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Aan alle bewoners van Hooivorkstraat 26 t/m 36 (even) en 
Ristereind 10 t/m 18 (even) 

 

Initiatief bij u in de buurt! 
 

Basketballen op speelplek aan het Ristereind 
 
In Oosterhout willen we graag dat inwoners meedenken over en meewerken aan hun 
eigen buurt. Want u als bewoner van een straat of buurt, weet immers het beste wat uw 
buurt nodig heeft. Felien en Veerle die in de buurt wonen hebben gevraagd of de 
gemeente een basketbalpaal met bijbehorende verharding kan aanleggen.  
 
Wat gaan we samen doen? 
De gemeente legt de basketbalpaal met bijbehorende verharding aan op het speelplekje aan 
het Ristereind. Van de vrijkomende grond maken we een heuveltje op het speelplekje. Deze 
zaaien we in met gras. Het aanwezige bankje en de afvalbak wordt iets verplaatst. Het 
ontwerp vindt u op de achterzijde van deze brief.  
 
Wanneer gaan we aan de slag? 
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf maandag 30 november 2020. 
 
Ook een goed idee? 
Heeft u ook een goed idee voor uw straat of buurt? Dan kunt u ook een buurtinitiatief 
indienen. Er zijn enkele spelregels waar zo’n initiatief aan moet voldoen: 

 Het is een idee voor buiten in de straat, buurt of wijk 

 Het is iets “blijvends” zoals bloemen, bankjes of prullenbakken (geen activiteit dus, 
daar zijn andere mogelijkheden voor) 

 Het idee is samen met buurtgenoten bedacht 

 De initiatiefnemers (liefst met aangehaakte buurtgenoten) helpen mee aan de 
uitvoering van het plan 

 Het maakt de straat, buurt of wijk tot een fijne(re) plek 
U kunt op www.oosterhout.nl/buurtinitiatief meer lezen over buurtinitiatieven. Wij zijn 
benieuwd naar uw ideeën, want uiteindelijk krijgen we samen meer voor elkaar! 
 
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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