
Buiten spelen in Oosterhout

De gemeente streeft naar aantrekkelijke speelruimte voor alle kinderen van 0-19 jaar, met en zonder 
beperking. Het belang van buiten spelen voor de motorische en sociale ontwikkeling en de gezondheid 
van kinderen werd al onderstreept in de nota van 2007, maar is vandaag nog steeds actueel. Oosterhout blijft zich 
daarom inzetten voor goede, uitdagende en vooral ook diverse speelruimte in de verschillende woonbuurten 
van de kern Oosterhout en de kerkdorpen Den Hout, Oosteind en Dorst.

Doelstelling

Huidige staat van de speelruimte

Vier ambities

Gewenste verbeteringen

En ook... omvormen Uitvoering
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veldwerk
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bijeenkomsten met 
relevante organisaties
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wat gaat er gebeuren?

en concreet?

Verharden van 3 trapvelden 
zodat deze intensiever en voor
meerdere sporten gebruikt 
kunnen worden!

De aanleg van 2 natuurlijke 
speelterreinen om lekker te 

ravotten en vies te worden!

Vergroten van de uitdaging op
7 speelplekken zodat ook

kinderen van 10-14 jaar hier
kunnen spelen en ontmoeten.

10-14
jaar

De aanleg van een 
gave skateplek 
in kerkdorp Dorst

Vergroten toegankelijkheid 
voor kinderen en/of 
begeleiders met een beperking, 
gericht op samen spelen!

De aanleg van 
een multifunctionele 
sportplek voor jong en 

oud in Dommelbergen

2017 -
2026

Verbeteringen en het omvormen van 
speelplekken worden in een periode 
van 10 jaar uitgevoerd. 

Als het zover is, zullen we daar uiteraard 
de buurt over informeren en kan iedereen 
meedenken over hoe de speelruimte 
eruit zou moeten zien!

Veel speelplekken (wisselt wel per buurt).
Er kan goed op straat gespeeld worden.
Enkele erg uitdagende sportplekken (Slotjesveld) en 
leuke speelgebieden als het Slotbossetorenpark.
Bewoners en organisaties willen graag meedenken
bij de inrichting van leuke speelruimte.

Veel dezelfde speeltoestellen (en plekjes).
Beperkt sportaanbod (vooral voetbal).
Niet elke buurt is even leuk om in te spelen.
Alleen maar speeltoestellen op de speelplek.
Vaak mag je niet op straat of in de bosjes spelen.
Weinig aandacht voor kinderen met een beperking.
Weinig uitdagende speelplekken als je ouder dan 10 jaar bent.

Op kleinere plekken zullen speeltoestellen verdwijnen. Hier kan nog 
wel prima gespeeld worden. Hiervoor wordt samen met kinderen gekeken 
naar leuke speelelementen, zoals een palenbos, poefs, verkeerspleintje 
of zwerfkeien. Zo wordt de speelruimte uiteindelijk leuker!

1.  Alle kinderen van 5-19 jaar moeten voldoende en veilige plekken vinden om te spelen en sporten.

2.  Kinderen hebben zowel goede formele (met speeltoestellen) als informele (vrije) speelruimte nodig; spelen mag overal!

3.  De kwaliteit van de speelruimte wordt gezocht in diversiteit en uitdaging, boven de hoeveelheid speelplekken of speeltoestellen.

4.  Bij de (her)inrichting van speelplekken wordt waar mogelijk samengewerkt met bewoners en betrokken organisaties (scholen, Jong!).
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Meer informatie? Kijk op www.oosterhout.nl/spelen


