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Aan alle bewoners van Sirius 
 

Bedankt voor het meedenken! 
 
Klimmen, schommelen en glijden in de top drie 
 

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

inrichten. De speelplek in jouw buurt aan de Sirius is versleten en moet worden opgeknapt. Op woensdag 22 

mei 2019 heeft de gemeente aan de buurt gevraagd mee te denken over de nieuwe inrichting 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  speelplek. 

 

De uitslag van het stemmen 

De kinderen konden stemmen welke speeltoestellen er op de speelplek geplaatst moeten worden. De uitslag van de 

stemming van de speeltoestellen is: 

 De meeste stemmen voor klimmen. 

 Direct gevolgd door schommelen, glijden, draaien en verstoppen. 

 

Gesprekken met omwonenden 

Uit gesprekken met omwonenden en de daaruit volgende inventarisatie van de gemeente is gebleken dat het groen in 

en rond de speelplek ook aan vervanging toe is. Hieruit zijn de volgende wensen naar voren gekomen: 

 Verplaatsen van een aantal bomen 

 Het groen vervangen  

 Een van de doorgangen dichtmaken 

 

Ontwerp van de speeltuin 

Op basis van de stemmen en gesprekken met bewoners is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe speelplek. Dat 

ontwerp vind je op de achterzijde van deze brief. Als valondergrond is gekozen voor valzand. Verder wordt op twee 

plekken na alle beplanting vervangen en er wordt één nieuw plantvak gerealiseerd tussen de toestellen en het 

trapveldje. Een aantal bomen op deze speelplek kunnen niet op de huidige locatie gehandhaafd worden en zullen 

vervangen worden door andere bomen. Het bankje en de afvalbak die op de oude plek staan worden daar ook terug 

geplaatst.  

 

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.  

Als deze bekend is kunnen de 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 0162489122 of via e-mailadres n.verhoeks-vaessen@oosterhout.nl 
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