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Geachte heer/mevrouw,   

 

Speelruimte in een wijk vinden we belangrijk. Daarom ontwikkelt gemeente Gorinchem graag samen 
met inwoners veilige speelplekken. In uw wijk zijn we in 2020 gestart met de voorbereidingen voor 
het creëren van een centrale speelplek.  
Momenteel zorgen deze plannen voor enige onrust in uw wijk en dat betreuren we  
 
Voorlopig uitgesteld 
Omdat we merken dat het plan voor onduidelijkheid zorgt en elkaar ontmoeten lastig is tijdens deze 
coronaperiode hebben we besloten het plan voor een centrale speelplek in de wijk voorlopig uit te 
stellen. Het is goed dat we met elkaar op basis van dezelfde en juiste informatie keuzes kunnen 
maken. Daarom wachten we voorlopig met het maken van verdere plannen. De aanpassingen en 
vernieuwingen van de kleinere bestaande speelplekken gaan wel door. 
 
Informatie (bijeenkomst) 
Om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de juiste informatie, nodigen wij u uit voor een 
online informatiebijeenkomst op woensdag 3 februari van 19.30 tot 20.30 uur. Tijdens deze online 
bijeenkomst vertellen we u wat we tot nu toe met elkaar hebben gedaan, waarom we het centrale 
speelplekplan nu tijdelijk stoppen en wat mogelijke stappen in de toekomst zijn. Meer informatie is 
ook te vinden op  www.gorinchem.nl/speelplekken 
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Aanmelden 
Wilt u de informatiebijeenkomst bijwonen? Stuur dan vóór dinsdag 2 februari aanstaande naar 
samenbuitenspelen@gorinchem.nl een e-mail   
U ontvangt dan op woensdag 3 februari per e-mail de inloggegevens voor de bijeenkomst. Kunt u 3 
februari niet deelnemen? Kijk dan op de eerder genoemde website of stuur een bericht naar 
bovenstaand e-mailadres.  
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

dhr. N. (Niels) Dekker 

Team Onderwijs en Leefbaarheid  
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