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Beste buurtbewoners,  

Afgelopen weken is een grote stap gezet met het aanleggen van de tijdelijke speelplek. Veel kinderen uit de buurt 

hebben hard meegewerkt om het zover te krijgen. Een lange vakantie vol speelplezier ligt in het verschiet. 

Een mooi moment om ook even de balans op te maken. Deze speelplek is bedacht door kinderen en volwassenen uit 

de buurt zelf. Ook de aanleg en het onderhoud organiseren zijn helemaal zelf, met ondersteuning van gemeente en 

Indebuurt033. Nu het allemaal zichtbaar en tastbaar wordt, is het goed om in deze nieuwsbrief elkaar bij te praten.  

   

   

Een droom wordt werkelijkheid 
Ruim twee weken terug zijn medewerkers van 

aannemer Van Rijnsoever begonnen met de aanleg 

van de speelplek. Het duurde een paar dagen langer 

dan gepland, want het weer zat tegen. Ook de 

hoeveelheid werk was groter dan verwacht.  

De werklui waren net vertrokken, toen meer dan tien 

kinderen zich vorige week woensdag- en 

vrijdagmiddag verzamelden om hun aandeel van het 

project te leveren:  

 Het aanleggen van lavendel en vlinderstruiken 

op de hellingen; 

 Het inkleuren van een aantal objecten; 

 Het aanleggen van een aantal sporen om de 

weg te wijzen naar de speelplek.  

Losse eindjes 
Een paar onderdelen vragen nog aandacht: 

 Er komt nog een tweede glijbaan bij; 

 Het inzaaien van het voetbalveldje, dat door 

het weer en de vakantie nog is uitgesteld; 

 Het hekwerk is nog niet volgens tekening; 

 De klink van de poort wordt nog verhoogd. 

Nieuwe wensen 
Nu het allemaal veel duidelijker wordt hoe de 

tekening is vertaald in een echte speelplek, zien we 

ook zaken die beter kunnen, bijvoorbeeld: 

 De plek van de stoep bij het voetbalveld, 

waarop stapels tegels bankjes gaan vormen, is 

niet optimaal;  

 Het zou mooi zijn als er meer belemmeringen 

rondom het voetbalveldje zijn, om de bal 

binnen te houden. 

De subsidie voor het project is inmiddels opgebruikt. 

Daarom kijken we na de vakantie hoe we zaken met 

de buurt zelf kunnen aanpakken, eventueel met 

buurtbudget. 

Openingsfeestje? 
In overleg met de buurt plannen we begin september 

een leuk openingsfeestje.  
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