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Geachte heer/mevrouw,   

 

Buitenspelen is leuk, gezellig, uitdagend en gezond. Stoepjes, muurtjes, een boomstam of spelen in 

het groen. Mooie speelplekken nodigen uit om te spelen én anderen te ontmoeten. We vinden het 

belangrijk dat deze speelplekken inclusief zijn. Dat wil zeggen voor iedereen. Leeftijd of eventuele 

beperking speelt geen rol. Daarom wil de gemeente Gorinchem samen met haar inwoners 

(volwassenen en kinderen) mooie, uitdagende, voor iedereen toegankelijke, veilige speelplekken 

creëren. We hopen dat het wonen in uw wijk zo nóg fijner wordt. 

 

Startbijeenkomst geannuleerd i.v.m. verscherpte coronamaatregelen 

Op 30 september was bij de Jenaplan basisschool de startbijeenkomst speelruimteplan 

Wijdschild1/Laag Dalem1 gepland. Door de verscherpte coronamaatregelen kon deze bijeenkomst 

helaas niet doorgaan. Alle buurtbewoners waren uitgenodigd mee te denken en te praten over 

mogelijke speelplekken en de herinrichting van de speelruimte(n) in uw buurt. Dit onder het motto: 

praat mee, denk mee, (be)leef mee, speel mee! 

 

Reageren tot 30 oktober via aanvullende (digitale) enquête 

Via e-mail en telefonisch kregen we al aardig wat reacties. Wij zijn blij met deze betrokkenheid. Het is 

belangrijk dat zoveel mogelijk omwonenden hun mening geven. Wilt u daarom onze (digitale) 

enquête invullen? U kunt uw reacties terugsturen tot 30 oktober 2020 in een ongefrankeerde 

enveloppe naar gemeente Gorinchem, werkgroep Speelplaatsen, Antwoordnummer 8, 4200 VB 

Gorinchem of mailen naar samenbuitenspelen@gorinchem.nl. Het is ook mogelijk de enquête digitaal 

in te vullen via www.gorinchem.nl/speelruimteplan of door het scannen van de QR-code onderaan 

deze brief. 

  

Aan de bewoner(s) van dit adres  
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Meedenken over speelplekken bij u in de buurt. 

Fijn als u met ons mee wilt denken. Zo komen we samen tot een zo goed mogelijke inrichting van de 

speelplaatsen. U weet tenslotte wat belangrijk is in uw buurt en waaraan behoefte is. 

 

De basisschoolleerlingen van de Regenboogschool/Retranchement en de Jenaplanschool krijgen 

gelegenheid om mee te denken door onder schooltijd een tekening te maken of door het invullen van 

een enquête met hun wensen over spelen. 

 

Informatie 

Meer informatie over het speelruimteplan in het algemeen kunt u vinden op de website van de 

gemeente Gorinchem: www.gorinchem.nl/speelruimteplan. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de werkgroep Speelplaatsen, 

 

Wilma van Asselt 

Wijkbeheer gemeente Gorinchem 
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