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Andere ideeën en algemene opmerkingen over de speeltuin 

• Handig en veilig om 1 ingang uitgang te maken op voetpad en in te richtten als woonerf ivm verkeer wat veel te hard richting 
de school rijdt om kinderen op te halen of weg te brengen. Kinderen kunnen nu ook in en uit via Distelweg een gevaarlijke 
situatie dan.En laat de tennistafel/ pingpong staan. De staande palen is nooit een succes geweest.Deze worden vaak 
uitgetrokken en op de weg gegooid door wat oudere kinderen.

• Glijbaan voor kleintjes die er nu staat is veel te gevaarlijk. Schommel met kinderzitje graag behouden. Palen weg worden nu 
overal weggehaald en neergegooid of gebruikt als speelgoed/zwaard

• Behouden schommel met peuter zit. Stenen muren weg. Normaal hek IPV recht op gezette palen. Boom hut achtige dingen 
weg. Glijbaan met normale trap/ladder

• De hoge glijbaan die er nu staat is niet geschikt voor kleine kinderen. Deze is heel hoog. Ook is de grote zandbak niet 
hygiënisch. Er poepen katten in en spelen kinderen.

• De speeltuin is nu vrij groen en veel bosjes. Graag dit zo laten.
• lange glijbaan
• kabelbaan
• KABELBAAN 
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• nee
• Geen zand anders krijg je kattenpoep. De graafmachine vind ik heel leuk. Ik hou van klim bomen. Een kabelbaan is ook heel 

leuk.
• minder zand want katten poepen er in. het lijkt me heel leuk als er een renbaan om de speeltuin komt.
• meer schommels
• geen zand
• Iets voor mijn fiets
• en ook en boomhut dat zo leuk zijn 
• een trampoline
• ik zal graag willen schommelen 
• Graag het zand rondom de boomhut weg (dient nu meer als kattenbak en is vaak modder), vervangen door bijv kunststof 

stenen. Miss ergens elders in de speeltuin een zandbak bak.
• Als ondergrond geen zand gebruiken. Het zand wat er nu ligt is de algemene kattenbak van de buurt.. Het natuurthema wat er 

nu is, is superleuk maar let wel op de materialen die je gebruikt. Is het “hufterproof” en onderhoudsarm
• Zoveel mogelijk kunstgras en of zachte speel tegels. 1 in en uitgang. Sport en spel combinatie mogelijk door een combi 

sportveldje.
• een leuk klimtoestel
• Dit is 1 van de leukste speeltuintjes. Ik zou de speeltuin zo houden zoals ie is.
• Graag de babyschommel behouden..
• Graag het zand weg Hou rekening met de toegankelijkheid voor minder validen kinderen
• Dit is de favoriete speeltuin van onze kinderen met de boomhut glijbaan en de dubbele schommel. En het vele groen. We 

zouden het jammer vinden als deze elementen zouden verdwijnen
• Een stukje met een waterpomp met een waterspeeltuintje zou super zijn!
• 1 toegang tot de speeltuin. Bij nummer 19 en 21 is nu een ingang, die als gevaarlijk wordt bestempeld. Ik heb het vaak genoeg 

bijna mis zien gaan. Vroeger was er 1 ingang aan de andere kant. Dit moedig ik aan. Wordt soms toch hard gereden in de 
straat en als je hier onbekend ben en het niet weet, kan je gemakkelijk een kind dat uit de speeltuin komt over het hoofd zien!!! 
Babyschommel moet blijven!! Voetbalveld vind ik niet noodzakelijk. Palen weg, hier wordt door jongeren misbruik van gemaakt. 
Ze halen deze vaak uit de grond. Takken als beschutting was ook een misser. Gewoon een HEK. Ik woon hier zelf van jongs af 
aan, doe alsjeblieft gewoon een hek. Is beter voor iedereen. De ene klimboom, moet ook weg.  

• Een speeltuin met een natuurlijke uitstraling.
• Ik zou graag een hoger hek om de speeltuin zien. Geen zand meer, maar kunstgras. Een veilige trap bij de glijbaan. Mijn 

dochter zou graag een dubbel duikelrek willen hebben.
• Maak voetbalveld met hekje er omheen 
• een wipkip voor de kleintjes zou leuk zijn, even als een kleine glijbaan,, voor de allerkleinste. Er liggen 3 grote stenen, 

nutteloos .
• Fietsparcourtje
• Ook aandacht voor kleine kinderen. Schommels voor kleine en grote kinderen, een leukere boomhut of klim en klauter 

gelegenheid met veel uitdagingen voor jonge en oudere kinderen. Een overzichtelijke speeltuin. De groene tunnel was leuk 
maar dan moet hij berer onderhouden worden waarbij wilgen worden ingevlochten. Speeltuin beter gescheiden van de 
weg door hek van hout of staal dat niet eenvoudig kan worden weggehaald door kinderen waardoor er gevaarlijke situaties 
ontstaan. Geen zand meer in de speeltuin alstublieft!!!! Dit is een grote kattenbak zoals ook al aangegeven bij de aanleg 
van de vorige speeltuin. Grote ergenis vanwege kattenpoep aan schoenen etc en risico van ziektes. Liefst houtsnippers 
gecombineerd met kunstgras. Groene speeltuin wordt gewaardeerd ook evenwichts spelvariaties voor alle leeftijden zijn leuk. 
Liefst geen opgestapelde stoeptegels meer dit misstaat naar mijn idee in een groene speeltuin.

• De graafmachine moet blijven
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• De trap naar de glijbaan is erg gevaarlijk en moet altijd een ouder erbij staan om het kind te helpen.. ook zit er altijd vogel poep 
op de glijbaan. Misschien een plek zonder boom zoeken voor een glijbaan

• Dichte trap voor de glijbaan voor de kleintjes.
• Mijn kinderen vinden een sportveldje of voetbalveldje ook erg leuk.
• Grotere boomhut, houtsnippers in plaats van zand.
• Er is nu een schommel voor de allerkleinste, deze moet zeker behouden blijven. En een glijbaan voor kleintjes. Er liggen nu 

boomstammen/keien, daar wordt weinig tot geen gebruik van gemaakt. Graag de wipkippen terug. Hek in de vorm van palen 
en takken, was direct al geen succes.

• 1.Het zand onder de glijbaan is één grote kattenbak, heel onhygiënisch en vies. Dit vervangen door zacht materiaal. Anders 
dit gevaarlijke object (toren) verewijderen. 2. Het metalen hek doortrekken aan de Pinksterbloemstraat. De kinderen rennen nu 
tussen de auto’s de straat op. Heel gevaarlijke situaties. Duidelijk waarschuwingsbord plaatsen: Spelende kinderen! Met name 
koerierdienstbusjes zijn zeer gevaarlijk. Er is geen stoep!!

• Mijn voorkeur gaat uit naar een speeltuin met een natuurlijk karakter met een gevarieerd aanbod voor kinderen van 1-12 jaar. 
Hopelijk kunnen de bomen en het vele groen blijven net als een voetbalveldje. Die laatste met een (natuurlijk) hek/omheining 
om te voorkomen dat bal makkelijk op straat komt. Ook graag een bord plaatsen dat het geen plek is voor hangjongeren, deze 
geven nl het afgelopen jaar veel overlast. Laten met name veel rommel achter.

• Boom hut uitbrieden
• Een voetbal veld met ijzeredoelen en een nieuwe boomhut waarbij alledrie de bomen bij zitten
• grotere boom hut en geen zand maar houtsnippers 
• schuil plekken voor verstoppertje...zwaai plekken ipv de praktisch niet gebruikte autobanden...hek om de speeltuin [staal]voor 

meer veiligheid kinderen rennen nu zo de weg op
• Beste gemeente, Allereerst hartelijk dank voor dit besluit!! Wij zijn hier heel blij mee! Er is een petitie voor vernieuwing 

van onze speeltuin gehouden, aangezien er veel wensen/ klachten etc. waren over onze speeltuin. Deze petitie is 
te vinden via de volgende link en is wel 90 keer ondertekend: https://petities.nl/petitions/nieuwe-speeltuindistelweg- 
voorhout?locale=nl#petitionnews. Ik ben blij en verheugd dat de gemeente hieraan meewerkt om de speelplek aan te 
pakken. Wellicht goed om te weten welke irritaties er op dit moment voornamelijk zijn: - honden en katten poep in het zand 
bij de boomhut - voetbalveld: ballen die uit de speeltuin tegen auto’s/ huizen en ramen gaan - vervuiling en overlast door 
hangjongeren zo na 22.00 u s’avonds. Daarnaast zouden mijn kinderen heel blij worden van - een kleine trampoline, zie 
voorbeeld via deze link: https://www.platformbuitenspelen.nl/product/030114/kids-tramp-trampoline - spelen met water welke 
direct bijdraagt in het natuurlijke uiterlijk Daarnaast zou het een mooi zicht bieden als er met hoogteverschil wordt gewerkt.

• Zand weg bij de boomhut. Vele overlast van kattenpoep en stof. Metalen hek doortrekken bij de pinksterbloenstraat. Kinderen 
gaan nu tussen de auto’s door en rennen zo de straat op. Levert gevaarlijke situaties op. We zien het elke dag bij onze 
voordeur Houten palen vervangen. Zijn elke keer los en liggen overal.

• Zorgen dat het minder een hang plek wordt. Ook is veiliger speelmateriaal wenselijk. Gebruik maken van kunstgras en of 
zachte tegels. Ook is het wenselijk om sport en spel te kunnen combineren. Maak er ook meer 1 speeltuin van dan vlakken. 
Hierdoor is het overzichtelijker. Dus ook 1 ingang van de speeltuin. Eerder is deze speeltuin ook aangepakt maar dit is toen 
gedaan door de omringende bewoners. Voor deze aanpak is wel de verwachting dat de speeltuin extra aandacht krijgt. Dit 
omdat er vanuit de omgeving en scholen veel gebruik wordt gemaakt van de deze speeltuin

• De huidige schommel is verouderd, die moet omwille van de veiligheid vervangen worden. Het zand bij de boomhut moet weg! 
Is 1 grote kattenbak, ramen zitten continu onder het stof. Daarnaast moet er wat gedaan worden aan de omheining: 1. De 
palen vervangen. Die paten nu los en liggen overal los in de speeltuin. 2. Bij de parkeerplaatsen aan de pinksterbloemstraat 
het metalen hek, wat er deels staat, doortrekken langs de hele zijde. Zodat de kinderen geen korte route nemen tussen 
de autos door. Dat is echt een gevaar. Ze rennen er tussendoor zo de straat op. 3. Bord met leefregels ivm stelselmatig 
hangjongeren die er een bende van maken.

• Gelieve geen zandbak meer. Dit is een grote kattenbak.
• Leuke schommels


