandacht gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan brochures, boekjes.

Maatregelen
Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties)
Door inzet van buurtsportcoaches stimuleren we het (sportief) bewegen van inwoners, met name de
specifieke doelgroepen, zoals genoemd in de sportvisie 2017-2021. De buurtsportcoaches organiseren
verschillende projecten/activiteiten ten behoeve van hen. Daarnaast stimuleren en ondersteunen zij sport- en
beweegaanbieders om structureel sportaanbod te ontwikkelen gericht op specifieke doelgroepen.

Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement
Wij bieden sportverenigingen de mogelijkheid subsidie te vragen voor het organiseren van kleinschalige
sportevenementen met als doel inwoners kennis te laten maken met een sport en/of sportvereniging, te
zorgen voor saamhorigheid en ontmoeting en toename van sportdeelname.
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen
Wij bieden sportverenigingen de mogelijkheid een subsidie te vragen voor het organiseren van een
sportactiviteit voor specifieke doelgroepen, met als doelstelling inwoners binnen de specifieke doelgroepen
kennis te laten maken met een sport en/of sportverenigingen en toename van sportaanbod en sportdeelname
voor inwoners binnen specifieke doelgroepen, zoals omschreven in de sportvisie 2017-2021.

8.3.2 Het realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties
De gemeente kiest ervoor om sportverenigingen/sportaanbieders de komende jaren te ondersteunen bij het
(door)ontwikkelen naar betrokken en vitale organisaties. Sportverenigingen hebben een belangrijke rol
binnen de gemeente. Wij waarderen de inzet van sportverenigingen zeer en dragen daarom bij aan de
ontwikkeling van vitale verenigingen door middel van verenigingsondersteuning en bijeenkomsten gericht op
kennisdeling, informatievoorziening en netwerken. Daarnaast stimuleren wij (sport)aanbieders, die zich
bewust zijn van hun maatschappelijke rol, om meer sport-/beweegaanbod te gaan aanbieden aan inwoners
die zelf (nog) niet in de gelegenheid zijn om te gaan sporten/bewegen of door barrières geen aansluiting
vinden bij de sport.

Maatregelen
Inzet van buurtsportcoaches en/of verenigingsondersteuning (Brede Impuls Combinatiefuncties)
Door inzet van buurtsportcoaches stimuleren we het (sportief) bewegen van inwoners, met name de
specifieke doelgroepen, zoals genoemd in de sportvisie 2017-2021. De buurtsportcoaches organiseren
verschillende projecten/activiteiten ten behoeve van hen. Daarnaast stimuleren en ondersteunen zij sport- en
beweegaanbieders om structureel sportaanbod te ontwikkelen gericht op specifieke doelgroepen.

Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van een kleinschalig sportevenement
Wij bieden sportverenigingen de mogelijkheid subsidie te vragen voor het organiseren van kleinschalige
sportevenementen met als doel inwoners kennis te laten maken met een sport en/of sportvereniging, te
zorgen voor saamhorigheid en ontmoeting en toename van sportdeelname.
Subsidie voor sportverenigingen voor het organiseren van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen
Wij bieden sportverenigingen de mogelijkheid een subsidie te vragen voor het organiseren van een
sportactiviteit voor specifieke doelgroepen, met als doelstelling inwoners binnen de specifieke doelgroepen
kennis te laten maken met een sport en/of sportverenigingen en toename van sportaanbod en sportdeelname
voor inwoners binnen specifieke doelgroepen, zoals omschreven in de sportvisie 2017-2021.

8.3.3 Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur
Om alle inwoners de gelegenheid te geven om te sporten en/of bewegen draagt de gemeente bij aan
voldoende, kwalitatief goede, duurzame en toegankelijke sportaccommodaties en een sportieve
buitenruimte. Hierbij moet worden gedacht aan zowel de inrichting van (sportieve) buitenruimte (o.a. wandelen fietspaden) als de binnen- en buitensportaccommodaties. De gemeente voert onderzoeken uit om de
bestaande sportinfrastructuur in beeld te brengen, voert capaciteitsberekeningen uit en bekijkt welke
mogelijkheden er zijn om haar gemeentelijk vastgoed (waaronder de sportaccommodaties) te verduurzamen
en toegankelijk te maken.

Maatregelen
Toegankelijkheid en duurzaamheid bij sportaccomodaties vergroten
Gooise Meren houdt bij vervanging en/of investering toegankelijkheid en duurzaamheid bij
sportaccommodatie in acht. Wanneer haalbaar wordt gekozen voor een toegankelijke en/of duurzame
maatregel. Denk hierbij aan LED-verlichting, een duurzaam beregeningssysteem, een invalidentoilet etc.

8.3.4 Gooise Meren hanteert een eenduidig en transparant beleid met betrekking tot
alle sportverenigingen

Maatregelen
Harmonisatie beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties
De huidige afspraken over beheer, onderhoud, exploitatie, eigendom en tarifering van de
sportaccommodaties vloeien nog voort uit de drie voormalige gemeente Bussum, Naarden en Muiden. De
diversiteit is daardoor groot. In de beweeg- en sportvisie is een aantal kaders gesteld voor een nieuw beheer-

en tariefstelsel. Op basis van deze uitgangspunten is een onderzoek gestart om te komen tot een meer
geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodaties. In het kader van het onderzoek
is intensief gesproken met alle betrokken sportverenigingen. Dit onderzoek zal in 2020 worden afgerond.

8.4 Spelen en recreëren

Wat willen we bereiken?

8.4.1 Wij zorgen voor voldoende speelplaatsen die verspreid over de kernen liggen
Kinderen en jongeren moeten vrij en zelfstandig van de buitenruimte gebruik kunnen maken. Dat is belangrijk
voor hun persoonlijke ontwikkeling. We zorgen voor voldoende ruimte om te spelen, veilige routes en
voorzieningen die tot de verbeelding spreken. Renovaties van speelplekken worden in overleg met de
kinderen, buurtbewoners en/of buurtplatforms uitgevoerd.

Maatregelen
Realisatie van een kaart op de website met de formele speellocaties
Wij maken voor de inwoners op eenvoudige wijze digitaal inzichtelijk waar formele speellocaties zich bevinden
in de gemeente.
Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd
Wij faciliteren inwoners om te bewegen in de buitenruimte. Denk aan beweegtuinen binnen de bestaande
parken en wandelgebieden. Buurtsportcoaches zijn hiervoor beschikbaar (zie 8.3 sport).

8.4.2 Onze buitenruimte meer bespeelbaar maken
Onze buitenruimte is voor minimaal 3% van de oppervlakte bespeelbaar. Een bespeelbare buitenruimte is
goed voor iedereen, ook als er niet direct speeltoestellen worden geplaatst. Het maakt een buurt sterk en
betrokken en daardoor aantrekkelijk en waardevol. Waar voldoende buitenruimte is voor spel, sport en
ontmoeting, voelen kinderen en jongeren zich meer verantwoordelijk voor de ruimte. Waar zij kunnen spelen
in een natuurrijke omgeving, ontwikkelen zij een gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid voor de
natuur.

Maatregelen
Onderzoek naar de bespeelbaarheid van de buitenruimte
Spelen en bewegen is belangrijk en gebeurt niet alleen op speellocaties met toestellen. Wij zetten in op een
buitenruimte die nog veel meer benut wordt om te spelen en bewegen. Gelijktijdig met de ontwikkeling van
'Buitenruimte in Beeld' (programma 5.3) onderzoeken wij de bespeelbaarheid van de openbare ruimte.

8.4.3 Wij streven inclusieve speellocaties na
We willen dat iedereen mee doet, inwoners, medewerkers, jong en oud, met of zonder beperking. Eén van de
onderwerpen die extra aandacht vragen, is het samen spelen en het toegankelijk maken van speelplekken.
Werken aan samen spelen in een gemeente betekent dus werken en vooral samenwerken, intern en extern op
allebei deze gebieden, het fysieke én het sociale domein. Met de resultaten uit de Week van de
Toegankelijkheid in oktober 2018 met als thema 'Vrije tijd' gaan we aan de slag. (Zie inclusie programma 1).

Maatregelen
Realiseren van inclusieve speellocaties
Bij de renovaties van speellocaties wordt beoordeeld of een speellocatie (deels) inclusief gemaakt kan worden
zodat alle kinderen mee kunnen doen.

Beleidsindicatoren
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie. Onderwijs
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Gemeenten 50.000 - Beschrijving
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Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000

Exploitatie

Realisatie 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

(na wijziging)
Lasten
633 Culturele

1.487

1.568

1.544

1.543

1.543

1.543

634 Sport

3.016

3.164

3.096

3.344

3.285

3.283

635 Kunst

888

941
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855

854

854

636 Monumenten

655

668
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637 Recreatie

157

238
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237
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235

642

450

449

528
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6.652

7.027

6.919

7.027

6.973

6.987
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-13

-13

-13

-13

-13
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-1.489

-713
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-12

0

0

0

0
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-113
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-93

-93

-93

-93
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-9

-9
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-18

0

0

0

0
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-639

-1.632

-827

-827

-827
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6.013

5.395

6.092

6.200

6.146

6.160

-168

-410

-151

-158

-150

-148

5.845

4.985

5.941

6.042

5.995

6.011

vorming
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Speelvoorzieningen
Totaal Lasten
Baten
633 Culturele
vorming

636 Monumenten
en musea

Speelvoorzieningen
Totaal Baten
Resultaat voor
bestemming
Onttrekkingen
634 Sport
Resultaat na
bestemming

Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen begroting 2020 t.o.v. begroting 2019
Onderdeel programma 8

Sport
In 2019 zijn er vanuit het CUP incidentele
budgetten verstrekt voor capaciteitsonderzoek en
duurzame vervanging. Op de lasten geeft dit
incidenteel een voordeel van € 80.000. Uitwerking
nota reserves en voorzieningen. Op de bate geeft
dit incidenteel een nadeel van € 784.000. Per saldo
€ 704.000 nadeel.

Verschil (x € 1.000)

704

V/N
(V= voordeel, N=
nadeel)

N

Monumenten en Musea
Er zijn door het Rijk monumentensubsidies voor
onderhoudswerkzaamheden aan De Kazerne en
Het Muizenfort in Muiden, de kerktoren in
Muiderberg en de Turfloods in Naarden aan de
gemeente verstrekt. In voortgangsverslag 1 2019 is
hiervoor aanvullend incidenteel budget verstrekt.
Op de lasten kant geeft dit incidenteel een voordeel
van € 135.000 en op de lasten geeft dit een
incidenteel nadeel van € 28.000. Per saldo een
voordeel van € 107.000

107

V

Speelvoorzieningen
Abusievelijk zijn in de begroting 2019 niet
meegenomen de bespeelbaarheid buitenruimte en
de digitale kaart, beide onderdeel van de visie
buitenruimte . Op de lasten geeft dit een
incidenteel nadeel van € 50.000.

50

N

Overige verschillen
Diverse posten < € 70.000

50

N

Sport
Uitwerking van de nota Reserves en voorzieningen.
Vrijval in 2019 van de reserve buurtsportcoaches
ten gunste van de algemene reserve.

259

N

Totaal

956

N

Reserves

Investeringen
Het totaal aan voorgenomen investeringen voor dit programma in 2020 bedraagt € 4,8 miljoen (Sport,
Bewegingsonderwijs en Speelvoorzieningen). Met het vaststellen van de begroting worden voor de in de
onderstaande tabel opgenomen investeringen kredieten gevoteerd. Voor de andere voorgenomen
investeringen worden in 2020 separate voorstellen aan u voorgelegd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in
deze begroting verwerkt.
Omschrijving investering

Toelichting

Investeringsbedrag * in €

Programma 8

Vervangingen Sport 2020

Jaarlijks wordt een deel van de velden, banen en parkinrichtingen vervangen. Het doel is de
borging van goede en veilige buitensportaccommodaties in Gooise Meren.

210.000

Naast regulier onderhoud van de speelvoorzieningen is het ook nodig om toestellen of
ondergronden te vervangen. Meestal omdat het gebruik en ouderdom slijtage veroorzaken
Vervanging speeltoestellen 2020

die niet te repareren zijn. Soms ook door schade of om diversiteit aan te brengen in het

180.225

speel- en beweegaanbod. Bij het vervangen wordt ook daar waar mogelijk aanpassingen
gedaan om de speelvoorziening aan te passen aan de inclusieve samenleving.
Totaal

390.225

* Investeringsbedragen exclusief bijdragen van derden
Titel

Kop 1
Kop 2
Kop 3

Kop 4

Kop 5

Kop 6

Kop 7
Kop 8

Kop 9: tabelkop

