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Aan alle kinderen tussen de 4 en 10 jaar die wonen in het 
gebied dat ligt tussen de Van Liedekerkestraat, Strijenstraat, 

Kegelstraat en Prins Frederikstraat 
 

Renovatie speeltuin Giethuiserf 
 
De speeltuin aan het Giethuiserf ziet er lelijk uit en enkele speeltoestellen zijn versleten. Eind 
maart beginnen we met het opknappen van de speeltuin en het gebied erom heen. De 
speeltoestellen worden weggehaald. Later komen er enkele toestellen terug en komen er ook 
nieuw toestellen bij. 
 
Als de speeltoestellen en de bestaande tegels en prikkelbosjes zijn weggehaald, wordt het terrein 
ingezaaid en wordt voor de (nieuwe) speeltoestellen alvast een valbodem van zand aangelegd. Op de 
achterkant van deze brief staat het ontwerp van het gebied. Hierop zijn nog geen nieuwe speel-
toestellen ingetekend.  
 
Om het gras goed te laten groeien komen de speeltoestellen niet meteen terug. Het gras moet 
ongeveer twee maanden de tijd krijgen om te groeien. Daarna, ergens eind mei, worden de klimtoren 
met glijbaan en duikelrekken en het draaitoestel teruggeplaatst. Ook komt er dan een aantal nieuwe 
toestellen bij.  
Welke? Dat weten we nog niet precies. Hiervoor hebben wij jullie hulp nodig!!! Wij hebben twee 
voorstellen gemaakt met verschillende nieuwe speeltoestellen. Wij hebben er rekening mee gehouden 
dat deze speelplek vooral bedoeld is voor kinderen van 5 tot en met 9 jaar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klimtoren met glijbaan en duikelrekken     Draaitoestel 
 
 
Bijeenkomst 
Op woensdagmiddag 15 maart tussen 14.00 en 15.30 uur is er iemand van de gemeente in de 
speeltuin. Alle kinderen uit de wijk, maar ook vriendjes en vriendinnetjes met wie jullie misschien 
weleens in de speeltuin spelen, nodigen wij van harte uit om langs te komen. Wij vragen aan jullie om 
te kiezen uit de twee voorstellen. Het voorstel met de meeste stemmen wordt dan eind mei 
uitgevoerd. Natuurlijk zijn ook jullie ouders van harte welkom om de plannen te komen bekijken. 
Misschien hebben zij naar aanleiding van de plannen nog wel vragen of opmerkingen voor de 
gemeente om rekening mee te houden. 
 
Meer informatie 
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Marc Kuijsten van de gemeente 
Oosterhout. Hij is bereikbaar via nummer 14 0162 of per email m.kuijsten@oosterhout.nl.  
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