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MAAK JE MOMENTEEL GEBRUIK 
VAN DEZE SPEELPLAATS?
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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 

• Als u toch de speelplek gaat herinrichten sluit dan de ingangen die beide in het midden van de straat zitten om de veiligheid 
van de kinderen te waarborgen. Ze spelen vaak verstoppertje en vliegen dan door die in- uitgangen de brandgang in tussen 
no 16 en 18. In het spel letten ze nergens op. Wij houden met regelmaat ons hart vast als we dit zien. Tot nu toe pas 2x fout 
gegaan met redelijk onschuldig letsel maar beter voorkomen dan genezen. Nu heeft u de kans.

• Het basketbalveld moet blijven.
• Fietsen en steppen vind ik heel leuk in de speeltuin. Dat kan goed op straattegels!
• ik wil ook graag in de speeltuin kunnen blijven voetballen en, vooral, basketballen (de basket die er nu staat is de enige in de 

buurt!!)
• graag ook tegels om, net als nu, te kunnen blijven steppen en fietsen in de speeltuin; ook een huisje vind ik erg belangrijk!!
• Groot klimtoestel is voor grote kinderen leuk
• Een racebaan voor speelgoedauto’s
• Ik zou een klimparcours willen en een nestschommel
• Basket laten staan, kan wel op andere plek
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• Deze speeltuin biedt nu vooral vertier voor hele kleine en grotere kinderen maar heeft weinig voor kinderen van 3 tot 10. Dat 
zou een verbeterpunt zijn

• Het is een behoorlijk grote ruimte. Een plek om te voetballen zou leuk zijn.
• Veilig houden van de oversteekjes naar de weg. Een plekje om te zitten. Een helling of baantje waar auto’s of knikkers vanaf 

kunnen rollen. Schommelen is ook een grote wens van de kinderen.
• Ruimte blijven houden voor veilig sporten, onder meer door bestaande basket te behouden.
• Zorgen dat het afgeschermd blijft van de weg. Liever geen echt gras i.v.m. modderpoel bij regen. Zorgen voor een gevulde 

speelplek, nu is er veel loze ruimte
• Er moet sowieso een kabelbaan!
• Goed afzetten als er gras is gelegd, zodat het gras goed in kan groeien. Goede omheining wegens verkeer. Natuurlijk 

materiaal qua speeltoestellen..
• Goede afzetting i.v.m. de straat die er om heen loopt.
• De groene omheining is 10 van de 12 maanden dor en kaal, dit veroorzaakt rommel in de straat, maar kinderen lopen er ook 

dwars doorheen wanneer zij willen oversteken. Er zijn redelijk recent hekjes geplaatst zodat de kinderen niet plotseling naar de 
overkant kunnen schieten, dat is fijn, maar helaas rennen zij dwars door de beukenhaag heen...

• Deze speelplaats is altijd ingericht voor kleien kinderen, we zouden dat graag zo houden, grotere kinderen kunnen 
bijvoorbeeld naar het schoolplein of de overkant van de schoutenlaan. Ok is het niet wenselijk dat er grotere kinderen/pubers/
hangjongeren komen op een plek waar de kleine kinderen zich veilig horen te voelen. Het is een rustige buurt dat houden we 
graag zo.

• Houdt qua bestrating rekening met het feit dat kleine kinderen graag fietsen en steppen, op boomschors en gras gaat dat niet, 
dat zou er voor zorgen dat kinderen op de stoep aan de overzijde van de speeltuin moeten fietsen met als gevolg veel meer 
“oversteekmomenten” denk aan veiligheid.

• Een schommel zou erg leuk zijn!
• Kinderen vinden ravotten in de natuur leuk. Ouders vinden veilige omgeving belangrijk. Stimuleer de kinderen om creatief zelf 

spelletjes te bedenken. In plaats van een toestelontwerp met één soort toepassing. Plant verschillende bomen en struiken 
waarmee en tussen ze verschillende spelletjes kunnen doen.

• De basket mag blijven! Een kabelbaan zou gaaf zijn, maar een schommel zou ook leuk zijn. Een water/modder speeltuin is ook 
gaaf. Een klimspeelhut, groene houten speeltuin.

• Onze kinderen vinden speeltuinen met parcours elementen leuk en uitdagend. Klimmen en klauteren blijven uitdagend en leuk. 
Bedankt alvast voor het laten meedenken, erg leuk.

• een kleine pannakooi om te voetballen misschien nog een schommel misschien nog wat kunstgras
• Schommels! Hinkelpad Knikker-putjes Boomhut of holle boom
• Graag geen tegels meer, maar kunstgras. Voor alle leeftijden (basisschool en middelbare school scholieren) moet de speeltuin 

aantrekkelijk zijn. Wij vinden de speeltuin in de Beukenhaag geweldig. Onze kinderen zouden een kabelbaan heel leuk vinden. 
Houden jullie rekening met de veiligheid? Het oversteken van de woningen naar de speeltuin is niet veilig. Wij zouden het 
enorm fijn vinden als er drempels komen, omdat er te hard wordt gereden in de straat. Leuk dat de speeltuin wordt opgeknapt, 
we kijken er naar uit!

• De hekjes bij het speelplein is nu heel fijn. Alleen de bosjes vervangen door hekken ivm kattenpoep. Ons zoontje had 
regelmatig poep aan zijn handen.

• Het groen anders indelen. De verdeling in de 3 speelplaatsen zoals het nu is hoeft voor ons niet
• Geen bomen kappen of extra parkeerplaatsen maken. alleen extra groen
• Een uitdagende speelplaats zoals bij de nagelkruidhof is passend bij ons in de straat (gezien leeftijden)
• Saaie speeltuin. Hierdoor wordt er wordt er weinig gebuik van gemaakt.
• Een natuur speeltuin. Klimmen , klauteren , een leuke plek voor jongen kinderen. Zeker met al het voetbalveld en speeltuin 

aan de Schoutenlaan voor de oudere kinderen . Heuveltjes met een glijbaan , een Houten waterbaan , klimpalen , netten 
om overheen te klimmen. Nu kunnen We helaas niet echt gebruik maken van de speeltuin omdat het er gewoon totaal niet 
aantrekkelijk is om er heen te gaan. Zo zonde ivm de vele kinderen in de buurt.

• Paar schommels


