Proces Speelplaats De Duyf
Voorlopig ontwerp:
- 2 varianten
- Locatie: achterzijde De Duyf 1-11

Optie A
3 stemmen

Optie B
11 stemmen

Voorstel van bewoners
Naar aanleiding van het voorlopig ontwerp stelden enkele bewoners voor de
speelplaats te verplaatsen naar de voorzijde van De Duyf 1-11.
De gemeente is voorstander van dit plan, omdat de speelplaats dan meer in
het zicht komt te liggen.

Enquête
Om te onderzoeken of dit voorstel wordt ondersteund door de buurt, heeft de
gemeente hierover een enquête gehouden onder 75 omwonenden.
De gemeente ontving 25 reacties op de enquête:
- 20 omwonenden (80%) zijn voor het voorstel
- 5 omwonenden (20%) zijn tegen het voorstel
De bewoners die tegen het voorstel zijn, zijn echter allemaal direct
omwonenden van de speelplaats.

Gesprek
De gemeente heeft daarom het ontwerp aangepast naar aanleiding van de bezwaren en de 25
direct omwonenden van de speelplaats uitgenodigd voor een gesprek.
In dit gesprek kwamen de volgende wensen naar voren:
- De beplanting rond de speelplaats vervangen door robuuste struiken;
- Meer variatie in de bomen rond de speelplaats;
- Vogel- en insect vriendelijke beplanting;
- De losse speeltoestellen vervangen door een combinatietoestel;
- De ondergrond van gras en houtsnippers vervangen door kunstgras.
- Nagekomen reactie: hoog klimmen toevoegen.

Hierbij leggen wij uit hoe wij met deze wensen omgaan:
Aanpassen:
- De beplanting rond de speelplaats vervangen wij door robuuste, lage struiken;
- De minder vitale krenteboompjes rond de speelplaats vervangen wij door gele kornoelje en
lijsterbes. Enkele vitale krenteboompjes rond de speelplaats blijven gehandhaafd;
- Alle bomen en struiken rond de speelplaats zijn aantrekkelijk voor vogels en/ of insecten.
Niet/ gedeeltelijk aanpassen:
- Een combinatietoestel voor jonge kinderen (0-5 jaar) met de speelwaarden schommelen,
duikelen, glijden en klimmen bleek lastig te vinden. In plaats daarvan kiezen wij voor een losse
schommel en duikelrek en een klein combinatietoestel met klimmen/ glijden;
- De ondergrond van gras en houtsnippers vervangen door kunstgras. Kunstgras is erg kostbaar.
Bovendien gebruiken wij bij voorkeur natuurlijke materialen voor de ondergronden. Wij kiezen
daarom voor een ondergrond van gras. Op de kwetsbare plekken zullen wij doorgroeimatten
toepassen.
- Nagekomen reactie: hoog klimmen toevoegen. De speelplaats is bedoeld voor jonge kinderen
(0-5 jaar). Daarom is al te hoog klimmen niet wenselijk. Bij een speeltoestel met een grotere
valhoogte dan 1 meter worden bovendien extra eisen gesteld aan de valondergrond. Hierdoor
nemen de kosten aanzienlijk toe. Deze ruimte is er niet meer in het budget. Wel is de glijbaan
vervangen door een klein combinatietoestel dat er wat uitdagender uitziet.
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Beplanting rond Speelplaats De Duyf

Gele kornoelje

Enkele mooie
krenteboompjes
handhaven

Lijsterbes

Uitgangspunten beplanting:
Variatie in bomen - Robuuste lage struiken - Vogel- en insect vriendelijk

Lijsterbes

