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Aan alle kinderen van 0 tot 9 jaar van de Aalbersestraat,
Apollostraat 1 t/m 5, Aurorastraat, De Besterd, Dr. Poelsstraat,
Goselingstraat 1 t/m 33, Graaf Engelbrechtstraat,
Harmoniestraat, Keiweg 152 t/m 173, Loevesteinlaan 2 t/m 2H,
Mgr. Frenckenstraat, Schaepmanlaan, Sint Antoniusstraat 82
t/m 190, Spijtenburgstraat, Tilburgseweg 8 t/m 62, Van
Boischotlaan 1 t/m 119, Van Polanenstraat 1 t/m 37 en
Verschuurstraat.
Uitnodiging meedenken inrichting speelplek Mgr. Frenckenstraat
De speelplaats aan de Mgr. Frenckenstraat is versleten en moet opgeknapt worden. Daarom wil
de gemeente hier nieuwe speeltoestellen plaatsen, maar wij weten nog niet welke. Daarvoor
hebben we jouw hulp nodig. Wij willen graag van jou weten wat je leuk vindt en welke dingen je
graag wilt doen in de vernieuwde speelplaats.
Uitnodiging
Je bent op vrijdag 12 oktober tussen 16.00 en 17:00 uur van harte welkom op de speelplaats. Er
zijn dan medewerkers van de gemeente aanwezig om uitleg te geven en jullie wensen en ideeën op te
schrijven. Je moet wel tussen de 0 en 9 jaar oud zijn. Vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt die geen
uitnodiging hebben ontvangen, mag je gewoon meenemen. Ook zij zijn van harte welkom. Als het
slecht weer is dan zijn wij in Activiteitencentrum De Slotjes, Slotjesveld 15. De bijeenkomst gaat
dus altijd door.
Wat gaat er gebeuren?
De speeltoestellen worden vervangen, behalve de wip die in 2010 is geplaats. We gaan bekijken of
deze wip misschien op een andere plek binnen de speelplek wordt geplaatst. Dit weten we pas zeker
als we weten welke speeltoestellen jullie zouden willen hebben.
Planning
Nadat wij jullie wensen hebben opgeschreven, maken wij een plan voor de nieuwe speelplaats. Hierna
bestellen wij de nieuwe speeltoestellen. We hopen dat de speelplaats aan het einde van dit jaar
helemaal klaar is, maar dat is wel afhankelijk van de levertijd van de speeltoestellen.
Als het plan voor de nieuwe speeltuin klaar is, krijgen jullie opnieuw een brief waarin we vertellen
welke speeltoestellen we hebben uitgekozen. Ook hopen we dat we dan wat nauwkeuriger kunnen
vertellen wanneer de nieuwe speeltoestellen worden geplaatst.
Vragen?
Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan gerust contact op met de mevrouw N. VerhoeksVaessen, via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres n.verhoeks-vaessen@oosterhout.nl.

