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Beste bewoner, 

 

In maart 2022 starten we met de voorbereidingen voor het (her)inrichten van de speelplekken bij u in 

de buurt. Het gaat om het gebied tussen de Kleine Haarsekade, de Valkeniersweg, langs het spoor 

(Kennelweg), Fazantenspoor, Abraham Kemplaan en Nieuwe Hoven. We nodigen wijkbewoners uit 

om mee te praten. Hoe ziet de ideale speel- en ontmoetingsplek er volgens u uit? We horen dat 

graag.  

 

Samen bewegen en samen ontmoeten 

Buitenspelen is leuk, gezellig, uitdagend en gezond. Gemeente Gorinchem wil bewegen voor 

iedereen mogelijk maken. Daarom krijgen speelplekken de komende 10 jaar een opknapbeurt. We 

toveren ze om tot beweegvriendelijke buitenruimten in de stad die uitnodigen om te spelen, te sporten 

en om samen te komen. Een ontmoetingsplek voor jong én oud. Bij het opknappen houden we 

rekening met duurzaamheid en biodiversiteit. Zo gebruiken we bijvoorbeeld veel duurzame 

materialen en zorgen we voor de aanleg van struiken en bomen die insecten en vogels aantrekken.  

 

Startbijeenkomst 

Bent u bij de startbijeenkomst op dinsdagavond 22 maart 2022 van 18.30 – 20.00 uur, Anne 

Frankschool, Ganzenwei 10. We vertellen u over ons speelruimtebeleid, de mogelijkheden over een 

centrale speelplek in uw wijk, de vervolgstappen en we horen graag uw ideeën over speelplekken in 

uw wijk. U bent van harte welkom met uw kinderen, kleinkinderen en buurtbewoners.  
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Aanmelden 

Om een indicatie te hebben van het aantal aanmeldingen, vragen we u om zich vóór vrijdag 18 maart 

2022 aan te melden voor deze bijeenkomst. Dit kunt u doen door te mailen naar: 

samenbuitenspelen@gorinchem.nl. Laat in de e-mail weten met hoeveel personen u komt. 

 

Niet aanwezig en toch meedenken? 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om langs te komen en u wilt toch meedenken. 

Dan kunt u mailen naar samenbuitenspelen@gorinchem.nl. We nemen contact met u op om uw 

ideeën of wensen aan te horen. 

 

Praat mee, denk mee, (be)leef mee én speel mee! Graag tot 22 maart! 

 

 

Namens de werkgroep speelruimte; 

 

Dhr. N. (Niels) den Dekker 

 

Beleidsmedewerker Sport 

Team Onderwijs en Leefbaarheid 
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