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Aan alle bewoners van de Beemdenbuurt
Dankjewel voor het meedenken!
Klimmen, dat doen jullie het liefst!
Buitenspelen is gezond en leuk! Daarom willen wij graag leuke speelplekken maken in
Oosterhout. De speelplekken aan de Distelbeemd, Lissebeemd en Westerbeemd krijgen een
nieuwe inrichting. Op dinsdag 11 juni 2019 heeft de gemeente aan de buurtkinderen gevraagd
om mee te denken over welke inrichting en speelprikkels er op de nieuwe speelplek moeten
komen. En dat hebben velen van jullie gedaan! Heel erg bedankt voor het meedenken!
Hieronder staat wat er verder gaat gebeuren met de nieuwe speelplekken.
De uitslag
De buurtkinderen hebben door middel van plaatjes uitzoeken aangegeven wat zij het leukste vinden
op de verschillende speelplekken. De uitslag is:
1. Klimmen
2. Balanceren
3. Rennen
Tekening van de speeltuinen
Op basis van alle stemmen hebben wij voor elke speelplek een tekening gemaakt van de nieuwe
inrichting. Kijk maar op de verderop in deze brief. Op alle speelplekken gaan we speelprikkels van
natuurlijke materialen aanbrengen. Dit zijn dan boomstammen of keien waarop geklommen en
gebalanceerd kan worden. De speelelementen plaatsen we in gras en/of zand. Op de speelplekken
aan de Lissebeemd brengen we ook nog een parcours met pleinplakkers aan.
Tenslotte krijgt iedere speelplek een bankje en afvalbak.
Wanneer gaan we aan de slag?
Wij gaan nu iemand zoeken die het speelplekken aan kan leggen. We proberen om de speelplekken
begin 2020 klaar te hebben. Zodra we meer weten over de nieuwe speelplekken dan sturen we jullie
een brief.
Vragen?
Heb je nog vragen? Dan mag je altijd bellen of een mailtje sturen naar Nicolle Verhoeks. Je belt dan
het telefoonnummer 14 0162 en je vraagt aan de telefoniste of zij je door wilt verbinden met Nicolle
Verhoeks of je stuurt een mailtje naar Nicolle op het e-mailadres n.verhoeks-vaessen@oosterhout.nl

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 177082 te vermelden.

