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Aan alle bewoners van de Donkenbuurt 
 

 

Praat mee over Speelveld Ganzendonk 
 
Spelen en ontmoeten is belangrijk! Daarom gaat de gemeente Oosterhout een speelveld 
aanleggen in Ganzendonk. We nodigen u als omwonende graag uit om mee te denken. 
Natuurlijk zijn kinderen ook van harte welkom.  
 
De locatie 
Het nieuwe speelveld komt te liggen tussen Eendendonk en Lijndonk, naast basisschool de 
Strijene. Op dit moment gebruikt de basisschool het veld vaak om op te spelen en te sporten, 
maar dit veld is ook een geschikte locatie voor omwonende kinderen om op te spelen. We 
hebben daarom een nieuw ontwerp gemaakt. Waar het fijn is om te spelen, maar waar ook 
ruimte is voor ouders of oudere inwoners uit de wijk. Een plek waar jong en oud elkaar 
ontmoet. In dit ontwerp verleggen we het fietspad, krijgt het veld diverse speeltoestellen en 
voegen we zitbankjes toe om uit te kunnen rusten. Ook zijn er een aantal bomen die gekapt 
zullen worden. Alle bomen worden uiteindelijk herplant. 
 
Praat mee over het speelveld! 
In mei 2017 haalden we al enige input op over de bestemming en invulling van het speelveld. 
Met deze informatie hebben we een nieuw ontwerp kunnen maken. Nu willen we graag horen 
hoe u over dit nieuwe ontwerp denkt. U kunt op twee manieren uw mening laten horen. 
 

• Geef uw mening tijdens een doorloopsessie 
Op 8 juli organiseren we een doorloopsessie van 16.00 tot 19.00 op het veld. Bij 
slecht weer zoeken we voor een alternatief binnen. Tijdens deze sessie kunt u uw 
mening laten horen over het ontwerp. Dit doet u door met plakbriefjes uw reacties op 
te schrijven en op het ontwerp te plakken. Er zijn medewerkers van de gemeente 
aanwezig om u te helpen of vragen te beantwoorden. We houden de actuele 
coronamaatregelen in acht. 
 
U kunt uzelf aanmelden via het formulier in deze envelop. Dit formulier kunt u tot en 
met vrijdag 2 juli inleveren bij activiteitencentrum Dommelbergen. Ook kunt u uzelf 
aanmelden door een mail te sturen naar spelen@oosterhout.nl. Wij vragen u in de 
mail het volgende aan te geven: voornaam, achternaam, het aantal personen 
waarmee u komt en uw voorkeur voor een tijdvak. De tijdvakken kunt u vinden op het 
aanmeldformulier. Aanmelden per e-mail kan ook tot en met zondag 4 juli. 
 
Na aanmelding worden alle bezoekers ingedeeld in tijdvakken. We proberen hierbij 
zoveel mogelijk rekening te houden met tijdvak dat uw voorkeur heeft. We kunnen 
niet garanderen dat u daadwerkelijk in het tijdvak van voorkeur wordt geplaatst. 
Wanneer het vak vol zit plaatsen we u in een eerder of later tijdvak. We laten u 
uiterlijk een dag vóór de sessie per mail weten in welk tijdvak u bent geplaatst. Kunt u 
niet in dat tijdvak? Neem dan even contact met ons op via spelen@oosterhout.nl. 
Wellicht kunnen we u nog in een ander tijdvak plaatsen.  

 

• Geef uw mening via het formulier 
Lukt het u niet om aan te sluiten tijdens de doorloopsessie? Of wilt u liever uw reactie 
op een andere manier indienen? Lever dan alsnog het formulier in deze envelop in bij 
het activiteitencentrum Dommelbergen. Geef op het formulier aan dat u niet aanwezig 
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zult zijn tijdens de sessie. In het onderste vak kunt u uw reactie opschrijven. U kunt 
het formulier tot en met woensdag 7 juli inleveren bij het wijkcentrum.  
 
U kunt uw reactie ook doorgeven per e-mail. Wij vragen u in de mail het volgende 
aan te geven: voornaam, achternaam en de reactie die u wilt geven op het ontwerp. 
U kunt tot en met woensdag 7 juli reageren per e-mail.  

 
Meer informatie 
Ter verduidelijking hebben we het ontwerp afgedrukt en bijgevoegd in deze envelop. Heeft u 
vragen over deze brief of over het ontwerp? Neem dan contact met ons op via 
spelen@oosterhout.nl.  
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