Bewonersbrief
Zaak : Nieuwe inrichting Informele speelplek Butselaar
Zaaknummer : 192199

Aan alle kinderen 0-9 jaar en bewoners van Appelaar, Batelaar,
Butselaar, Desselaar, Kevelaar, Marselaar 22 t/m 56, Nobelaar
en Pettelaar.
Dankjewel voor het meedenken!
Bouwen, springen en verstoppertje doen jullie het liefst
Buitenspelen is leuk en goed voor je! De gemeente wil graag voor alle kinderen in Oosterhout
toffe speeltuinen maken. De speeltuin vlakbij Butselaar 20 is versleten en daar moeten nieuwe
speeltoestellen komen. Daarom heeft de gemeente aan de buurtkinderen gevraagd (dat was op
23 september jl.) wat zij het leukste vonden aan /met spelen. Veel buurtkinderen hebben
meegedacht en gestemd. De meeste stemmen waren voor ‘bouwen’ hierna kwam ‘springen’ en
als derde ‘verstoppertje spelen’. Heel erg bedankt voor het meedoen!
Hieronder lees je wat er gaat gebeuren met de speeltuin.
Ontwerp van de speeltuin
Met behulp van jullie stemmen hebben wij een tekening gemaakt van de nieuwe speeltuin. Zie
achterkant van deze brief. Hier staat een springparcours met stenen en boomstammen op. Als je daar
valt, dan val je in het zand. Verder komen er hogere palen in het gras en het zand (goede
verstopplek!) en in het voetpad komt een knikkertegel en een hinkelbaan. Ook planten we nieuwe
bomen en komen er verschillende heesters in de speeltuin waarachter je je goed kan verstoppen!
Bomen weghalen
Op de speelplek worden negen grote bomen weggehaald omdat deze gevaarlijke situaties opleveren.
Ook kappen we vier bomen bij de parkeervakken van auto’s en de haag gaat ook weg. Twee bomen
achter Butselaar 8-10 worden gekapt omdat deze te dicht op de erfgrens staan. Omdat er een aantal
bomen gekapt worden, plant de gemeente weer een aantal nieuwe bomen bij de speeltuin.
Wanneer gaan we aan de slag?
We zoeken nu iemand die de speeltuin kan aanleggen. We proberen om de speeltuin nog dit jaar
klaar te hebben.
Vragen?
Heb je nog vragen? Dan kan je contact opnemen met mevrouw Nicolle Verhoeks van de gemeente.
Je kunt haar bellen op telefoonnummer 14 0162 (en dan vragen naar Nicolle Verhoeks) of je kunt haar
een e-mailtje sturen op e-mailadres n.verhoeks-vaessen@oosterhout.nl

Wij wensen jullie alvast veel speelplezier!

Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze aanvraag altijd het zaaknummer 192199 te
vermelden.

ABCDEFGHIX-

Fraxinus angustifolia 'Raywood'
Acer rubrum 'Scanlon'
Amelanchier arborea 'Balleriana'
Prunus serrulata 'Sunset Boulevard'
Pyrus calleryana 'Capital'
Magnolia acuminata 'Galaxy'
Sophora japonica
Betula ermanii 'Blush'
Te handhaven boom
Te verwijderen boom
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