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Geachte heer/mevrouw,   

 

De gemeente vindt het belangrijk dat er goede en fijne speelplekken zijn. Buitenspelen is leuk, 

gezellig, uitdagend en gezond. Mooie speelplekken nodigen uit om te spelen én anderen te 

ontmoeten. Daarom vernieuwt de gemeente de komende jaren verschillende speelplekken in de stad. 

We zetten samen stappen om met elkaar tot de beste inrichting van een speelplek te komen. Enkele 

stappen zijn al gezet. In deze brief leest u wat we samen al bereikten, maar ook wat we nog met 

elkaar gaan besluiten.  

 

Veranderingen in uw wijk 

We hebben meerdere signalen ontvangen dat er onrust is ontstaan in de wijk over de ideeën en 

herinrichting van de speelplekken. 

Het is begrijpelijk dat veranderingen in uw omgeving ook vragen kunnen oproepen. Er zijn echter nog 

geen definitieve keuzes gemaakt. We willen juist met elkaar op zoek naar het best passende ontwerp 

voor uw wijk.  

 

Voorafgaand 

Eerder ontving u van ons informatie over het speelruimteplan en een vragenlijst. We wilden graag 

van u weten wat u belangrijk vindt bij het inrichten van een speelplek. Met de resultaten van het 

onderzoek is een schetsontwerp gemaakt. Dit ontwerp is een denkrichting die we graag met u verder 

bespreken. Op basis van uw inbreng wordt verder gewerkt aan het ontwerp voor de speelplek in uw 

wijk.  
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Online bijeenkomst 

Op 3 februari vanaf 19.15 uur nodigen wij u van harte uit om met ons in gesprek te gaan. We horen 

graag wat u van het ontwerp vindt. Wat vindt u positief? Wat ziet u liever niet in een definitief 

ontwerp? De bijeenkomst is online. Iedereen is van harte welkom, wij waarderen uw mening en doen 

dit graag samen!  

 

Een uitnodiging met het programma ontvangt u nog via de post. Heeft u nu al vragen? Laat het ons 

weten door een mail te sturen naar: samenbuitenspelen@gorinchem.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens de werkgroep Speelplaatsen, 

 

dhr. N. (Niels) Dekker 

Beleidsmedewerker Sport  

 

 

 

 

 

 


