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Wat moet er in de speelplek komen?       respons

Waarom vul je de enquête in?  aantal

Ik ben een kind   
Ik heb één of meer kinderen
Ik heb een of meer kleinkinderen
Ik zorg/pas op één of meer kinderen
Ik woon in de buurt
Anders namelijk..
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Andere ideeën en algemene opmerkingen over de speeltuin 

• - Kunstgras is goed ivm honden/kattenpoep, - Zit plek voor ouders ivm toezicht houden - Iets van schaduw (voor hitte)
• Wij willen graag een (baby)schommel
• De buis die er ligt is leuk voor de allerkleinste. Ook zou het fijn zijn als er een glijbaan komt waar kleine kinderen zelf opkunnen 

klimmen. Een veilige trap.
• Als er in de buurt schommels zijn, dan zijn er maar heel weinig babyschommels (zo’n zitje). Ik zou dit graag wat meer zien als 

er bijvoorbeeld een dubbele schommel ergens staat/komt. Zo kunnen broertjes en zusjes tegelijk iets doen.
• Peuterschommel met een ring om de middel naast een gewone schommel
• Voetbal
• Ook als het ‘nat weer’ is te gebruiken 
• Een uitdagende speeltuin voor de leeftijd 2- 16 jaar oud
• Misschien iets voor kleine/jonge kinderen
• Als de nieuwe speelplek op locatie 2 komt, kunnen er op locatie 1 dan meer parkeerplekken gemaakt worden? Daar is een 

groot tekort aan in de wijk.

 Locatie 1
 Locatie 2

Waar wil je graag dat de nieuwe            respons 
speelplek komt? 

69
46
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• Ons zoontje maakt nu nog geen gebruik van de speelplek omdat hij nog te jong is, maar binnen een jaar zal hij hier goed 
gebruik van gaan maken. Wellicht goed om rekening mee te houden (voor beide locaties geldt dit denk ik): in deze buurt lopen 
veel katten, daarom indien mogelijk rekening houden met de grond/bodembedekking/geen los zand

• Graag een baby schommel,en glijbaan met trappetje i.p.v. stap stenen. Bij glijbaan is huisje leuk waar je in kunt zitten
• Locatie twee in takt houden en de bankjes laten staan. Velen voorbijgangers maken hier gebruik van.
• Mijn bevindingen: speelplek op locatie 2 zou ik kleinschalig houden. Kleine toestellen zoals het huidige plan.
• Leuk dat er meegedacht kan worden, klim en klauter parcours zijn leuk en uitdagend, onze kinderen doen dit graag.
• Ook schommels voor de kleinste kinderen (met zo’n zitje). Daarnaast een glijbaan waar ook de kleintjes makkelijker op komen 

en minder open is boven.
• Een kabelbaan
• Ik wil nog vanaf kabelbaan en een standbeeld van een appel
• Een gezin schommel Misschien?
• pingpongtafel moet blijven staan veel verstopplekken we spelen graag met alle kinderen uit de buurt van klein tot groot 

verstoppertje. ik vind het eigenlijk wel goed zoals het is ingedeeld. alleen nieuwe toestellen zijn wel nodig. voor de ouders uit 
de buurt is het wel leuk als er voldoende banken en picknicktafels zijn. ze zitten er vaak te kletsen als wij buiten spelen

• De speeltoestellen die er nu staan zo houden alleen dan nieuw. In dezelfde opstelling met twee schommels, een pingpongtafel, 
een picknicktafel het bosje met paadje waar je je in kan verstoppen en de klimrekken met glijbaan en het heuveltje. Iets gelijks 
of hetzelfde toestel maar dan nieuw.

• Speelplek 2: speeltoestellen vervangen en banken handhaven. Argumentatie: jonge kinderen in zicht bewoners; jonge 
moeders en ouderen maken veel gebruik van banken (ook omdat deze in het zicht staan van de doorlopende route naar het 
station).

• Als ouders zijn wij ook vaak in de speeltuin te vinden. Voor een kletspraatje, activiteiten met de kids of gewoon een oogje in 
het zeil houden. In onze speeltuin spelen kinderen van jong tot zeker wel 18 jaar. Ik hoop dan ook dat we tot een speeltuin 
komen waar iedereen zijn plekje vind. Wat ik wel heel belangrijk vind is dat er een schommel blijft bestaan. Deze geeft een de 
buurjongen met een beperking zoveel rust!

• Ik heb de emquete al een keer ingevuld maar ben vergeten te vermelden dat de speeltuin op locatie 1 intensief gebruikt wordt 
door kinderen van 2 2 tm 16 jaar. Het zou fijn zijn als er ook wat voor de oudere kids is. Bijv. De pingpongtafel die mag blijven. 
Er wordt veel verstoppertje gespeeld dus struiken, bosjes en andere verstopplekken zijn meer dan welkom.

• De kleinkinderen gaan altijd even naar deze speelplek. Heerlijk om naar te kijken. Een zitplek zoals die er nu is, zou fijn zijn.
• Ik speel hier graag met mijn vriendjes en ik wil weer een schommel Naast het spelen is deze speelplek ook een plek waar de 

ouders regelmatig samenkomen. Het zou fijn zijn als de picknick tafel met banken terug zou komen in het nieuwe plan. Ook 
zouden we graag zien dat er een schommel terug komt. We hebben hier in de buurt een jongen met een beperking voor wie 
schommelen rust geeft.

• Voldoende beschutting tegen de zon. Ook wat groen erbij. Veel kinderen in de buurt vinden de speeltuin goed zoals deze nu is. 
Hangjeugdproof.

• Graag de tafeltennis zo laten en een paal of iets neerzetten waar een bal in kan. Zoals een korfbalpaal of iets wat erop lijkt. 
Tafel met bank laten is ook wenselijk.

• Omheining
• Hekwerk rondom 
• Meer schaduw en een pizza oven
• de huidige buis is leuk en mag terugkomen, de speelplaats ligt in de zomer vol in de zon en kent geen beschutting, 

klimaatadaptieve inrichting is wenselijk met een goede zithoek in een schaduwrijke plek
• Mooie natuurspeeltuin voor groot en klein
• Er moet een Schommel komen aangezien deze voor alle leeftijden vermakelijk is
• Het zou fijn zijn als je als ouders een zitplaats hebt. Picknicktafel wordt veel gebruikt, maar trekt ‘s avonds laat jongeren, wat 

tot overlast leidt. Die mag ip weg, maar dan een andere optie graag.
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• de tafeltennis tafel laten staan, iets voor andere balspellen?
• Een plek om te zitten en de pingpong behouden
• Locatie 1 is een enorme galmbak i.cm. de flat er achter en zou veel beter op locatie 2 kunnen worden ingericht waar geen 

achtertuinen op gericht zijn. Locatie 2 kan ideaal worden gebruikt voor uitbreiding parkeergelegenheid aangezien steeds vaker 
door bewoners op de stoep wordt geparkeerd in de beethovenlaan.

• Ik wil dat de speeltuin blijft zoals hij nu is, alleen dan nieuw dus met de heuvel met de glijbaan met de schommels voor twee 
personen met de pingpongtafel en met het paadje en de picknick tafel. Zo hebben wij hier met de hele buurt een mening over 
dat de speeltuin moet blijven zoals die is. Wij moeten er spelen dus waarom moet die dan verandert worden als wij hem zo 
willen hebben?

• Zitplekken voor ouders Schommel Graag ook wat groen/bosjes/struiken/bloemen
• Het zou erg fijn zijn als er weer voldoende (picknick)bankjes komen. Als het weer mag dan zitten we vaak met vele ouders uit 

de buurt buiten om niet alleen op de kinderen te letten maar ook voor het sociale aspect. Thee drinken met elkaar doen we 
graag. Daarnaast wil ik een dringend verzoek doen om een schommel terug te laten komen. Wij hebben een grhandicapte 
en autistische buurjongen die erg graag schommelt. Het feit dat de speeltuin wordt veranderd is al een groot ding en als de 
schommel weggaat helemaal. Dat gun ik maar ook de hele buurt hem en de ouders niet.

• Ik woon tegenover speelplek 2 en zou het zonde vinden als deze verwijderd zou worden omdat er best veel kinderen gebruik 
maken van deze plek, vooral het rek en de lege zandbak nodigen uit tot fantasie spel

• De afscheiding van het parkeerterrein door de bossages is erg prettig. Zoiets houden heeft voorkeur. Ruimte tussen 
speeltoestellen, zodat er ook de mogelijkheid is tot gebruik buitenspeelgoed. geen zandbak/ gras ivm stront. Klimmen/
klauteren is erg leuk.

• Mooie natuurspeeltuin
• Afwisseling groen, speeltoestellen en vrije speelruimte
• Graag schommel houden want daar kan ik op chillen met mijn vrienden.
• Het is voor mijn verstandelijk beperkte broertje dat de schommel blijft omdat dat veel impact zou hebben.
• Ik zit graag op een bankje terwijl mijn kleinkinderen spelen want kan dan niet blijven staan. Dus graag een bankje. En ik mis 

de optie om voor een schommel te kunnen kiezen want dat doen ze het liefst in de speeltuin. Dus graag schommel aub. 
Verder rekening houden dat je bij plek 1 geen voetbal veld maakt want vanwege de hoge flat klinkt dat geluid keihard door met 
echoklanken.

• Buren hebben verstandelijk beperkt kind. Die schommelt altijd. Graag de schommel op speelplek 1 laten. Dat is de enige 
manier hoe wij dat gezin af en toe kunnen ontlasten. Dan letten wij even op hem, terwijl hij schommelt want dan is hij rustig, en 
kan zij even een was ophangen of ander klein klusje doen.

• Graag schommelen
• We missen de keuze schommel want die gebruiken we veel dus graag schommel
• Geen basketbal of voetbalveld
• Ik vindt eigenlijk alles leuk. Waterpomp, huisjes, speel keuken,
• Ik ben meervoudig gehandicapt en schommelen is voor mij heel belangrijk. Laat aub de schommels terug komen (mag ook 

mandschommels zijn) als ik maar kan schommelen want daar wordt ik rustig van
• Ja schommelen graag
• Onze achtertuin grenst aan deze speeltuin. Wij hebben een meervoudig beperkt kind. Schommelen is voor hem heel belangrijk 

want daar wordt hij rustig van. Het zou voor hem, en ons hele gezin, heel ingrijpend zijn als op speelplek 1 de schommel 
weggaat. Dit is zijn houvast en geeft hem veiligheid en structuur. Hij kan niet alleen participeren in Voorhout maar heeft daar 
altijd een volwassene bij nodig. Maar schommelen, grenzend aan onze achtertuin, kan hij alleen. We zouden daarmee echt 
zijn zelfstandigheid nog meer inperken.  

• Waterpomp vinden mijn kinderen geweldig (we gaan nu vaak naar de taxushaag of achter de tulphal). Wij zijn dol op 
natuurspeeltuinen (Voorschoten bij van der valk of leiderdorp). Ook hebben we 2x per jaar een buurt bbq op lokatie 2 
misschien een plek waar we kampvuur of pizzaoven kunnen neerzetten met picknick tafels. We zijn een gezellige straat die 
graag samen dingen doen.
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• De picknick bankjes op locatie 1 trekken ‘s avonds hangjongeren aan. De nieuwe opzet zou wat ons betreft niet aantrekkelijk 
voor jongeren moeten zijn. Bijvoorbeeld door minder bankjes te plaatsen of verder uit elkaar.

• In onze speeltuin word gespeeld/gechilled door kinderen van heel jong tot zeker 18 jaar. Ook woont er een jongen met een 
beperking bij ons die echt geniet van schommelen, deze moet echt terug komen in het geheel. Ook wij als ouders zitten graag 
in de speeltuin te kletsen met een drankje erbij. Een hele fijne ontmoetingsplek voor jong en oud!

• Een zandbak, en nog een bankje aan de overkant van het andere bankje zodat je met je rug naar de zon zit. En iets van 
schaduw voor de ouderen,

• Mijn voorstel is dat er op locatie 2 een speelplek komt en op locatie 1 extra parkeerruimte. We hebben al jaren een 
parkeerprobleem in de wijk. Mensen parkeren hierdoor hun auto op de stoep bij de Beethovenlaan. Dit geeft veel overlast. Er 
komen ook steeds meer busjes die het groen helemaal kapot rijden met parkeren. Misschien is een parkeerveld met grotere 
plekken voor deze bedrijfsbusjes een mooi alternatief. Optie 1 zou perfect zijn. En dan op optie 2 een speelveld. Bovendien 
galmt het ontzettend bij optie 1. De akoestiek is door de flat enorm. Als er nog meer kinderen gebruik gaan maken van deze 
plek, is dat niet echt leuk voor de omwonende.Onze tuinen grenzen aan deze plek. Dit is bij optie 2 niet het geval. Ik zeg win-
win-situatie. Dus, optie1>extra parkeerplekken, optie 2>speelveld.

• Graag een trampoline


