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Aan alle kinderen van 5-19 jaar in de omgeving van de
speelplek Statenlaan
Uitnodiging om mee te denken op 13 februari 2020

Hoe wil je de speelplek aan de Statenlaan laten
inrichten?
Buitenspelen is gezond en leuk! Daarom willen we graag de speelplek aan de Statenlaan
opnieuw gaan inrichten. De speelplek in jouw buurt is versleten en moet worden opgeknapt.
We zouden het heel leuk vinden als jij samen met andere kinderen uit omgeving van de
Statenlaan willen meedenken. Vertel ons wat je graag zou willen doen en welke speelprikkels
daarbij passen.
Uitnodiging
Je bent op donderdag 13 februari 2020 tussen 15:30 en 17:00 uur van harte welkom in de KBS de
Westhoek, Nieuwe Bouwlingstraat 33. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uitleg te
geven en jullie wensen en ideeën op te schrijven. Een mooie tekening met daarop speelprikkels die je
graag zou willen hebben op de speelplek kun je ook komen brengen. Je moet wel tussen de 5 en 19
jaar oud zijn. Je ouders/verzorgers of opa en oma worden ook van harte uitgenodigd om te komen.
Wat gaan we doen?
De oude speeltoestellen worden opgeruimd en de speelplek wordt opnieuw ingericht met
speelprikkels. Als voorbeeld hebben we enkele foto’s op de achterkant van deze brief staan.
Wanneer gaan we aan de slag?
Nadat wij jullie wensen hebben opgeschreven, maken wij een plan voor de nieuwe speelplaats. Als
het plan voor de speeltuin klaar is, krijgen jullie opnieuw een brief met daarop een nieuw ontwerp voor
de speelplek. Als jullie het ontwerp mooi vinden kunnen we verder om de speelplek aan te passen.
Als we weten wanneer de speelplek gaan aanpassen, zullen jullie weer een brief ontvangen.
Vragen?
Heb je nog vragen over deze brief? Neem dan gerust contact op met mevrouw I. van der Maden, via
telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres i.van.der.maden@oosterhout.nl

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 177090 te vermelden.

