Bewonersbrief
Zaak : Speeltuin aanleg-reconstructie Basisschool Marcoen
oth00215
Zaaknummer : 193889

Aan alle bewoners van Pastoor den Rondestraat 5, Pastoor den
Rondestraat 8, Pastoor den Rondestraat 6 t/m 14 (even), Sint
Franciscusstraat 3 t/m 11 (oneven), Dennenlaan 52 t/m 66
(even), Dennenlaan 69, Dennenlaan 73 t/m 81 (oneven),
Hazelaarstraat 1, Wilgenhof 2, Molikstraat 1
Vernieuwd speelplein Marcoen straks open voor iedereen




Speelplein Marcoen krijgt nieuwe inrichting en speeltoestellen
Speelplein straks toegankelijk voor iedereen (na schooltijd)
Speelplek Dennenlaan overbodig en maakt plaats voor groen

In samenwerking met basisschool Marcoen wordt het schoolplein opnieuw ingericht. Na de
nieuwe inrichting wordt het schoolplein na schooltijd opengesteld voor iedereen. Hierdoor
wordt de speelplek aan de Dennenlaan overbodig. Deze speelplek wordt na afronden van de
werkzaamheden op het schoolplein ingericht als openbaar groen.
Wat is de aanleiding?
Het schoolplein van basisschool Marcoen is verouderd en voldoet niet meer aan de wensen van de
kinderen. In overleg met de gemeente is een nieuw ontwerp gemaakt voor het schoolplein. De school
geeft aan dat zij het schoolplein na schooltijd open wil stellen voor kinderen uit de omgeving.
Wat gaan we doen?
Op de achterzijde van deze brief staat het ontwerp voor het speelplein van Marcoen. Mogelijk dat in
overleg met school nog kleine aanpassingen worden gedaan, als dat nodig is.
Wanneer gaan we aan de slag?
De werkzaamheden aan het schoolplein starten omstreeks half oktober en worden uitgevoerd door
groenaannemer Braat – makers van groenbeleving uit Den Hout. De speeltoestellen zullen geplaatst
worden door BOERplay B.V. uit Nieuwendijk.
De speelplek aan de Dennenlaan wordt in de loop van de tijd opgeruimd. Deze speelplek wordt
vervolgens ingericht openbaar groen. U krijgt hierover wederom een bewonersbrief. Wanneer we dit
gaan uitvoeren is nog niet bekend, zolang het speelhuisje met glijbaan heel is, blijven de
speeltoestellen staan.
Vragen?
Heeft u 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

Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze aanvraag altijd het zaaknummer 193889 te
vermelden.

