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Aan alle bewoners uit de omgeving van speelplek 
Zuiderbeemd-Kinderbeemd  

 
Opnieuw inrichten speelplek Zuiderbeemd-Kinderbeemd 
 
Buitenspelen is gezond en leuk. Daarom richten we in Oosterhout graag leuke en 
uitdagende speelplekken in. Al eerder stuurden we een brief naar alle kinderen in de 
buurt over de vernieuwing van de speelplek aan de Zuiderbeemd-Kinderbeemd. We 
gaan bijna starten met de uitvoering. In deze brief informeren we u daar graag over.  
 
Wat gaat we doen? 
Vanaf 21 mei 2021 start idverde Realisatie B.V. uit Haaren met het uitvoeren van de 
werkzaamheden aan de speelplek Zuiderbeemd-Kinderbeemd. Nijha uit Lochem plaatst 
vanaf 25 mei de nieuwe speeltoestellen. Na het plaatsen van de speeltoestellen, werkt 
idverde Realisatie B.V. de speelplek netjes af.  
 
Heeft u nog vragen over de uitvoering? Neemt u dan gerust contact op met Henri 
Schoenmakers, toezichthouder. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0162 of per e-mail 
via H.Schoenmakers@oosterhout.nl. 
 
Buurtinitiatief #meervoorelkaar 
In Oosterhout is het sinds enige tijd mogelijk om een buurtinitiatief te starten. Een 
buurtinitiatief is een idee voor de buitenruimte, dat samen met buurtbewoners wordt 
uitgevoerd. De gemeente faciliteert dit idee waar nodig. Bijvoorbeeld; de speeltuin wordt 
grotendeels opgeknapt en de buurt wil graag de tennistafel een frisse kleur geven. De buurt 
gaat verven en de gemeente levert de verf. Of de buurt wil een bloemenveld inzaaien; de 
gemeente kijkt of de plek geschikt is en zo ja; levert het zaad. De buurt maakt de grond los en 
zaait het zaad. Of de buurt wil graag de ruimte rondom een speeltuin goed schoonmaken. De 
gemeente kan prikkers, handschoenen en zakken leveren en haalt de gevulde zakken op. 
Veel straten/buurten zijn al bezig om hun eigen leefomgeving samen mooier te maken. Wilt u 
met uw buren ook een buurtinitiatief starten? U kunt op www.oosterhout.nl/buurtinitiatief 
kijken voor meer inspiratie en een aanmeldformulier. U kunt ook contact opnemen met de 
wijkmakelaar Dommelbergen, Carmen Mutsaers via c.mutsaers@oosterhout.nl. 
#meervoorelkaar 
 
Buurtgroep Beemdenbuurt 
Daarnaast is de Buurtgroep Beemdenbuurt op zoek naar mensen die de Beemdenbuurt 
actiever en betrokkener willen maken. Bijvoorbeeld door samen de Buitenspeeldag te 
organiseren of intensief in te zetten op buurtpreventie  in de Beemdenbuurt. Mocht u 
interesse hebben of vragen, dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Slotboom (Surplus) 
via Jacqueline.slotboom@surplus.nl.  
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan gerust contact op met Nicolle Verhoeks-
Vaessen, adviseur buiten spelen, bereikbaar op telefoonnummer 14 0162 of per e-mail via 
n.verhoeks-vaessen@oosterhout.nl. 
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