
 

Bewonersbrief 
Zaak : Inrichting tijdelijke speelplek Heinsiusstraat Slotjes 

Midden OTH00976 

Zaaknummer : 195126 

Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze aanvraag altijd het zaaknummer 195126  te 
vermelden. 

 

Aan alle kinderen van 0-12 en bewoners van omgeving tijdelijke 
speelplek Heinsiusstraat 

 

Uitnodiging voor alle buurtkinderen  
 

Op 23 oktober samen nadenken over spelen in 
de tijdelijke speeltuin in de Heinsiusstraat 

 

Buitenspelen is leuk en goed voor je! Daarom wil de gemeente voor alle kinderen in Oosterhout 

toffe speeltuinen maken. De speeltuin aan de Pieter Vreedestraat is weggehaald omdat hier 

nieuwe woningen worden gebouwd. Die woningen zijn pas over drie of vier jaar klaar en dan 

komt er ook een nieuwe speeltuin. Maar de gemeente wil jullie natuurlijk niet zo lang zonder 

speeltuin laten zitten. Daarom komt er een tijdelijke speeltuin in de Heinsiusstraat. Hierbij 

hebben we graag hulp nodig van zo veel mogelijk buurtkinderen. Willen jullie s.v.p. samen met 

ons nadenken over de speeltoestellen die in de tijdelijke speeltuin moeten komen? 

 

Uitnodiging 23 oktober 2019  

Graag nodigen we jou uit om op woensdag 23 oktober tussen 16.00 en 17.00 uur naar de locatie 

van de tijdelijke speelplaats te komen (zie achterkant brief). Je ouders of opa en oma mogen natuurlijk 

met je mee. Medewerkers van de gemeente vertellen je dan over de speeltuin en schrijven ook je 

wensen en ideeën op over de speeltoestellen die jij leuk vindt. Je kunt ook een mooie tekening van de 

speeltuin met hierin de speeltoestellen die je graag zou willen, afgeven. Bij slecht weer houden we de 

bijeenkomst in Activiteitencentrum De Slotjes, Slotjesveld 15. De bijeenkomst gaat dus altijd door. 

 

Wanneer gaan we aan de slag? 

Na de bijeenkomst maken wij een plan voor de nieuwe tijdelijke speeltuin. Als dit plan klaar is, dan 

sturen we jullie een brief waarin we vertellen welke speeltoestellen we hebben uitgekozen. We 

proberen de speeltuin in het voorjaar van 2020 klaar te hebben, maar dit is wel afhankelijk van de 

levertijd van de speeltoestellen. Ook hierover ontvangen jullie dan een brief. P.s. zodra de nieuwe 

speeltuin over 3 á 4 jaar klaar is, verdwijnt de speeltuin aan de Heinsiusstraat.  

 

Vragen? 

Heb je nog vragen? Dan kan je contact opnemen met mevrouw Nicolle Verhoeks van de gemeente. 

Je kunt haar bellen op telefoonnummer 14 0162 (en dan vragen naar Nicolle Verhoeks) of je kunt haar 

een e-mailtje sturen op e-mailadres n.verhoeks-vaessen@oosterhout.nl 

 

 

 

 

Wij wensen jullie alvast veel speelplezier! 
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