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Zaaknummer : 176341

Aan alle bewoners van Cederstraat, Cypressenstraat, De
Heiningen, De Meerberg, Dennenlaan 2 t/m 18, Lariksstraat,
Molenleij, Olmenstraat, Oude Tilburgsebaan 1 t/m 77,
Pijnboomstraat 1 t/m 23, Plataanstraat, Rijksweg 138 t/m 197,
Sint Jorisveld, Sparrenlaan 1 t/m 4, Spoorstraat 15 t/m 69 en
Taxusstraat
Nieuw ontwerp speelplek Taxusstraat
De gemeente Oosterhout gaat de speelplek in de Taxusstraat in Dorst uitdagender maken en
uitbreiden. Hierbij laten we jullie het ontwerp zien.
Uitnodiging
We hebben kinderen uit de omgeving van de Taxusstraat gevraagd, maar ook jongeren van de
Cliffhanger, wat de kinderen willen in deze vernieuwde speelplek. De meeste kinderen stemden voor
een kabelbaan, schommel en draaitoestel. De jongeren wilden graag iets om te sporten én om te
kletsen. Er kwamen ook ouders van jongere kinderen langs, zij wilden heel graag iets voor de wat
kleinere kinderen. De gemeente heeft een ontwerp gemaakt op basis van al deze input.
Je bent op dinsdag 9 april tussen 17.00-18.30 uur van harte welkom in Dorpshuis de Klip om het
nieuwe ontwerp te bekijken. Er zijn dan medewerkers van de gemeente Oosterhout aanwezig om
uitleg te geven over het ontwerp.
Wat gaat er gebeuren?
De bestaande speeltoestellen, het klimtoestel én het pannaveldje, blijven staan.
Er komt een uitbreiding van toestellen. Het wordt aangevuld met de toestellen die je hieronder ziet.
Planning
Na 2 april zullen we een aannemer gaan zoeken die de werkzaamheden kan uitvoeren. We zullen dan
ook de speeltoestellen gaan bestellen. De exacte planning voor het plaatsen van de toestellen is
daarom nog niet bekend. We proberen om het nog voor de zomer uit te voeren.
Vragen?
Heb je nog vragen over deze brief? Neem dan gerust contact op met mevrouw Nicolle VerhoeksVaessen, via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres n.verhoeks-vaessen@oosterhout.nl

basketbalpaal

schommel

draaitoestel

glijbaan
kabelbaan
Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze aanvraag altijd het zaaknummer 176341 te
vermelden.

