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Aan alle kinderen van 0-14 jaar uit de omgeving van speelplek
Zuiderbeemd-Kinderbeemd
Denk met ons mee

Welke speeltoestellen wil jij aan de
Zuiderbeemd-Kinderbeemd?
Buitenspelen is gezond en leuk! Daarom richten we in Oosterhout graag leuke en uitdagende
speelplekken in. De speelplek in jouw buurt aan de Zuiderbeemd-Kinderbeemd is toe aan een
opknapbeurt. Er komen daarom nieuwe speeltoestellen, op de huidige locatie. We zouden het
heel leuk vinden als jij samen met omwonenden en andere kinderen uit de buurt wil
meedenken over de leukste speeltoestellen. Hoe? Dat lees je in deze brief.
Welke speeltoestellen?
Vanwege de situatie rondom het coronavirus kunnen we geen bijeenkomst organiseren om te horen
welke speeltoestellen op de speelplek willen. Daarom doen we het anders. Bij deze brief vind je een
overzicht met speeltoestellen waar je uit kunt kiezen. We vragen je om drie speeltoestellen uit te
kiezen die je graag in de speeltuin zou willen zien. De top drie van jouw keuze kun je mailen naar
spelen@oosterhout.nl. Reageren kan tot en met 19 juni 2020. Het voetbalveldje laten we zoals deze
nu is. Duidelijk aangeven dat het om speelplek Zuiderbeemd-Kinderbeemd gaat.

Locatie speelplek

Wanneer gaan we aan de slag?
Nadat we jullie wensen hebben opgeschreven,
maken we een plan voor de nieuwe speelplaats.
Als het plan voor de nieuwe speeltuin klaar is,
krijgen jullie opnieuw een brief waarin we
vertellen welke speeltoestellen we hebben
uitgekozen. Daarna bestellen we de nieuwe
speeltoestellen. We hopen dat de speelplaats
voor het eind van dit jaar helemaal klaar is, maar
dat is wel afhankelijk van de levertijd van de
speeltoestellen. Als we weten wanneer de
speeltoestellen geplaatst worden, dan krijgen
jullie weer een brief van ons.
Vragen?
Heb je nog vragen over deze brief? Neem dan
gerust contact op met mevrouw N. VerhoeksVaessen, via telefoonnummer 14 0162 of via emailadres N.verhoeks-vaessen@oosterhout.nl

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 228678 te vermelden.

Speelfunctie

Speelfunctie

Basketballen

Kruipen

Bokspringen

Picknicken

Brug

Rennen

Draaien

Schommelen

Duikelen

Slingeren

Evenwicht

Spelen in huisje

Glijden

Springen

Hangen

Tafeltennis

Hinkelen

Verstoppertje

Kletsen

Wiebelen

Klimmen

Wippen

Knikkeren

Zandbak
Anders te weten:

