
 

 

 

Aan alle kinderen van 5 tot 14 jaar in de omgeving van de 
Ganzendonk 

Aan alle omwonenden van de Ganzendonk 
 

Ook nieuwe beplanting en bomen bij de speelplaats 
 

Welke speeltoestellen wil jij op de speelplaats 
aan de Ganzendonk? 
 

Buitenspelen is gezond en leuk! Daarom willen we graag in Oosterhout leuke en uitdagende 

speelplekken inrichten. De speelplaats aan de Ganzendonk is versleten. We gaan deze plaats 

opknappen. We gaan nieuwe planten, struiken en bomen neerzetten én we willen nieuwe 

speeltoestellen plaatsen. Maar wij weten nog niet welke. Wij willen graag van jullie –de 

kinderen- weten wat je leuk vindt  en welke dingen je graag doet in de vernieuwde speelplaats. 

Bovendien willen we van de omwonenden weten welke beplanting hun voorkeur heeft. Wij 

gaan ons ontwerp daarop afstemmen.  

 

Uitnodiging  

Je bent op dinsdag 21 mei tussen 17.00 uur – 19.30 uur van harte welkom in Activiteitencentrum 

Dommelbergen (Arkendonk 90). Er zijn dan medewerkers van de gemeente aanwezig om uitleg te 

geven en jullie wensen en ideeën op te schrijven. Vriendjes en vriendinnetjes uit de Donkenbuurt die 

geen uitnodiging hebben ontvangen, mag je gewoon meenemen. Ook zij zijn van harte welkom.  

 

Wat gaat er gebeuren met de speelplek? 

De speelplek wordt compleet vernieuwd en er komen nieuwe speeltoestellen.  

 

Wat gaat er gebeuren met het groen?  

Het groen rondom de speelplek (de beplanting en de bomen) krijgen een opknapbeurt. Daarvoor 

willen we graag van de omwonenden weten, wat zij graag willen. Met uw wensen en ideeën maakt 

onze ontwerper een tekening, die we met u zullen delen.  

 

Planning 

Nadat wij jullie wensen hebben opgeschreven, maken wij een plan voor de nieuwe speelplaats en het 

omliggende groen. We komen dan na de zomervakantie bij jullie terug met een ontwerp. Eind 2019 

zullen de werkzaamheden beginnen.   

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan gerust contact op met de mevrouw N. Verhoeks-

Vaessen, via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres n.verhoeks-vaessen@oosterhout.nl. 
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