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Aan alle kinderen en volwassen van de Wolfslaar,
Wisselaar en Rotselaar 33 t/m 55.

Uitnodiging inloopavond speelplek Wolfslaar
Hierbij nodigen we de kinderen en volwassenen uit om mee te denken over de nieuwe
inrichting van de speelplek aan de Wolfslaar. Graag ontmoeten wij jullie tijdens de inloopavond
op donderdag 14 juni 2018 tussen 17:00 en 19:00 uur in KBS de Berkenhof (Kevelaar 4). Mocht
iemand hier niet bij aanwezig kunnen zijn, dan kan hij of zij ideeën mailen naar het e-mailadres
zoals onder aan de brief staat vermeld.
Aanleiding
De speeltoestellen op het speelplekje aan de Wolfslaar zijn ongeveer 12 jaar oud en volgens de
inspectie aan vervanging toe. De gemeente Oosterhout streeft ernaar om voor kinderen van 5 tot 9
jaar binnen een afstand van 300 meter van de woning een goede speelplek met speeltoestellen te
hebben. (Dit staat beschreven in de nota “Buiten spelen in Oosterhout”.) In de wijk Dommelbergen is
een overschot aan speelplekken. Daarom gaan we het speelplekje aan de Wolfslaar omvormen naar
een speelplekje zonder speeltoestellen (informeel spelen).
Informele speelplek
Een informele speelplek heeft zoals aangegeven geen speeltoestellen, maar de plek krijgt een
inrichting waarmee gespeeld kan worden door de kinderen. Op de achterzijde staat een aantal
voorbeelden van informeel spelen. Dit kan op een erg kleurrijke manier worden uitgevoerd of een
meer natuurlijke manier.
Inventarisatie
Omdat jullie als kinderen en gebruikers het plekje het beste kennen, willen we graag van jullie weten
hoe jullie het speelplekje ingericht willen hebben. Jullie kunnen tijdens de inloopavond aangeven
welke ideeën en wensen jullie voor de inrichting hebben.
Uitwerking
Met jullie ideeën en wensen gaan we een ontwerp maken. Dit wordt na de zomervakantie met jullie
besproken. Hierna zullen we het verder gaan uitwerken en het speelplekje opnieuw gaan inrichten.
Vragen?
Vragen kunt u stellen aan mevrouw Nicolle Verhoeks-Vaessen. Zij is bereikbaar via nummer 14 0162
of via e-mailadres N.Verhoeks-Vaessen@oosterhout.nl.
We ontmoeten jullie graag op donderdag 14 juni 2018 tussen 17:00 en 19:00 uur in KBS de Berkenhof
(Kevelaar 4). Tot dan!

Bewonersbrief
Oosterhout, 25 mei 2018

