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Aan alle bewoners van Nieuwe Bouwlingstraat, 
Stadhouderslaan, Ridderstraat 1 t/m 44, Statenlaan 1 t/m 12, 

Bouwlingstraat 1 t/m 32, Bouwlingplein, Heuvelstraat, 
Bredaseweg 1 t/m 90, Willemstraat, Gasstraat en  

Burg. Hallungiusstraat. 
 
 

Uitnodiging inloopavond speelplek Burg. 
Hallungiusstraat  
 
Graag nodigen wij u uit voor de inloopavond over de herinrichting van de speellocatie in de 
Burg. Hallungiusstraat. 
 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 juni a.s. in basisschool De Westhoek. U kunt tussen 
18.00 uur en 20.00 uur binnen lopen en de tekeningen bekijken van de nieuwe inrichting van de 
speellocatie. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om toelichting te geven op de 
plannen en vragen te beantwoorden. 
 
Aanleiding 
De speeltoestellen die er nu staan zijn ca. 12 jaar oud en aan vervanging toe.  
Aan de kinderen van basisschool de Westhoek is gevraagd welke speeltoestellen zij leuk vinden. De 
speellocatie is een openbare speelplaats maar wordt ook gebruikt als speelterrein van de Westhoek. 
De speellocatie blijft openbaar en de looproute via de Burg. Hallungiusstraat blijft in tact. 
 
Wat gaat er veranderen? 
Op basis van de input van de kinderen is ervoor gekozen de tafeltennistafel die er nu staat te 
vervangen. De andere speeltoestellen worden verwijderd en vervangen door een schommel, duikelrek 
en pannaveldje. Om de straat en het speelterreintje een prettigere uitstraling te geven wordt er meer 
“groen” aangeplant.  
 
Planning 
De uitvoeringsperiode is nog niet bekend, maar er wordt naar gestreefd om het rondom de 
herfstvakantie in uitvoering te hebben. Dit om de overlast voor de school zo veel mogelijk te beperken. 
 
Meer informatie 
Mocht u nog vragen hebben over deze brief of kunt u niet aanwezig zijn op de avond en toch uw 
reactie willen geven, dan 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.  
Het inrichtingsplan zal na de inloopavond op de internetsite van de gemeente worden gepubliceerd. 
Verder zal het ook op basisschool de Westhoek blijven hangen.    
 
We ontmoeten u graag op dinsdag 19 juni tussen 18:00 uur en 19:00 uur in KBS de Westhoek 
(Nieuwe Bouwlingstraat 33). Tot dan! 


