
 

Bewonersbrief 
Zaak : Nieuwe inrichting speelplek Het Perk 

Zaaknummer : 177086 

Datum : 15 november 2019 

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 177086  te vermelden. 

 

Aan alle bewoners van Het Perk en  
Wilhelminakanaal Zuid 124 t/m 134 

 

Bedankt voor het meedenken! 
 

 

Spelen in een huisje, voetballen, duikelen en glijden 
Buitenspelen is gezond en leuk! Daarom willen we graag in Oosterhout leuke en uitdagende 

speelplekken inrichten. De speelplek in jouw buurt aan Het Perk is versleten en moet worden 

opgeknapt. Op vrijdag 6 september 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 voor de speeltoestellen is: 

 Een gedeelde eerste plek voor voetbal, spelen in een huisje en schommelen. 

 Direct gevolgd door duikelen, glijden en klimmen. 

 

Aangezien ruimte technisch geen plek is voor zowel een schommel als een voetbalveldje, is de familie 

Hoefnagel nog eens rond gegaan om de opties ‘voetbal’ en ‘schommel’ tegen elkaar af te wegen. 

Hieruit is overduidelijk naar voren gekomen dat de voorkeur uitgaat naar ‘voetbal’.  

 

Ontwerp van de speeltuin 

Op basis van de stemmen is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe speelplek. Dat ontwerp vind je op 

de achterzijde van deze brief. Als valondergrond bij de speeltoestellen is gekozen voor kunstgras. Bij 

het voetbalveldje is gekozen voor gras.  

 

We wensen alle kinderen heel veel speelplezier! 

 

Wanneer gaan we aan de slag? 

De werkzaamheden zijn opgenomen in de planning voor week 50/51. In week 50 zal de speelplek 

gereed worden gemaakt. In week 51 zullen de spelelementen geplaatst worden en de ondergrond 

worden afgewerkt. De werkzaamheden kunnen enkel doorgang vinden als de weeromstandigheden 

gunstig zijn (geen vorst). Mochten deze onverhoopt ongunstig zijn, dan  wordt de realisatie verplaatst 

en zullen wij hier nader bericht over versturen.  

 

Vragen? 

Heb je nog vragen over deze brief? Neem dan gerust contact op met mevrouw N. Verhoeks-Vaessen, 

via telefoonnummer 140162 of via e-mailadres n.verhoeks-vaessen@oosterhout.nl 
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