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Aan alle kinderen van 5-14 jaar uit de omgeving van de
speelplek aan de Tilanushof
Bedankt voor het meedenken!

Schommelen, glijden en draaien in de top drie
Buitenspelen is gezond en leuk! Daarom richten we in de gemeente Oosterhout graag
leuke en uitdagende speelplekken in. De speelplek in jouw buurt aan de Tilanushof is
toe aan een opknapbeurt. In juni 2020 is er via een brief aan jullie gevraagd om mee te
denken over welke speeltoestellen er op de speelplek moeten komen. Velen van jullie
hebben meegedaan. Heel erg bedankt voor het meedenken! In deze brief staat wat er
verder gaat gebeuren met de nieuwe speelplek.
Top 3: schommelen, glijden en draaien
Jullie konden stemmen welke speeltoestellen er op de speelplek geplaatst moeten worden.
De uitslag van de stemming is:
• De meeste stemmen voor schommelen en glijden.
• Direct gevolgd door draaien.
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. Het grote klimtoestel dat er nu staat blijft staan. We
plaatsen er een schommel, glijbaan en draaitoestel bij in het zand. Hiervoor wordt de
zandondergrond uitgebreid. We gaan de asfaltvloer opnieuw aanleggen zodat deze er weer
netjes bij komt te liggen. We gaan hier ook een evenwichtsparcours op aanbrengen en er
wordt een doeltje geplaatst. Alle toegangen worden door middel van ‘koehekjes’ dichtgezet,
zodat alleen voetgangers erop kunnen. Het bankje en het afvalbakje blijven op dezelfde plek
staan.
Wanneer gaan we aan de slag?
We gaan nu een aannemer zoeken die alle werkzaamheden kan uitvoeren. Wij hopen dat de
werkzaamheden in het najaar van 2021 uitgevoerd zijn. Wanneer we weten wanneer we
starten, ontvangen jullie ook nog een brief.
Vragen?
Heb je nog vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan gerust contact op met
mevrouw N. Verhoeks-Vaessen, via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres N.verhoeksvaessen@oosterhout.nl

We wensen iedereen heel veel speelplezier!

