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MAAK JE MOMENTEEL GEBRUIK 
VAN DEZE SPEELPLAATS?

24,32%

75,68%

Nee

Ja

32,43%

5,41%

40,54%

29,73%

0-4 jaar

5-12 jaar

13-18 jaar19 jaar of ouder

LEEFTIJD

De Visserlaan, Hillegom
Aantal respondenten: 37

Wat moet er in de speelplek komen?       respons

Waarom vul je de enquête in?  aantal

Ik ben een kind   
Ik heb één of meer kinderen
Ik heb een of meer kleinkinderen
Ik zorg/pas op één of meer kinderen
Ik woon in de buurt
Anders namelijk..
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Klimmen
Glijden
Zwaaien
Wippen
Verstoppen
Draaien
Fantasiespel
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17
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Andere ideeën en algemene opmerkingen over de speeltuin 

• hekje eromheen ivm weg
• Baby schommel
• Schommel voor baby’s en peuters 
• Graag ook een schommel voor baby’s en peuters.
• afvalcontainer en alle internet kastjes die er in Hillegom staan verwijderen. Ziet er niet uit!!!!!!!!!
• Zitgelegenheid voor (groot)ouders ; bankjes. Ook prullenbak.
• meschien een trampoline en een chil plek
• Een bankje aan de voorkant van het speeltoestel en eventueel een afbakening naar de weg.
• Met de tijd gaat de meer en dorp school verdwijnen. En zal onder gebracht worden in het ikc. Het park aangrenzend aan de 

huidige meer en dorp school is op dit moment erg leuk in gericht voor jonge kinderen (het gras is wel erg vochtig tot moeras 
achtig op diverse plekken). Voor kinderen vanaf 8 en ouder is er weinig ruimte en uitdaging wat mi de hangjongeren van 
morgen gaat creëeren. De Belt is de eerst serieus ingerichte plek voor deze doelgroep. Maar voor jongeren tot 10 vaak niet 
zelfstandig te bereiken vanuit meer en dorp. Misschien kan hier ook naar gekeken worden.

• Een bankje zodat ouders kunnen zitten, een prullenbak
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• Misschien een hek erom. Door de bossage die hoog groeit en de meterkast zijn de kinderen moeilijk te zien voor bestuurders. 
Hoge drempels dat ze een stuk rustiger rijden.

• Skeelerbaan erbij zou leuk zijn
• In de wijk zijn al speelplekken voor wat ouderen kinderen zoals de kabelbaan enz. Voor de kinderen van 0-4 is er nauwelijks 

speelplek. Met een wijk die steeds meer verjongt door de verkoop van de huur woningen is er behoefte aan speelplek voor de 
kleinere kinderen. Waarbij veiligheid ook erg belangrijk is. Dus goede rubber tegels onder de toestellen en een uitnodigend 
uiterlijk.

• Speelplek grens aan een voetgangersoversteek thv Visserlaan 30. Onveilige situatie! Hier zou voor het rijdend verkeer een 
betere snelheidsbeperkende maatregel moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld een veel hogere drempel, of wellicht een hoge 
dubbele drempel. De huidige drempel voldoet absoluut niet als snelheidsbeperking.

• Een heel groot spiltoestel.
• Wij willen de volgende attributes in onze speeltuin: schommel en verstoppen graag dankuwel
• Graag geen bankje plaatsen. Voor de vorige renovatie stond er een bankje, dit was een aantrekkelijke hangplek voor de jeugd. 

Voordat er gespeeld kon worden door kinderen moest er eerst geruimd worden, o.a. sigaretten, condooms en drugnaalden heb 
ik vaak genoeg op geruimd

• een schommel


