
 

Bewonersbrief 
Zaak : Nieuwe inrichting speelplek Nassaustraat 

Zaaknummer : 176389 

Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze aanvraag altijd het zaaknummer 176389  te 
vermelden. 

 

Aan alle bewoners en kinderen van de Nassaustraat, Prins 
Bernardstraat, Beatrixstraat, Irenestraat, Margrietstraat, 

Julianalaan, Marijkestraat, Amalia van Solmsstraat, 
Molenstraat, Wilhelminalaan 3 t/m 93, Bredaseweg 36 t/m 

108A, Kromsteven, Gangboord en Jaagpad 
 

Bedankt voor het meedenken! 
 
Glijden, schommelen & klimmen in de top drie 
 

De speelplek aan de Nassaustraat is versleten en er is veel overlast van hangjongeren. Op 

dinsdag 26 februari 2019 heeft de gemeente aan de kinderen gevraagd mee te denken over de 

nieuwe inrichting van de speelplek en over de locatie van de speelplek. En dat hebben veel van 

jullie gedaan! Enorm bedankt voor het meedenken. Hieronder staat wat er nu verder gaat 

gebeuren met de nieuwe speelplek én de oude locatie. 

 

De uitslag van het stemmen 

Jullie konden stemmen worden welke speeltoestellen er op de speelplek geplaats moeten worden. De 

uitslag van de stemming van de speeltoestellen is: 

 De meeste stemmen voor glijden. 

 Daarna voor schommelen, klimmen, draaien en spelen in huisje. 

 

Ontwerp van de speeltuin 

Op basis van de stemmen is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe speelplek. Dat ontwerp vind je op 

de achterzijde van deze brief. Als valondergrond is gekozen voor zand. Als afscherming naar de straat 

wordt er een haagje geplant. Verder wordt er in de hoek van de nieuwe speelplek nog een kleine 

bloeiende boom en wat bloeiende heesters geplant. Het bankje en de afvalbak die op de oude locatie 

staan worden naar de nieuwe locatie verplaatst. Op de oude locatie leggen we een grasveld aan. 

 

We wensen alle kinderen heel veel speelplezier! 

 

Wanneer gaan we aan de slag? 

We gaan nu iemand zoeken die het speelplekje voor de gemeente kan gaan aanleggen.  

Onder de nieuwe speelplek ligt nog een electrakabel. Deze kabel moet als eerste verlegd worden, 

omdat deze niet onder speelplekken mag liggen. Als hier meer over bekend is kunnen de andere 

werkzaamheden worden uitgevoegd. Als we weten wanneer de nieuwe speelplek wordt aangelegd, 

zullen jullie weer een brief ontvangen.  

 

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 

mailto:n.verhoeks-vaessen@oosterhout.nl


 

 

 
 

 

 

   

   

 

 


