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Aan alle bewoners van Taxusstraat, De Heiningen, De
Meerberg, Olmenstraat, Oude Tilburgsebaan 39 t/m 73.
Inloopavond nieuwe inrichting speel- en sportplek
Taxusstraat
Op dinsdag 15 mei houdt de gemeente Oosterhout in het dorpshuis De Klip (Pastoor den
Rondestraat 5) een inloopavond over de nieuwe inrichting van de speel- en sportplek aan de
Taxusstraat. Wij nodigen u uit tussen 18:00 uur en 19:00 uur om naar het nieuwe
inrichtingsplan voor speel- en sportplek te kijken. Hierbij is er gelegenheid om de tekeningen te
bekijken en met de aanwezige medewerkers van de gemeente van gedachten te wisselen over
de voorgestelde aanpassing van de speel- en sportplek.
Wat gaat er veranderen?
In het beleidsplan Spelen is aangegeven dat er in de kern Dorst een uitdagende sportplek dient te
komen. De sport- en speelplek aan de Taxusstraat biedt de ruimte om een uitdagende inrichting te
realiseren.
Om tot een uitdagende inrichting van de sportplek te komen, is aan de jongeren van Dorst gevraagd
hier input voor te geven. Dit is tijdens een jongerenavond (de ‘Cliffhanger) op vrijdag 19 januari 2018,
aan de aanwezige jongeren gevraagd.
Op basis van de input van de jongeren is ervoor gekozen om het aanwezige voetbalveldje te
vergroten. Verder wordt er een calisthenicstoestel (fitnesstoestel) op het sportplekje geplaatst.
De bestaande speeltoestellen blijven gehandhaafd. De grond die vrij komt bij het ontgraven van de
ondergronden, wordt in heuvels in het terrein aangebracht. Hierdoor hoeft er geen grond afgevoerd te
worden en ontstaat een speelse sport- en speelplek voor de kinderen en jongeren van Dorst.
Planning
De uitvoeringsperiode is gepland voor de zomer van 2018, zodat er in de zomervakantie door de
kinderen en jongeren gespeeld en gesport kan worden.
Meer informatie
Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met mevr. N. Verhoeks-Vaessen. U kunt haar
bereiken via telefoonnummer 14 0162 of via emailadres n.verhoeks-vaessen@oosterhout.nl.

