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Aan alle kinderen van 0-9 en omwonenden van de 
speelplekken in Slotjes-Midden   

 

Welk ontwerp vind jij het leukst? 
 

Kies tussen twee ontwerpen voor twee nieuwe 
speelplekken 

 
Buitenspelen is gezond en leuk! Daarom zorgt de gemeente Oosterhout graag voor 
leuke en uitdagende speelplekken. We gaan twee speelplekken in jouw buurt 
aanleggen. Daarvoor hebben we voor iedere plek twee ontwerpen gemaakt.. We zijn 
benieuwd welke ontwerpen je het leukst vindt. De twee ontwerpen die de meeste 
stemmen krijgen, gaan we maken. In deze brief vertellen we over de speelplek en hoe 
je kan stemmen op jouw favoriete ontwerp.  
 
De ontwerpen zijn bij de brief bijgevoegd.  
 
Locatie 1 Pieter Vreedestraat 

• Ontwerp 1 – Dit ontwerp heeft speeltoestellen in de kleur blauw-zilver/grijs. Het heeft de 
volgende speeltoestellen:. 

o Een glijbaan, draaitoestel en een grote wip. 

• Ontwerp 2 – Dit ontwerp heeft speeltoestellen van hout. Het heeft de volgende 

speeltoestellen:. 

o Een hangmatschommel, wip en duikelrek.  
De toestellen plaatsen we in rubberen tegels waar het gras doorheen groeit. Zo blijft de 
speelplek er groen uitzien. 
 
Locatie 2 Johan de Wittstraat-Heinsiusstraat 

• Ontwerp 1 – Dit ontwerp heeft speeltoestellen in de kleur blauw – zilver/grijs. Het heeft de 

volgende speeltoestellen:. 

o Een glijbaan, familieschommel en een duikelrek. 

• Ontwerp 2 – Dit ontwerp heeft speeltoestellen van hout. Het heeft de volgende 

speeltoestellen:. 

o Een klimtoestel/glijbaan, veerelement en dubbele schommel.  

De toestellen plaatsen we in rubberen tegels waar het gras doorheen groeit. Zo blijft de 

speelplek er groen uitzien. 
 
Laten jullie ons weten wat jullie het leukste ontwerp per locatie vinden? Je antwoord kun je 
sturen naar het emailadres spelen@oosterhout.nl. Dit kun je doen tot en met vrijdag 22 juli. 
Het ontwerp per locatie met de meeste stemmen gaan we maken. We willen de 
speeltoestellen in het najaar van 2022 plaatsen.  
 
De tijdelijke speelplek aan de Heinsiusstraat blijft voorlopig ook nog staan. Deze gaat pas 
weg, als dit gebied opnieuw wordt ingericht. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet bekend.  
 
Vragen? 
Heb je nog vragen over deze brief? Neem dan gerust contact op met mevrouw N. Verhoeks-
Vaessen, via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres n.verhoeks-vaessen@oosterhout.nl 
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