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MAAK JE MOMENTEEL GEBRUIK 
VAN DEZE SPEELPLAATS?
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67,35%

Nee

Ja

24,49%

16,33%

48,98%

24,49%

5-12 jaar

13-18 jaar

19 jaar of ouder

LEEFTIJD

0-4 jaar

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..

25
13
3
2

28
3

74

Klimmen
Glijden
Zwaaien
Wippen
Verstoppen
Draaien
Fantasiespel

39
31
25
9

13
13
14

Andere ideeën en algemene opmerkingen over de speeltuin 

• fijn als een hekje omheen zit ivm weg oprennen
• Schommelen voor baby en peuter en kleuter
• Ik hoop dat het een mooie speeltuin word. En dat ik als 13/14 jarige er ook gebruik van van maken!
• De meeste van deze kinderen zijn geen kleuters meer dus het zou mooizijn als ergens komt voor iets grotere kinderen. En 

aangezien ik ze regelmatig in de boom zie ziten denk ik dat klimmen een hele goeie is (:
• Een klein en groot duikelrek en een ronde schommel net als in het van Nispen Park.
• Ik zou graag een laag en hoog duikelrek willen en een ronde schommel net als in het van nispenpark. Groetjes
• Een duik rek
• Gezellige zitplek voor ouders
• Er is al jaren verschrikkelijke overlast van andermans kinderen die zich associaal gedragen, het is een klankkast effect en mag 

niet in Nederland heb ik gelezen, mensen die er wat van zeiden werden bedreigd door kinderen en ouders, er hangt continu 
een vreselijke sfeer. En de herrie is niet te harden, ze slopen ook persoonlijke eigendommen. Ik zeg weg met dat plein, andere 
locatie, er zijn zelfs al meerdere mensen verhuisd hierom, die hebben ze met het hele groepje weggepest.

• Schommel
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• Een voetbal veld
• Duikelrek
• Misschien iets van sport dingen net als in het park in Elsbroek, dat is leuk ook voor de oudere kinderen. Zeker ook voor 

buurtbewoners.
• Een speelhuisje zou geweldig zijn. En genoeg prullenbakken zou heel handig zijn.
• Ik mis nog een basketballnet. Een rekstok voor turnoefeningen. Kunstgras op zacht op te vallen. En wiebeldingen om op te 

balanceren net als bij de kabelbaan achter de leerwinkel. Groetjes, (bijna) 7 jaar.
• Schommel met veiligheid (kinder zit schommel ) rubberen tegels en bijvoorbeeld een bakje zodat ik bij men kind kan zitten als 

zij speelt
• Ik hou ook heel erg van schommelen (graag ook een kinderzitschommel). Ik vind het fijn als mijn vader en moeder bij mij 

kunnen zitten op een bankje. En het zou ook fijn zijn als er rubberen tegels worden neergelegd.
• Schommel en eventueel stapstenen
• Trampoline
• Schommel, trampoline, grote klimrek,
• Ik wil een trampoline alles het kan ik ben 9 ik zit daar in de buurt
• Trampoline en of hele hoge glijbaan
• Het mag wel wat groter worden
• Voetbalveldje Trampoline
• Trampoline als jullie blieft?
• Duikerrek, trampoline
• Ik zou graag een duikelrek willen omdat er nu dingen staan voor kleine kinderen maar ondertussen wonen er veel grote 

kinderen gr 
• Liever geen gras of zand, i.v.m. de modder na regen. Wij wonen aan het pleintje, dus zouden continu modder in huis hebben
• kat vriendelijk maken
• Wij maken hier vaak gebruik van want we wonen om de hoek, het zal fijn zijn als het voor alle leeftijden is en ook beweeglijk 

op dit moment is er alleen een huisje en een wipwap bepaald niet echt beweeglijk voor ons fijn dat jullie deze speeltuin 
veranderen Groetjes de buurt

• Graag zorgen dat bankjes niet uitnodigen om tot diep in de nacht te gebruiken (hangjongeren).
• Van zand of gras zullen de omwonende wellicht niet heel blij worden vanwege de inloop.
• Houdt er aub rekening mee dat wij ontzetten blij zijn dat het speeltuintje wordt vernieuwd. We spelen er dan ook zo goed als 

dagelijks. Maar we worden ook ouder (nu 4 en 6) en zouden graag meer willen klimmen en klauteren :)


