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Aan alle kinderen van de Wolfslaar, Wisselaar en 
Rotselaar 33 t/m 55 

 

Bedankt voor het meedenken! 
 
Speelplek Wolfslaar ontworpen met hulp van  
kinderspeelwensen 
 
De speelplek aan de Wolfslaar gaan we opnieuw inrichten en daar hebben de kinderen 
zelf aan meegeholpen. Wat gaan we doen? 

- de oude speeltoestellen gaan weg 
- de speelplek passen we aan met uitdagende elementen (hieronder lees je 

welke) 
- de hoge haag halen we weg of maken we wat lager. 
- een nieuwe heg aanplanten. 

 
Waarom? 
De speelplek aan de Wolfslaar is versleten en moet worden aangepast. Op donderdag 14 juni 
2018 heeft de gemeente aan de kinderen gevraagd om mee te denken over de nieuwe 
inrichting en over de nieuwe speelaanleidingen. 
 
Fifty-fifty 
De kinderen konden stemmen over twee verschillende soorten inrichtingen; natuurlijk of 
kleurrijk. Voor beide inrichtingen zijn evenveel stemmen, fitty-fifty dus. Daarnaast mochten 
jullie ook stemmen wat voor soort spelen jullie leuk vinden. De uitslag hiervan is: 

• Op de eerste plaats evenwicht 
• Gevolgd door rolschaatsen, springen en knikkeren.  

 
Ontwerp 
Met al jullie wensen in ons achterhoofd hebben we een ontwerp gemaakt voor de nieuwe 
speelplek. Dat ontwerp vind je op de achterzijde van deze brief. Het hekwerk rondom het 
speelplekje verplaatsen we iets, waardoor het speelplekje iets groter wordt. Er wordt een 
haagje geplant om het speelplekje een vriendelijkere uitstraling te geven. Door de oude haag 
weg te halen of te verlagen, maken we de speelplek wat overzichtelijker. De bomen, het 
bankje en de afvalbak blijven staan. Ontzettend bedankt voor jullie meedenken! 
 
Buiten spelen is supergezond. We wensen alle kinderen (en hun ouders) heel veel 
speelplezier zodra de speelplek klaar is.  
 
Wanneer gaan we aan de slag? 
We gaan nu iemand zoeken die het speelplekje voor de gemeente kan gaan aanleggen. Als 
we weten wie dit is en wanneer het speelplekje wordt aangelegd, laten we dat weten. 
 
Meer informatie? 
Wil je meer weten over de nieuwe speelplek, dan kun je contact opnemen met de gemeente 
en vragen naar onze adviseur groen en spelen, mevrouw N. Verhoeks-Vaessen. Dat kan via 
telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres N.verhoeks-vaessen@oosterhout.nl 
Ontzettend bedankt voor jullie meedenken! 
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