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Oosterhout, 15 augustus 2017 

 

 

*IO17052058* 
 

 

Aan alle bewoners van Spaandonk, Kilsdonk en Schoondonk 
 

 

Uitnodiging presentatie ontwerp speelplekken en openbaar 
groen op donderdag 31 augustus 
 
Hierbij nodigen wij de kinderen en volwassenen die aan de Spaandonk, Kilsdonk of Schoondonk wonen uit 

voor de presentatie van het ontwerp voor de speelplekken en het openbare groen in jullie buurt. 

Graag ontmoeten wij jullie op donderdag 31 augustus 2017 tussen 18:00 en 20:00 uur in het wijkcentrum 

Dommelbergen  (Arkendonk 90). 

Na deze avond is het ontwerp ook te bekijken op www.oosterhout.nl/inwoners/openbare-ruimte/projecten.  

 

Aanleiding 

In onze brief van 21 juni 2017 en tijdens de bewonersavond op maandag 10 juli 2017 hebben we toegelicht, 

dat één van de speelplekken in de Spaandonk of Schoondonk een centrale speelplek met nieuwe speeltoestellen 

wordt en de andere wordt omgevormd naar een plek zonder speeltoestellen. 

Op basis van jullie ideeën en stemmen hebben we een ontwerp gemaakt voor de inrichting hiervan. 

Dit ontwerp laten we graag op donderdag 31 augustus aan jullie zien. We “verklappen” alvast het volgende… 

 

Locatie centrale speelplek 

Tijdens de bewonersavond (en de twee weken daarna) heeft een ruime meerderheid van de bewoners aangegeven, 

dat zij de centrale speelplek graag in de Spaandonk willen hebben. 

 

Speeltoestellen 

Op de bewonersavond hebben met name de kinderen laten zien, welke speeltoestellen zij het leukste vinden 

door uit plaatjes te kiezen. Het meeste werd gestemd op “draaien” en “schommelen”. Deze behaalden elk 8 stemmen. 

“Klimmen” behaalde 7 stemmen. “Glijden” en “wippen” behaalden elk 5 stemmen en “hangen” en “huisje” 4 stemmen. 

Na wat gepuzzel hebben we 3 leuke speeltoestellen gevonden, waar al deze speelfuncties in terug komen! 

 

Groen 

Door lagere, gevarieerde beplanting en gras aan te brengen geven we de hofjes openheid en verbinden we ze 

ruimtelijk meer met elkaar. Een aantal bomen wordt vervangen door nieuwe. 

 

Planning 

Direct na de bewonersavond werken we het ontwerp verder uit op tekeningen en in een soort “kookboek”. 

Vervolgens zoeken we een geschikte bedrijf, dat hiermee de hofjes opnieuw gaat inrichten. 

Het werk wordt in november / december uitgevoerd. Hierover volgt later een bewonersbrief. 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer A. voor de Poorte, projectleider afdeling 

StadsOntwikkeling, via het telefoonnummer 14 0162 of e-mailadres: A.voor.de.Poorte@Oosterhout.nl 

 

We ontmoeten jullie graag op donderdag 31 augustus 2017 tussen 18:00 en 20:00 uur in het wijkcentrum 

Dommelbergen  (Arkendonk 90). Tot dan! 

  

http://www.oosterhout.nl/inwoners/openbare-ruimte/projecten

