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Aan alle omwonenden en kinderen van 0-9 jaar
in de omgeving van de speelplek aan de Poortersdam
Bedankt voor het meedenken!

Schommelen, glijden en klimmen in de top vijf
Buitenspelen is gezond en leuk! Daarom richten we in Oosterhout graag leuke en uitdagende
speelplekken in. De speelplek in jouw buurt aan de Poortersdam is toe aan een opknapbeurt.
Begin april 2020 is er aan jullie via een bewonersbrief gevraagd om mee te denken over welke
speeltoestellen er op de speelplek moeten komen. Ook is er gevraagd of de speelplek naar de
Gravendam verplaatst kon worden. Velen van jullie hebben meegedaan! Heel erg bedankt voor
het meedenken! Hieronder staat wat er verder gaat gebeuren met de nieuwe speelplek.
De locatie
Nadat wij de vraag aan jullie hebben gesteld over de locatie van de speelplek hebben wij erg veel
reacties binnengekregen. Deze waren voor het grootste gedeelte tegen de verplaatsing van de
speelplek van de Poortersdam naar de Gravendam. Daarom is er besloten om de speelplek niet te
verplaatsen. De speelplek blijft dus liggen aan de Poortersdam.
De uitslag van het stemmen
De kinderen konden stemmen welke speeltoestellen er op de speelplek geplaats moeten worden. De
uitslag van de stemming van de speeltoestellen is:
 De meeste stemmen voor schommelen.
 Direct gevolgd door glijden, draaien, duikelen en klimmen.
Ontwerp van de speeltuin
Op basis van de stemmen is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe speelplek. Het ontwerp vind je op
de achterzijde van deze brief. Als valondergrond is gekozen voor zand. We gaan de tegelverharding
die er nu ligt uithalen, zodat er een veilige ondergrond kan worden aangelegd.
We wensen alle kinderen heel veel speelplezier!
Wanneer gaan we aan de slag?
We gaan nu iemand zoeken die het speelplekje voor de gemeente kan gaan aanleggen.
Als deze bekend is kunnen de werkzaamheden worden uitgevoegd. Als we weten wanneer de nieuwe
speelplek wordt aangelegd, zullen jullie weer een brief ontvangen.
Vragen?
Heb je nog vragen over deze brief? Neem dan gerust contact op met mevrouw N. Verhoeks-Vaessen,
via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres N.verhoeks-vaessen@oosterhout.nl

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 206278 te vermelden.

