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Buiten Spelen Natuurlijk! 
Buiten spelen is leuk en 
gezond. Daarom leggen we in 
de hele gemeente fijne 
speelplekken aan met ruimte 
voor groen, voor kinderen van 
alle leeftijden. Dat staat in het 
plan Buiten Spelen Natuurlijk! 

Aan de bewoners van de Friezenbuurt 

Vernieuwde speeltuin in uw buurt 

De gemeente knapt in 2020 vier speelplekken op. De speeltuin 
op de hoek van de Kanaalstraat/Friezenstraat is daar één van. In 
een normale situatie zouden we van tevoren met de buurt in 
gesprek gaan over de speelplek. Hoe wordt deze gebruikt? 
Welke kinderen spelen er en wat zijn hun speelwensen?  
 
Vanwege de maatregelen om corona te bestrijden is zo’n 
gesprek lastig te organiseren. Daarom hebben we een andere 
oplossing bedacht om met elkaar tot een plan te komen voor de 
speeltuin in uw buurt.  
 

Denk mee over plan voor speeltuin 
We willen graag weten wat de wensen zijn voor de 
speeltuin. Daarmee maken we een plan. Natuurlijk 
kan niet alles. We hebben een ruimte van ongeveer 
10 bij 15 meter. En het budget is maximaal 15.000 
euro (speeltoestellen, ondergrond, aanleg, etc.). 
Binnen de mogelijkheden die er zijn, kan de buurt 
meedenken over het speeltuinplan. Voor kinderen is 
er een knutselpakket gemaakt. Andere buurt-
bewoners geven hun inbreng via een vragenlijst.  
 

Knutselpakket voor kinderen 

Er is een knutselpakket voor kinderen. Met knippen, 
plakken en tekenen kunnen ze laten zien wat zij in 
de speeltuin willen. Op de achterkant van dit 
wijkbericht staat hoe uw kind mee kan doen met het 
knutselen. 
 

Vragenlijst 
Via de website van de bewonerscommissie 
Friezenbuurt www.friezenbuurt.nl/speeltuin kunt u 
een vragenlijst invullen. Wat vindt u belangrijk in de 
speeltuin? Wat vindt uw kind belangrijk? Wilt u 
helpen om leuke dingen te organiseren in de 
speeltuin en om de speeltuin te beheren? 

Datum: 18 juni 2020 

Vragen over de inhoud van dit  
wijkbericht? Neem contact op met  
Saskia Hovinga, adviseur spelen 

info@stichtsevecht.nl 

14 0346 

 

Waarom de speeltuin in Friezenbuurt?  
De afgelopen jaren zijn al 70 speelplekken in 
Stichtse Vecht opnieuw ingericht. We voeren elk 
jaar een inspectie uit van alle 260 speelplekken. 
De plekken die als slechtste uit de inspectie 
komen, pakken we als eerste aan. Daar is een 
opknapbeurt immers het meest nodig. Dit geldt 
voor de speeltuin bij u in de buurt.  
 

Planning 
Tot 23 juni : aanvragen knutselpakket via  

  www.friezenbuurt.nl/speeltuin    
25 juni  : kinderburgemeester brengt  

  knutselpakket rond 16.00 uur  
Voor 12 juli : insturen foto knutselwerk en  
    invullen vragenlijst via  
    www.friezenbuurt.nl/speeltuin    
Na vakantie : ontwerp speeltuin bekend 
Najaar 2020 : werkzaamheden aan speeltuin 
Eind 2020 : speeltuin klaar (verwachting)  
 

Meer weten?  
Kijk op de website van de gemeente: 
www.stichtsevecht.nl/spelen. Hier vind je ook de 
link naar de website van de bewonerscommissie. 
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Speciaal voor kinderen  
 
Doe mee aan de knutselactie voor de speeltuin in jouw buurt 
De gemeente komt bij jou in de Friezenbuurt de speeltuin opknappen. Er is 15.000 euro voor de 
speeltuin. Met dat geld willen we de goede dingen doen in de speeltuin. Hoe wil jij dat de speeltuin in 
de Friezenbuurt eruit komt te zien? Laat het aan ons zien met het knutselpakket. 
 

Hoe doe je mee?   
 Vraag je vader of moeder of ze een knutselpakket voor je bestellen. Dat gaat via de website van 

bewonerscommissie Friezenbuurt www.friezenbuurt.nl/speeltuin. Bestellen kan tot 23 juni 2020. Het 
knutselpakket is gratis.  

 Kinderburgemeester Merle Schweppe brengt het knutselpakket op 25 juni rond 16.00 uur bij je thuis. 

 Knutsel, knip, plak en kleur je favoriete speeltuin met het knutselpakket. Bedenk wat je leuk of belangrijk 
vindt voor de speeltuin. Bijvoorbeeld bomen en planten, water, bloemen, een prullenbak of een 
nestkastje, een plekje om een tent of hut te bouwen. Jij mag het verzinnen!  

 Is je speeltuinplan af? Maak er dan een foto van.  

 Vraag je vader of moeder om de foto voor 12 juli op te sturen via www.friezenbuurt.nl/speeltuin.    

 Alle ingestuurde foto’s komen op de website van de bewonerscommissie Friezenbuurt. 

 Met alle foto’s en de informatie uit de vragenlijst maakt de gemeente een ontwerp voor de speeltuin. 
Soms moet de ontwerper de ideeën een beetje aanpassen om te zorgen dat het in het echt ook kan. 

 Als het ontwerp af is sturen we de hele buurt weer een nieuw wijkbericht om het ontwerp te laten zien. 
Dat is waarschijnlijk na de zomervakantie.  

~~~~~ 
Uitvoeren van het plan  
In het najaar willen we het plan voor de speeltuin uitvoeren. Tijdens het werk aan de speeltuin kunnen 
kinderen er niet spelen. Ook hebben de nieuwe planten en het gras tijd nodig om te groeien. Hoe lang dat 
precies duurt is afhankelijk van het weer. We moeten dus even geduld hebben. In de tussentijd kunnen 
kinderen spelen op de speelplekken aan de Jonkheer Strick van Linschotenstraat en de Burgemeester 
Huydecoperhof.  
 

Vergroening, natuur en klimaat 
Om beter om te kunnen gaan met extreme buien, hitte en droogte zetten we waar mogelijk de bestrating om 
in groen. Een zachte ondergrond kan namelijk meer water opnemen dan harde bestrating. Ook komen er 
bomen, planten en wilde bloemen. Die zorgen voor schaduw en verkoeling. Daardoor komen er   
verschillende planten en dieren. Dat is goed voor de natuur.  
 

Vragen over de speeltuin  
Bel met Saskia Hovinga op 14 0346, stuur haar een e-mail via info@stichtsevecht.nl of kijk op 
www.stichtsevecht.nl/spelen.   
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