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Aan alle kinderen tot 14 jaar rondom speelplek
Zuiderbeemd-Kinderbeemd
Welk ontwerp vind jij het leukst?

Twee keuzes voor nieuwe speelplek
Buitenspelen is gezond en leuk! Daarom zorgt de gemeente Oosterhout graag voor
leuke en uitdagende speelplekken. We gaan de speelplek in jouw buurt aan de
Zuiderbeemd-Kinderbeemd opknappen. Daarvoor hebben we twee ontwerpen gemaakt.
Wil je ons laten weten welk ontwerp je het leukst vindt? Het ontwerp met de meeste
stemmen gaan we maken. In deze brief vertellen we over de speelplek en hoe je jouw
keuze kunt laten weten.
We vroegen al eerder de hulp van alle kinderen rondom de speelplek. Begin juni 2020
vroegen we welke speeltoestellen er moeten komen. Velen van jullie dachten mee! Heel erg
bedankt daarvoor! Uit de stemming bleek dat jullie vooral willen glijden. En schommelen en
draaien.

Ontwerp van de speeltuin
We hebben nu twee ontwerpen gemaakt voor de nieuwe speelplek. De ontwerpen vind je op
de achterzijde van deze brief.
 Ontwerp 1 – Dit ontwerp heeft speeltoestellen in de kleur blauw-geel of blauwzilver/grijs. Het heeft de volgende speeltoestellen:.
o Klimtoestel, duikelrek, glijbaan en speelhuisje. We plaatsen deze in het zand.
o Schommel. Deze plaatsen we in rubberen tegels waar het gras doorheen groeit.
Zo blijft de speelplek er groen uitzien.


Ontwerp 2 – Dit ontwerp heeft speeltoestellen in de kleuren zilver, geel en groen. Het
heeft de volgende speeltoestellen:.
o Klimtoestel, glijbaan, balanceertoestel en schommel. Deze plaatsen we in het
zand.
o Wip/veerelement. Deze plaatsen we in rubberen tegels waar het gras doorheen
groeit. Zo blijft de speelplek er groene uitzien.

Laten jullie ons weten wat jullie het leukste ontwerp vinden? Je antwoord kun je sturen naar
het emailadres spelen@oosterhout.nl. Dit kun je doen tot en met zondag 8 november. Het
ontwerp met de meeste stemmen gaan we maken. We willen de speeltoestellen in het
voorjaar van 2021 plaatsen. De toestellen die er nu staan en de heuvels halen we dan weg.
Vragen?
Heb je nog vragen over deze brief? Neem dan gerust contact op met mevrouw N. VerhoeksVaessen, via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres N.verhoeks-vaessen@oosterhout.nl
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