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In 2019 worden de speelplekken in uw woonomgeving 

aangepakt. Op 26 juni en 3 juli heeft de gemeente 

samen met kinderen in de wijk rondgelopen en op 12 

juli is een bewonersavond gehouden voor het 

inventariseren van het huidige gebruik en de 

speelbehoefte. Wij nodigen u op donderdag 4 oktober 

tussen 16.00 uur en 18.00 uur uit voor een 

informatiemiddag over het conceptplan wat aan de 

hand van deze inventarisatie is opgesteld.  

 

Welke speelplekken? 

In 2019 start de gemeente met het aanpakken van 15 

speelplekken in uw woonomgeving. Dit zijn alle 

speelplekken binnen het rode kader op bovenstaande 

plattegrond.  

 

Donderdag 4 oktober 2018 

Graag nodigen wij u en alle kinderen uit om op donderdag 

4 oktober 2018 naar een informatiemiddag te komen.  

 

Datum:   Donderdag 4 oktober 2018 

Tijd:  16.00 uur tot 18.00 uur  

Locatie:  In het Gebiedskantoor, Jan van 

Goyenstraat 1 te Rozenburg. 

Om 16.30 uur en 17.30 uur geven wij een presentatie over 

het conceptplan. Zo heeft u een keuze in het tijdstip van uw 

aanwezigheid. Voor en na de presentatie wordt uw mening 

gevraagd. Na de informatiemiddag wordt het plan 

uitgewerkt tot een nieuwe ontwerp. Aan het eind van dit 

jaar informeren wij u via een nieuwsbrief over deze 

ontwerpen. Voordat we starten met het aanpassen van de 

speelplekken ontvangen de direct omwonenden een brief 

over de startdatum. 

 

Wat gaat er veranderen? 

In het conceptplan voor de speelplekken is meer variatie 

opgenomen in de speelmogelijkheden, zoals sport en spel, 

glijden en schommelen, klimmen en klauteren. Ook is er 

meer variatie in de inrichting van de speelplekken voor de 

diverse doelgroepen, zoals dreumesen, 

basisschoolkinderen, scholieren en volwassenen.  

Het merendeel van de speelplekken worden aangepakt en 

opnieuw ingericht ten behoeve van spelen en ontmoeten. 

Enkele plekken worden omgevormd naar een groene 

inrichting. Meer informatie hierover krijgt u tijdens de 

informatiemiddag op 4 oktober 2018. 

 

Informatie 

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Uw 

contactpersoon is Brenda Schulte van de gemeente 

Rotterdam. Zij is bereikbaar via tel. (06) 51 99 18 58 of e-

mail: bw.schulte@rotterdam.nl. 

Datum:  Donderdag 4 oktober  
Tijd:  16.00-18.00 uur 
Locatie:  In het Gebiedskantoor, 

Jan van Goyenstraat 1 te 
Rozenburg 
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