Aan de omwonenden van de speeltuin
Hondiusstraat

Datum: 26 oktober 2020
Vragen over de inhoud van dit
wijkbericht? Neem contact op met
Saskia Hovinga, adviseur spelen
info@stichtsevecht.nl
14 0346

Plan vernieuwde speeltuin in uw buurt
Van 10 juli tot en met 19 juli hebben u en uw kinderen ideeën
kunnen indienen voor de speeltuin aan de Hondiusstraat. De
gemeente knapt in 2020 namelijk vier speelplekken op. De
speeltuin aan de Hondiusstraat is daar één van.

Buiten Spelen Natuurlijk!

De ideeën die zijn ingediend zijn, samen met uitgangspunten die
de wijkcommissie Zandweg-Oostwaard had geformuleerd,
uitgewerkt in een plan. In dit wijkbericht leest u er meer over.

De ideeën uit de buurt



Met het invullen van een vragenlijst en het insturen
van foto’s kon de buurt ideeën geven voor het
opknappen van de speeltuin. 31 buurtbewoners deden
dat. De meeste van hen komen meerdere keren per
week in de speeltuin voor een half uur tot twee uur. Er
is één foto ingestuurd van een idee.



Dit zeiden de buurtbewoners die meededen:
 De meeste buurtbewoner willen ruimte om gezellig
samen te kunnen zitten en variatie in speeltoestellen in de nieuwe speeltuin. Concreet
denken ze aan een prullenbak, bankje, glijbaan,
(vogelnest)schommel, carrousel, combinatietoestel en duikelrek.
 Als ondergrond willen de buurtbewoners gras met
houtsnippers of rubber tegels op de plek van
speeltoestellen.
 Een paar buurtbewoners willen meer bomen.
 De meeste buurtbewoners willen lage struiken
rondom de speelplek.
 Als het gaat om natuurlijke speelelementen zien
de buurtbewoners vooral een klauterboom en
heuveltje met gang voor zich.

Buiten spelen is leuk en
gezond. Daarom leggen we in
de hele gemeente fijne
speelplekken aan met ruimte
voor groen, voor kinderen van
alle leeftijden. Dat staat in het
plan Buiten Spelen Natuurlijk!

Een aantal personen wil helpen met het
organiseren van leuke dingen in de speeltuin
en met het beheer van de speeltuin. Daar zijn
we blij mee. De mensen die zich hebben
opgegeven krijgen binnenkort bericht van
gebiedsregisseur José van Vliet.
De meeste buurtbewoners willen geen ingang
van de speeltuin aan de kant van de oneven
huisnummers van de Hondiusstraat.

Meer weten?
Kijk op de website van de gemeente:
www.stichtsevecht.nl/spelen. Hier vindt u ook de
link naar de website van de wijkcommissie.
Wilt u ook helpen met het organiseren van
activiteiten in de speeltuin of met het beheer van
de speeltuin? Dat kan nog steeds. Bel met
gebiedsregisseur José van Vliet via 14 0346.
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Ontwerp van de speeltuin
Met alle informatie uit de vragenlijst en de uitgangspunten van de wijkcommissie heeft de gemeente een plan
gemaakt. De ideeën zijn soms wat aangepast dat het in het echt ook kan worden gemaakt.

Uitvoeren van het plan
In het najaar willen we het plan voor de speeltuin uitvoeren. Naar verwachting is de speeltuin eind 2020 klaar om in
te spelen. Tijdens het werk aan de speeltuin kunnen kinderen er niet spelen. En ook als de werklui weg zijn duurt
het nog even: nieuwe planten en gras hebben tijd nodig om te groeien. Hoe lang dat precies duurt is afhankelijk van
het weer. We moeten dus even geduld hebben. In de tussentijd kunnen kinderen spelen op de overige
speelplekken in Zandweg-Oostwaard.

Vragen over de speeltuin
Bel met Saskia Hovinga op 14 0346, stuur haar een e-mail via info@stichtsevecht.nl of kijk op
www.stichtsevecht.nl/spelen.
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