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Beste bewoner(s),
U woont vlakbij een speellocatie in de wijk Hooghuis. Aan deze speellocatie wordt wat verandert.
In deze brief leest u hier meer over.
Speelplan vernieuwd samen met wijkbewoners
Het laatste Speelplan van de wijk Hooghuis is opgesteld in 2011. Samen met een nieuwe werkgroep,
is er gewerkt aan een actualisatie van het speelplan. De werkgroep bestaat uit enthousiaste
buurtbewoners uit de wijk en een vertegenwoordiger uit wijkvereniging. Zij gaven dit voorjaar
gehoor aan onze oproep mee te denken.
Voor heel de wijk
Met een kritische blik bekeek de werkgroep alle speellocaties in de wijk en hebben zij de Gemeente
geadviseerd. De keuzemogelijkheden waren: de speelplek behouden, de speelplek opheffen of het
aanvullen/verplaatsen van speeltoestellen op/van de speelplek. Dit alles rekening houdend met het
beschikbare budget, de leeftijdsopbouw en wensen van de kinderen. Dit leidde tot een compleet plan
die het belang van de hele wijk dient. Het college neemt deze adviezen graag over.
Het speelplan ter inzage
In de hal van het stadskantoor ligt het vernieuwde speelplan, met daarin uitleg en afbeeldingen van
de speellocaties ter inzage. Ook staat het speelplan op www.etten-leur.nl. Aan de achterzijde van
deze brief vindt u alvast een samenvatting.
Wilt u reageren op het plan?
Reageren op het speelplan kan tot en met 24 september 2018 . Schrijf dan een brief aan college van
burgemeester en wethouders van Etten-Leur, t.a.v. afdeling Samenleving, Postbus 10.100, 4870 GA
Etten-Leur . Vermeld u hierbij ‘Actualisatie Speelplan Hooghuis’.
Ontvangen we binnen de genoemde periode geen reacties die leiden tot heroverweging van het
speelplan, bestellen wij de speeltoestellen en plaatsen we deze nog dit jaar.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders
Cees Martens

Samenvatting Speelplan wijk Hooghuis
Kijk voor het complete speelplan op: www.etten-leur.nl
De volgende speeltoestellen worden gedurende de looptijd van dit speelplan verwijderd:
 Schoonhout (1) evenwichtsbalk
 Schoonhout (2) miniklimrek
 Havik (1) speelhuis
 Havik (3) ballenvanger
 Sperwer duikelrek
 Bonte Specht 2 van de 3 bruggen
 Zilvermeeuw evenwichtsbalk en bokspringpalen
 Kuifeend duikelrek
De volgende speeltoestellen zijn nieuw:
 Schoonhout (1) combinatietoestel
 Schoonhout (2) combinatietoestel en draaielement
 Havik (1) glijbaan en draai element
 Kuifeend peuterzitje voor de bestaande schommel
 Beatrixpark peuterzitje voor de bestaande schommel
 Sperwer combinatietoestel
 Korhoen auto
 IJsvogel draaielement
 Zilvermeeuw Vogelnestschommel
 Vogelaarpark minigoaltjes
 Liesbosweg trampoline en duoschommel
De volgende speeltoestellen worden verplaatst:
 De glijbaan van het Schoonhout (1) wordt verplaatst naar het Beatrixpark.
 Het hobbelfiguur jumbo Schoonhout (2) naar Kuifeend.
 Goaltje uit het Vogelaar park gaat naar Havik (3).
 De glijbaan van de Sperwer gaat naar de Liesbosweg.
 De motorfiets uit de Havik (2) wordt geplaatst bij de Korhoen.
 Het klavertje vier wipje uit de Havik (2) worden op Havik (1) herplaatst.
 De enkele schommel van de Liesbosweg gaat naar de IJsvogel.
 Het veerelement uit de Liesbosweg wordt bij de IJsvogel geplaatst.
 Het klimrek uit de Liesbosweg wordt bij de Korhoen geplaatst.
Grindzand ondergrond vervangen door rubbertegels:
 Havik (1)
 Zilvermeeuw
 Beatrixpark
 Putter
Overige wijzigingen:
 Hooghuis, herstellen bankje
 Zwaluw, herstellen hekwerk
 Plevier aanleg stoepje met afbeelding duizendpoot + bankje
 Korhoen bankje
 Beatrixpark bankje
 Liesbosweg bankje
De volgende speellocaties blijven ongewijzigd:
 Elisabethpark, Houtduif, Roerdomp, Roerdomp,
 Koperwiek, Meerkoet, Zilvermeeuw (1)

