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Wat moet er in de speelplek komen?       respons
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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..

8
23
9
8

33 
11
92

23
29
17
12
19
15
17

24 
31
8

Andere ideeën en algemene opmerkingen over de speeltuin 

• Wellicht kun je de bestaande locatie aanpassen en vanaf nr 9 ca 6 parkeerplaatsen integreren? De wijk is wel een het 
verjongen maar het merendeel van de bewoners is rond de 50 wat betekend dat er steeds meer auto’s van werkende kinderen 
bijkomen. Nu sta ik met enige regelmaat 2 blokken verder, wat overigens geen probleem is. Maar als toch de boel op de schop 
gaat gelieve de bewoners leeftijd mee te nemen. Hartelijk dank

• Geen beton tegels op de grond maar kunstgras enz.
• Ook bij ‘nat weer’ te gebruiken
• Veiligheid en bereikbaarheid. Ambulance moet op het plein kunnen komen. Verder weerkaatst het geluid heel erg op het plein. 

Dus geen speeltuin, wel groen. Ms handig om een overleg te plannen met allle direct aan het plein wonende mensen. Zorg 
voor commitment. Nu kan iedere willekeurige voorhouter, en ms daarbuiten ook nog, stemmen over het bestemmingsplan voor 
de deur. Ms een beetje kortzichtig.

• Als de huidige speelplaats verplaatst wordt dan graag zo inrichten dat het niet uitnodigt om te hangen en chillen voor jongeren. 
Dan slapen de kleine kinderen niet meer. Maak er anders een mooie tuin van met bloemen en planten.
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• Hou het alstublieft begaanbaar voor de bewoners en plaats de speeltoestellen in het MIDDEN van het plein. Liefst GEEN 
doeltjes of voetbal veldje want dan komt er nog meer schade aan de voertuigen en ramen. Het is hier s avonds erg druk met 
auto s. Het zou prettig zijn als er in beide rijtjes een voertuig bij kan. Ipv 16 parkeerplekken 18 P plekken. We wonen hier met 
20 gezinnen met gemiddeld 2 auto s per gezin en een aantal gezinnen met motoren. Als u een speelplek realiseert hou dan 
svp rekening met een goede afwatering zodat het geen modderbad gaat worden. Dank u wel namens de bewoners.

• parcours in klimbomen.
• 1. Vinden wij wel van belang dat we nog met onze auto bij huis kunnen komen en ook de brandweer/ambulance 2. meer groen 

2. betreft speel attributen maakt niet zoveel uit als maar geen water is. graag horen we jullie verder te werk gaan
• Een gewone schommel en een peuterschommel, maar niet zo’n liggende ronde die zijn niet fijn. Ik heb een foto van een 

ouder/ kind schommel een soort tegenover elkaar dubbele schommel uit Blijdorp ( dierentuin) deze is geniaal. Nooit meer een 
wipkip plaatsen of een zo gevaarlijke glijbaan. Hierdoor gebruiken wij speeltuin niet. Ik wil graag helpen meedenken. Door 
quarantaine nu niet in staat overal te gaan kijken. Wat goed datjullie bewoners laten meedenken, het speeltuintje mag er 
gewoon blijven! Of aan debussyhof een doe plein, met hinkelen, knikkeren enz en bij ons de toestellen.

• Graag de boom en 4 perkjes groen laten staan! Het zo inrichten dat hulpdiensten bij ieder huis kan komen+ Kinderen kunnen 
fietsen( leren fietsen). Verder graag veel groen

• Laat liever de huidige speel plaats verbouwen maar graag niet de locatie wijzigen.
• Waar het speeltuin nu momenteel staat is prima! De speeltuin mag wel zodanig aangepast worden dat kinderen uit de buurt en 

omgeving nog meer plezier uit het speeltuintje kunnen halen
• Ik ben helemaal niet content met het plan. Juist deze locatie gekozen voor het mooie en rustige hofje. Groen prima maar geen 

speeltuin. Mvg
• Voor de debussyhof liever niet omdat wij veel gebruik maken van de plek waar het nu gelegen staat. Uit het zicht en geen 

geluids overlast.
• Speeltuin zit op huidige lokatie prima, verplaatsen zou ik niet blij mee zijn.
• Waarom moet de speelplaats naar een andere plek? Lijkt mij niet nodig. Speelplaats veroorzaakt op huidige lokatie weinig 

overlast, ligt bij de tuinen van mensen. Waarom verplaatsen naar de voorkant van de huizen? Plein is nu toegankelijk wanneer 
mensen verbouwen of willen verhuizen. Of praktisch: de auto wassen of spullen uitladen. Kinderen fietsen nu graag op het 
plein, het zou fijn zijn als die mogelijkheid behouden blijft.

• Speeltuin is een goede plek waar die staat. Mag wel vernieuwd worden met glijbaan en of schommel. Maar op het plein voor 
Debussyhof nr9 is het beter om te houden zoals het is. Voor gebruik van verhuizingen en fietsende kinderen voor de deur en 
dergelijke.

• Goedemiddag. Wij hebben opzich geen bezwaar van verplaatsing vd speeltuin, maar hopen dan dat de huidige plek geen 
hangplek word. Dus echt een mooi perkje zonder bankjes. Mocht er alleen vernieuwing plaatsvinden dan gaarne geen hoge 
klimrekken of torens ivm privacy in de tuinen. Ook nemen wij aan, dat de prachtige bomen blijven staan!

• De verplaatsing van de speeltuin naar de voorzijde van de debussyhof (het pleintje) zou zonde zijn van de open speelruimte. 
Op het pleintje wordt veel gevoetbald en met grotere groepen kinderen spellen gedaan. Dat zou niet meer kunnen wanneer je 
hier de speeltuin bouwt. Vandaar dat het beter is om de speeltuin in de hoek te houden, dat houd het ook meer afgesloten van 
de andere huizen.

• Er moeten nog wel auto’s doorheen kunnen. (zoals brandweer, ambulance, en privé auto voor laden en lossen. En wat gaan 
we met de andere oude speeltuin doen?

• De geluidsoverlast op het Debussyhof plein is voor omwonende nu al hinderlijk, een speelplek zal dit allen maar veergeren. 
Het Debussyhof plein kan wel een opknapbeurt gebruiken maar dan in de vorm van meer groen om de geluidsoverlast 
verminderd.
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• Zorg dat de brandweer bij alle woningen kan komen! Zorg dat kinderen kunnen blijven voetballen en fietsen op het plein. Laat 
de boom staan!

• Mogelijk een groen strook. Auto’s moeten er omheen kunnen blijven rijden. En het moet geen hangjongeren plek worden. Er is 
al hel veel geluidsoverlast. Ook vd kleine kinderen.

• Op het plein meer groen/bomen/struiken
• Ik zou waar nu de speeltuin staat het daar gewoon wat vernieuwen en andere toestellen en het plein aan de voor kant gewoon 

laten zoals het is
• Ik vind het een belachelijk plan, het originele plan was er een met een open karacter, ik zit helemaal niet te wachten op een 

speelplaats voor mijn deur, we hebben en al genoegen geluidsoverlast op de bestaande plek, wat extra groen is een goed 
idee, mits rekening gehouden word met hulpdiensten.

• Houd het groen. Zet meer planten in het midden en een paar leuke paddestoelen in het midden om op te zitten. Het galmt 
onwijs als kinderen luidruchtig spelen. Ik ben tegen een speeltuin. Dat wilde we niet toen we dit huis kochten.

• Een paar schommels 
• Huidige speeltuin vernieuwen. Het plein juist meer vergroenen.
• Als bewoner wil ik met de auto bij voor mijn huis kunnen komen De locatie waar de speeltuin nu is, is prima. Op deze plek kan 

ook een opgeknapte speeltuin komen. De speeltuin moet niet de vrijheid die er nu op het plein is doen afnemen. Er kan nu 
fijn worden gefietst, gerent en gevoetbald etc. Laat daarom de speeltuin op de plek waar het al is. De overlast is hier voor de 
bewoners ook stukken minder. Het plein kan wel een opknapbeurt gebruiken.

• Er moet wel een mogelijk blijven om met de auto voor de deur te komen voor laden en lossen. Er wordt hier veel gefietst en 
gevoetbald, als gekozen wordt voor het plein kan er dan een klein voetbalveldje in de oude speeltuin komen oid? Meer groen 
op t plein is sowieso wenselijk en ik ben blij dat jullie t sowieso willen gaan aanpakken hier.

• Liever op de oude plek en op het vierkant op het plein veel groen/bomen.
• Ik heb een mail gestuurd d.d. 19 januari 2020 met een ontwerp waar groen/bloemen meer aanwezig zijn. Dit i.v.m. de vogels 

en insecten die dat hard nodig hebben.
• Ik speel graag met mijn loopfiets op het hof en fiets dan rondjes samen met mijn vriendjes. Het zou fijn zijn als daar ruimte voor 

blijft.
• Wij als bewoners ondervinden heel veel overlast van het gegil en gekrijs van de spelende kinderen. Om nog maar te zwijgen 

van alle voetballen dagelijks tegen de ramen. Al jaren melden we dit bij de gemeente en werd er niets mee gedaan. Wij 
hebben zeker niets tegen spelen maar een speeltuin voor de deur is echt te zot voor worden. 200 m verderop is al een 
hartstikke leuke speeltuin waar veel gespeeld wordt. Parkeerplaatsen is m.i een betere oplossing omdat er nu gewoon geen 
ruimte is.

• Geschikt voor alle leeftijden, ook de jongsten. Veel groen.
• Groen is welkom en boom laten staan of een vervangende boom.


