Beantwoording open vragen/opmerkingen
Schetsontwerp aanleg nieuwe speelplaats rondom
de hoogspanningsmast gelegen aan de Bottelarij
Er hebben rond de 180 huishoudens middels de vragenlijst gereageerd op het schetsontwerp.
Daarnaast hebben sommige bewoners tijdens de digitale inloopavond een reactie gegeven in de
chat. Al deze vragen en opmerkingen zijn in dit document gesorteerd op onderwerp. Reacties waarin
meerdere onderwerpen worden aangesneden, zijn daarom soms opgeknipt. Gelijksoortige reacties
van verschillende respondenten zijn niet samengevoegd, maar staan bij elkaar; gelijksoortige reacties
van dezelfde respondent zijn wel samengevoegd tot één reactie. Opmerkingen waarbij geen reactie
van de gemeente nodig is, staan onderaan dit document.
Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk gehoor te geven aan de reacties. Wat er met de
beantwoording op de vragenlijst gaat gebeuren, staat achter iedere reactie aangegeven met een
nummer:
1. Reactie wordt ingepast in het voorlopig ontwerp
2. Reactie wordt niet ingepast in het voorlopig ontwerp
3. Reactie heeft geen relatie tot dit project
Als er geen nummer staat, heeft desbetreffende opmerking geen invloed op het ontwerp.

Reactie op vragenlijst

Reactie gemeente
Nr.

Hoogspanningsmast
1

Hoogspanningsmast weg aub!!
Ivm gezondheid kinderen!!

2

We zijn niet de eigenaar van de hoogspanningsmast,
het is helaas niet mogelijk om de locatie van de mast
te veranderen.
De zorgen om de hoogspanningsmast zijn
begrijpelijk. Daarom hebben we navraag gedaan bij
Tennet (eigenaar hoogspanningsmast). Zij geven aan
dat het plaatsen van een hek ongebruikelijk is.
Mocht er toch in geklommen worden, dan kan met
maatwerk inklimbeveiliging worden geplaatst.
Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat
verblijven onder de hoogspanningsmast veilig is en
geen verhoogd risico met zich meebrengt.

2

Het verwijderen van de
hoogspanningsmast

2

We zijn niet de eigenaar van de hoogspanningsmast,
het is helaas niet mogelijk om de locatie van de mast
te veranderen.

3

Ook het spelen onder een
hoogspanningsmast ben ik geen
voorstander van.

2

De zorgen om de hoogspanningsmast zijn
begrijpelijk. Daarom hebben we navraag gedaan bij
Tennet (eigenaar hoogspanningsmast). Zij geven aan
dat het plaatsen van een hek ongebruikelijk is.
Mocht er toch in geklommen worden, dan kan met
maatwerk inklimbeveiliging worden geplaatst.
Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat
verblijven onder de hoogspanningsmast veilig is en
geen verhoogd risico met zich meebrengt.

4

Persoonlijk ben ik van mening
dat deze natuurspeelplaats
alleen kan worden gebouwd
onder de voorwaarde dat de
hoogspanningsmast wordt
verplaatst. Onderzoek heeft
uitgewezen dat teveel
blootstelling aan magnetische
straling juist op kinderen grote
negatieve effecten zal hebben.

2

We zijn niet de eigenaar van de hoogspanningsmast,
het is helaas niet mogelijk om de locatie van de mast
te veranderen.
De zorgen om de hoogspanningsmast zijn
begrijpelijk. Daarom hebben we navraag gedaan bij
Tennet (eigenaar hoogspanningsmast). Zij geven aan
dat het plaatsen van een hek ongebruikelijk is.
Mocht er toch in geklommen worden, dan kan met
maatwerk inklimbeveiliging worden geplaatst.
Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat
verblijven onder de hoogspanningsmast veilig is en
geen verhoogd risico met zich meebrengt.

5

Zou nog mooier zijn als de
hoogspanningstoren verplaatst
kan worden.

2

We zijn niet de eigenaar van de hoogspanningsmast,
het is helaas niet mogelijk om de locatie van de mast
te veranderen.

6

Zou het een mogelijkheid zijn om 2
De hoogspanningsmast te
verplaatsen/verwijderen?

We zijn niet de eigenaar van de hoogspanningsmast,
het is helaas niet mogelijk om de locatie van de mast
te veranderen.

7

Maak me zorgen om magnetisch 2
veld van mast. Zou graag willen
verzoeken om de mast te
verplaatsen. Zodat de straling op
de spelende kinderen nihil is.

De zorgen om de hoogspanningsmast zijn
begrijpelijk. Daarom hebben we navraag gedaan bij
Tennet (eigenaar hoogspanningsmast). Zij geven aan
dat het plaatsen van een hek ongebruikelijk is.
Mocht er toch in geklommen worden, dan kan met
maatwerk inklimbeveiliging worden geplaatst.
Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat
verblijven onder de hoogspanningsmast veilig is en
geen verhoogd risico met zich meebrengt.

8

Daarnaast vind ik het echt
ongelofelijk dat er een
speelplaats gerealiseerd wordt

2

De zorgen om de hoogspanningsmast zijn
begrijpelijk. Daarom hebben we navraag gedaan bij
Tennet (eigenaar hoogspanningsmast). Zij geven aan

9

onder een stroommast. Dit is
bewezen ongezond. De ruimte is
prachtig om te spelen, maar de
mast moet echt weg. Dit is
überhaupt wenselijk zo dicht
naast een woonwijk en
sportvelden.

dat het plaatsen van een hek ongebruikelijk is.
Mocht er toch in geklommen worden, dan kan met
maatwerk inklimbeveiliging worden geplaatst.

De stroommast is echt een
2
probleem. Ik snap dat jullie geen
eigenaar zijn, maar hier moet
wel wat mee gebeuren. Het is
onverantwoord en ongezond om
daaronder te spelen en wonen.

De zorgen om de hoogspanningsmast zijn
begrijpelijk. Daarom hebben we navraag gedaan bij
Tennet (eigenaar hoogspanningsmast). Zij geven aan
dat het plaatsen van een hek ongebruikelijk is.
Mocht er toch in geklommen worden, dan kan met
maatwerk inklimbeveiliging worden geplaatst.

Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat
verblijven onder de hoogspanningsmast veilig is en
geen verhoogd risico met zich meebrengt.

Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat
verblijven onder de hoogspanningsmast veilig is en
geen verhoogd risico met zich meebrengt.
10

Ik wil dat de hoogspanningmast
gaat weg omdat het is niet
gezond.

2

We zijn niet de eigenaar van de hoogspanningsmast,
het is helaas niet mogelijk om de locatie van de mast
te veranderen.
De zorgen om de hoogspanningsmast zijn
begrijpelijk. Daarom hebben we navraag gedaan bij
Tennet (eigenaar hoogspanningsmast). Zij geven aan
dat het plaatsen van een hek ongebruikelijk is.
Mocht er toch in geklommen worden, dan kan met
maatwerk inklimbeveiliging worden geplaatst.
Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat
verblijven onder de hoogspanningsmast veilig is en
geen verhoogd risico met zich meebrengt.

11

Mooi. Lichte zorg over de
straling van de toren, maar die
heb ik sowieso...

2

De zorgen om de hoogspanningsmast zijn
begrijpelijk. Daarom hebben we navraag gedaan bij
Tennet (eigenaar hoogspanningsmast). Zij geven aan
dat het plaatsen van een hek ongebruikelijk is.
Mocht er toch in geklommen worden, dan kan met
maatwerk inklimbeveiliging worden geplaatst.
Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat
verblijven onder de hoogspanningsmast veilig is en
geen verhoogd risico met zich meebrengt.

12

Ziet er goed uur, hopelijk kan
ook de electriciteitsmast nog
weg

2

We zijn niet de eigenaar van de hoogspanningsmast,
het is helaas niet mogelijk om de locatie van de mast
te veranderen.

13

Super, alleen de
hoogspanningsmast op die plek
is wel een doorn in t oog. Zou
mooi zijn als de mast verwijderd
of verplaatst zou kunnen
worden.

2

We zijn niet de eigenaar van de hoogspanningsmast,
het is helaas niet mogelijk om de locatie van de mast
te veranderen.

14

ik hoeverre kan het schade
2
geven aan de gezondheid van de
kinderen om te spelen onder de
hoogspanningsmast?

De zorgen om de hoogspanningsmast zijn
begrijpelijk. Daarom hebben we navraag gedaan bij
Tennet (eigenaar hoogspanningsmast). Zij geven aan
dat het plaatsen van een hek ongebruikelijk is.
Mocht er toch in geklommen worden, dan kan met
maatwerk inklimbeveiliging worden geplaatst.
Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat
verblijven onder de hoogspanningsmast veilig is en
geen verhoogd risico met zich meebrengt.

15

Wat is er aan onderzoek gedaan
over mogelijk gevaar spelen
onder een hoogspanningsmast?

2

De zorgen om de hoogspanningsmast zijn
begrijpelijk. Daarom hebben we navraag gedaan bij
Tennet (eigenaar hoogspanningsmast). Zij geven aan
dat het plaatsen van een hek ongebruikelijk is.
Mocht er toch in geklommen worden, dan kan met
maatwerk inklimbeveiliging worden geplaatst.
Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat
verblijven onder de hoogspanningsmast veilig is en
geen verhoogd risico met zich meebrengt.

16

Prachtig. Graag wel rekening
houden met spanning van mast.
Voorkeur om mast helemaal te
verplaatsen.

2

We zijn niet de eigenaar van de hoogspanningsmast,
het is helaas niet mogelijk om de locatie van de mast
te veranderen.

17

ik kan niet goed zien of er een
omheining is gepland rond de
hoogspanningsmast. Dit is wel
een gevaarlijk punt in het plan.
Optie onderzoeken om te
verwijden is gewenst. Anders
een hek/afscherming

2

De zorgen om de hoogspanningsmast zijn
begrijpelijk. Daarom hebben we navraag gedaan bij
Tennet (eigenaar hoogspanningsmast). Zij geven aan
dat het plaatsen van een hek ongebruikelijk is.
Mocht er toch in geklommen worden, dan kan met
maatwerk inklimbeveiliging worden geplaatst.

18

komt er een hek rondom de
hoogspanningsmast? wij vinden
dit wel erg belangrijk

2

De zorgen om de hoogspanningsmast zijn
begrijpelijk. Daarom hebben we navraag gedaan bij
Tennet (eigenaar hoogspanningsmast). Zij geven aan
dat het plaatsen van een hek ongebruikelijk is.
Mocht er toch in geklommen worden, dan kan met
maatwerk inklimbeveiliging worden geplaatst.

19

Mooie groene hek om zendmast
heen tbv veiligheid.

2

De zorgen om de hoogspanningsmast zijn
begrijpelijk. Daarom hebben we navraag gedaan bij

Tennet (eigenaar hoogspanningsmast). Zij geven aan
dat het plaatsen van een hek ongebruikelijk is.
Mocht er toch in geklommen worden, dan kan met
maatwerk inklimbeveiliging worden geplaatst.
20

Ik weet niet meer zeker of ik het 2
goed heb gehoord, maar komen
er bomen of andere begroeing
rond/om de hoogspanningsmat?

Er zijn geen bomen opgenomen in het voorlopig
ontwerp. Dit heeft te maken met de beperkte
mogelijkheden rondom de hoogspanningsmast.

Barbecue-/vuurplaats
21

Wat ik vreemd vind is de bbq
1
plaats en bankjes. Het lijkt me
niet de bedoeling om Jan en
alleMan hier te laten ‘hangen’ en
fikkie te stoken. Dat matcht niet
met de doelgroep van fase 11:
veel baby’s, peuters en kleuters.

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald. Overigens is
de doelgroep van deze speelplek kinderen vanaf 10
jaar.

22

Nog graag wat nadere toelichting 1
over de bbq plaats: we vinden
dat echt niet zo'n goed idee
omdat het andere bezoekers dan
kinderen zal trekken, voor
onbegeleide of jongere kinderen
gevaarlijk is en uitnodigt tot bbq'
en tot laat in de avond wat rook
en geluidsoverlast oplevert.

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

23

Schets is erg leuk, barbecueën
1
zou niet toegestaan moeten
worden. Met barbecueën en
vuurplaats ontstaat er afval,
etensresten trekken nog meer
ratten aan en kunnen schadelijk
zijn voor honden, dit is de enige
plek in de buurt waar ze lekker
los mogen lopen. Ook meer kans
op nachtelijke overlast.

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

24

Geen BBQ plaats doen, dat voegt 1
helemaal niets toe aan het
speeleiland. Dit gaat alleen maar
rommel en overlast geven, dus
absoluut geen BBQ plaats doen.

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

25

BBQ plek lijkt mij niet wenselijk,
barbecueën doen mensen thuis,

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

1

en gaan niet hun spullen
meenemen daarheen
26

buurtbewoners hebben een tuin 1
om in te bbq' en, dus het is
vooral voor niet-buurtbewoners

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

27

BBQ-en kunnen bewoners in hun 1
eigen tuin doen, lijkt mij.

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

28

Is BBQ plek vlak bij de woningen
een goed idee?

1

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

29

Vraag me af of vuurtje stoken
een goed idee.

1

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

30

Super leuk plan, behalve de
1
vuurplaats. Dit gaat voor afval en
overlast zorgen.

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

31

Geweldig maar aub geen
vuur/bbq plek!!

1

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

32

Bbq/ vuurplaats gevaarlijk plus
groot risico op overlast, hangen

1

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

33

Niet wenselijk als dit een
hangplek voor jongeren wordt.
BBQ plaats heel mooi en leuk,
maar ook dat zou hangjeugd
kunnen aanmoedigen om dit op
verkeerde wijze te gebruiken.

1

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

34

Ik heb grote twijfels over een
open BBQ/vuurplaats. Dit klinkt
leuk maar denk dat het vooral
voor zeer onveilige situaties zal
leiden, ongecontroleerd fikkie
stoken, veel stank en
geluidsoverlast en een
trekpleister voor hangjongeren.
Verzoek is om de bbq plaats te
verwijderen. BBQ-en kan thuis.

1

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

35

Zorg over BBQ-plek/vuurplaats
1
qua veiligheid; angst voor vuur
zonder toezicht, maar ook
sociale onveiligheid. Het is ideale
plek voor jongeren om elkaar te
ontmoeten, te drinken,
muziekluisteren en fikkie stoken.
Zoals nu ook bij de spoorbrug

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

aan de Diem gebeurt. De plek
wordt dan overgenomen.
36

BBQ plek eruit laten ivm
hangjongeren.

1

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

37

Bbq potentieel gevaarlijk

1

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

38

Mooi plan. Alleen de bbq plek zie 1
ik niet zitten als directe buur van
het speelveld. Ik zie jongere
kinderen van 4/12 deze niet
gebruiken en ben bang dat dit
ouderen jongeren aantrekt.

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

39

Heb alleen m'n twijfels bij de
bbq/vuurwerk. Elders zorgt zo'n
plek voor veel zwerfvuil
(jongeren die daar blikjes e.d.
achter laten)

1

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

40

Ik vind het een mooi idee. Echter 1
vind ik een bbq of vuurplaats een
heel slecht idee. Dit gaat
hangjeugd veroorzaken en dat
terwijl wij het jongste deel van
de sniep zijn. In letterlijke zin: we
hebben een babyboom. Ik zou
dit eerder in de oudere fases van
de sniep realiseren.

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

41

Ik ben er daarentegen tegen dat 1
er een bbq/vuurstookplek
komt.Bbq’en kunnen mensen
thuis in tuin of op stoep.De
vuurstookplek bij Jeugdland (de
inspiratiebron) is na sluitingstijd
niet meer toegankelijk.Dat is hier
niet zo.Ik vrees
rook/stankoverlast.

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

42

Hartstikke leuk, alleen de BBQ
1
plaats klinkt als een plek waar
gemakkelijk fikkies gestookt
kunnen worden. Dus die zou weg
mogen. Verder onwijs leuk
bedacht!

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

43

BBQ plek lijkt mij minder
1
geslaagd ivm het aantrekken van

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

hangjongeren en de mogelijke
overlast die daaruit voortkomt.
44

Ik ben wel benieuwd wat de
1
ideeën zijn met de vuurplaats?
Bij Jeugdland is er bv begeleiding
voor het gebruik van vuur en is
het niet toegestaan om zonder
volwassenen met het vuur te
spelen.

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

45

De Gemeente zou kunnen
1
nadenken over een alternatiefve
plek (met een BBQ) voor de
oudere jeugd, zoals deze nu al bij
elkaar komt bij het bruggetje bij
De Diem.

De bbq-plek is uit het ontwerp gehaald.

Speeltoestellen
46

Ziet er leuk uit, maar ik mis nog
wel speeltoestellen

2

In het voorlopig ontwerp hebben we ingepast wat
mogelijk is. Door de ondergrond en de kabels boven
de grond zijn de mogelijkheden beperkt. Daarom
hebben we het gelaten bij de kabelbaan als
uitdagend toestel, en verder een ren/klim/klauter
route ingetekend, waarbij water een groot
onderdeel is, en ook nog de vrijheid bestaat om zelf
te kunnen ontdekken en spelen. Ook zijn er
verschillende wilgenhutten ingetekend. We zijn nog
aan het onderzoeken of er een geschikte plek is om
een klimtoren toe te voegen.

47

Kan er van die heuvel een hoge
glijbaan komen?

2

In het voorlopig ontwerp hebben we ingepast wat
mogelijk is. Door de ondergrond en de kabels boven
de grond zijn de mogelijkheden beperkt. Daarom
hebben we het gelaten bij de kabelbaan als
uitdagend toestel, en verder een ren/klim/klauter
route ingetekend, waarbij water een groot
onderdeel is, en ook nog de vrijheid bestaat om zelf
te kunnen ontdekken en spelen. Ook zijn er
verschillende wilgenhutten ingetekend. We zijn nog
aan het onderzoeken of er een geschikte plek is om
een klimtoren toe te voegen.

48

Misschien een klimwand en een
glijbaan van een van de
heuveltjes?

In het voorlopig ontwerp hebben we ingepast wat
mogelijk is. Door de ondergrond en de kabels boven
de grond zijn de mogelijkheden beperkt. Daarom
hebben we het gelaten bij de kabelbaan als
uitdagend toestel, en verder een ren/klim/klauter
route ingetekend, waarbij water een groot

onderdeel is, en ook nog de vrijheid bestaat om zelf
te kunnen ontdekken en spelen. Ook zijn er
verschillende wilgenhutten ingetekend. We zijn nog
aan het onderzoeken of er een geschikte plek is om
een klimtoren toe te voegen.
49

Toevoeging van een glijbaan of
schommel zou het geheel nog
verder verbeteren en zodoende
de druk op het speelpleintje
binnen het mandelig terrijn
verlichten.

2

In het voorlopig ontwerp hebben we ingepast wat
mogelijk is. Door de ondergrond en de kabels boven
de grond zijn de mogelijkheden beperkt. Daarom
hebben we het gelaten bij de kabelbaan als
uitdagend toestel, en verder een ren/klim/klauter
route ingetekend, waarbij water een groot
onderdeel is, en ook nog de vrijheid bestaat om zelf
te kunnen ontdekken en spelen. Ook zijn er
verschillende wilgenhutten ingetekend. We zijn nog
aan het onderzoeken of er een geschikte plek is om
een klimtoren toe te voegen.

50

[Ik mis] mandschommel

2

In het voorlopig ontwerp hebben we ingepast wat
mogelijk is. Door de ondergrond en de kabels boven
de grond zijn de mogelijkheden beperkt. Daarom
hebben we het gelaten bij de kabelbaan als
uitdagend toestel, en verder een ren/klim/klauter
route ingetekend, waarbij water een groot
onderdeel is, en ook nog de vrijheid bestaat om zelf
te kunnen ontdekken en spelen. Ook zijn er
verschillende wilgenhutten ingetekend. We zijn nog
aan het onderzoeken of er een geschikte plek is om
een klimtoren toe te voegen.

51

[Ik mis] een klimtoren

We zijn nog aan het onderzoeken of er een geschikte
plek is om een klimtoren toe te voegen.

52

Mis iets om te kunnen klimmen,
klauteren.

We zijn nog aan het onderzoeken of er een geschikte
plek is om een klimtoren toe te voegen.

53

Prima volgens mij. Wat meer
uitnodiging tot klimmen en
klauteren maken het helemaal
af!

We zijn nog aan het onderzoeken of er een geschikte
plek is om een klimtoren toe te voegen.

54

[Ik mis] iets met sporten(doeltjes
of skaten) en hoger klimmen?

We zijn nog aan het onderzoeken of er een geschikte
plek is om een klimtoren toe te voegen.

55

In de schets zag ik betonnen
1
buizen in de heuvels. Dat lijkt me
niet iets voor 8 tot 12 jarigen.
Zijn die als optie getekend, of is
dat een plan?

Die zijn inderdaad verwijderd.

56

Mis nog de
skatebaan....wederom optie bij
de schaatsbaan en kop jaagpad
bij de Sportlaan

2

De IJsbaan is een natuurgebied, en een buitendijkse
waterbuffer, met het peilbeheer bij Waternet.
Hierdoor kunnen we niks aan de invulling van deze
plek veranderen.

57

Ik mis in beide ontwerpen
mogelijkheden voor de
doelgroep 14 plus

1

Er is een trapveldje bij het Jaagpad, bij de Bottelarij
wordt ruimte geboden om hutten te bouwen van
wilgentakken en daarnaast zijn op het bestaande
sportpark ook verschillende speeltoestellen voor de
oudere jeugd.

58

Mijn kinderen geven aan dat een 2
pingpong tafel daar mooi zou
passen!

Op het bestaande sportpark is een pingpong tafel
aanwezig.

59

Beetje summier ingericht. Ik ben
een beetje bang dat het net zo
wordt als bij die studentenflats
aan het spoor, waar eigenlijk net
niets is. Ook een kabelbaan en
wat natuurlijks, maar dat biedt
net te weinig. Zo'n halfpipe als
op t diemerplein zou een leuke
toevoeging zijn. Misschien een
basketkorf.

In het voorlopig ontwerp hebben we ingepast wat
mogelijk is. Door de ondergrond en de kabels boven
de grond zijn de mogelijkheden beperkt. Daarom
hebben we het gelaten bij de kabelbaan als
uitdagend toestel, en verder een ren/klim/klauter
route ingetekend, waarbij water een groot
onderdeel is, en ook nog de vrijheid bestaat om zelf
te kunnen ontdekken en spelen. Ook zijn er
verschillende wilgenhutten ingetekend. We zijn nog
aan het onderzoeken of er een geschikte plek is om
een klimtoren toe te voegen.

60

Ontoereikend om kinderen
naartoe te laten gaan. Diemen
heeft inmiddels verschillende
speeltuinen gerealiseerd die niet
goed uitgepakt hebben (Diemen
Zuid langs de Gooise weg, achter
de studenten flats) omdat er
weinig kinderen naartoe gaan. Er
moeten uitdagende toestellen
staan (skatebaan, klimrek).

In het voorlopig ontwerp hebben we ingepast wat
mogelijk is. Door de ondergrond en de kabels boven
de grond zijn de mogelijkheden beperkt. Daarom
hebben we het gelaten bij de kabelbaan als
uitdagend toestel, en verder een ren/klim/klauter
route ingetekend, waarbij water een groot
onderdeel is, en ook nog de vrijheid bestaat om zelf
te kunnen ontdekken en spelen. Ook zijn er
verschillende wilgenhutten ingetekend. We zijn nog
aan het onderzoeken of er een geschikte plek is om
een klimtoren toe te voegen.

61

Zo'n muurtje ziet er leuk uit,
maar hebben kinderen weinig
aan. Als deze speeltuin voor
kinderen vanaf 7 oid, zullen ze
daar ws veel zelf spelen. Ik mis
een beetje de uitdaging of iets
waar ze iets mee kunnen. Als er
pallets aangevoerd blijven
worden is er wat meer mogelijk.

In het voorlopig ontwerp hebben we ingepast wat
mogelijk is. Door de ondergrond en de kabels boven
de grond zijn de mogelijkheden beperkt. Daarom
hebben we het gelaten bij de kabelbaan als
uitdagend toestel, en verder een ren/klim/klauter
route ingetekend, waarbij water een groot
onderdeel is, en ook nog de vrijheid bestaat om zelf
te kunnen ontdekken en spelen. Ook zijn er
verschillende wilgenhutten ingetekend. We zijn nog

aan het onderzoeken of er een geschikte plek is om
een klimtoren toe te voegen.
62

Ga eens kijken bij de speeltuin
die gerealiseerd wordt in
Funenpark (Amsterdam), erg
mooie uitvoering, Mariotteplein
(Watergraafsmeer). Zijn beide
drukbezochte plekken. Lijkt alsof
hier te weinig geld beschikbaar
is. Alleen een kabelbaan nodigt
niet uit tot bewegen...

In het voorlopig ontwerp hebben we ingepast wat
mogelijk is. Door de ondergrond en de kabels boven
de grond zijn de mogelijkheden beperkt. Daarom
hebben we het gelaten bij de kabelbaan als
uitdagend toestel, en verder een ren/klim/klauter
route ingetekend, waarbij water een groot
onderdeel is, en ook nog de vrijheid bestaat om zelf
te kunnen ontdekken en spelen. Ook zijn er
verschillende wilgenhutten ingetekend. We zijn nog
aan het onderzoeken of er een geschikte plek is om
een klimtoren toe te voegen.

63

Hoeveel speeltoestellen zijn er
ingeschat voor deze plek?

In het voorlopig ontwerp hebben we ingepast wat
mogelijk is. Door de ondergrond en de kabels boven
de grond zijn de mogelijkheden beperkt. Daarom
hebben we het gelaten bij de kabelbaan als
uitdagend toestel, en verder een ren/klim/klauter
route ingetekend, waarbij water een groot
onderdeel is, en ook nog de vrijheid bestaat om zelf
te kunnen ontdekken en spelen. Ook zijn er
verschillende wilgenhutten ingetekend. We zijn nog
aan het onderzoeken of er een geschikte plek is om
een klimtoren toe te voegen.

64

Wat is de verwachte capaciteit
1
van de speelplek met het oog op
het gigantisch aantal
appartementen dat straks wordt
opgeleverd :)

De speelpek is ruim opgezet waardoor er voldoende
ruimte is om te spelen voor een grotere groep
kinderen.

65

Er worden straks veel
appartementen opgeleverd,
krijgen zij ook een speelplek?

2

De speelplekken in de buitenruimte van de
gemeente Diemen zijn openbaar. Het nieuwe
appartementencomplex krijgt geen eigen speelplek.

Ik mis de hekken rondom het
water.

2

Het plaatsen van een hek is niet mogelijk omdat het
niet strookt met het beleid van de aanleg van
natuurlijke oevers.

Water
66

Ook is deze plek ingericht op de leeftijd van 10 jaar
en ouder.
67

Ik vind het belangrijk dat er
hekken rondom het water
komen.

2

Het plaatsen van een hek is niet mogelijk omdat het
niet strookt met het beleid van de aanleg van
natuurlijke oevers.

Ook is deze plek ingericht op de leeftijd van 10 jaar
en ouder.
68

[Ik mis] een hekwerk /
omheining bij het water

2

Het plaatsen van een hek is niet mogelijk omdat het
niet strookt met het beleid van de aanleg van
natuurlijke oevers.
Ook is deze plek ingericht op de leeftijd van 10 jaar
en ouder.

69

70

Hek om water is zeer wenselijk,
omdat er vanzelfsprekend soms
ook jongere kinderen zullen
komen. Weliswaar onder
toezicht.

2

Het plaatsen van een hek is niet mogelijk omdat het
niet strookt met het beleid van de aanleg van
natuurlijke oevers.
Ook is deze plek ingericht op de leeftijd van 10 jaar
en ouder.

Water is wat gevaarlijk, komt
2
daar wellicht een hekje omheen?

Het plaatsen van een hek is niet mogelijk omdat het
niet strookt met het beleid van de aanleg van
natuurlijke oevers.
Ook is deze plek ingericht op de leeftijd van 10 jaar
en ouder.

71

72

Zou u kunnen uitleggen waarom
een hek voor de sloot niet in de
plannen van de Gemeente past?
Dit zou toch ook kunnen met
natuurlijke materialen, zoals
paaltjes?

2

Het plaatsen van een hek is niet mogelijk omdat het
niet strookt met het beleid van de aanleg van
natuurlijke oevers.
Ook is deze plek ingericht op de leeftijd van 10 jaar
en ouder.

De speeltuin is nu niet veilig voor 2
kinderen die niet kunnen
zwemmen.

Het plaatsen van een hek is niet mogelijk omdat het
niet strookt met het beleid van de aanleg van
natuurlijke oevers.
Ook is deze plek ingericht op de leeftijd van 10 jaar
en ouder.

73

Er wordt veel gezwommen in de
zomer. Kan er een steiger
worden gemaakt in De Diem?

3

74

De Diem is een mooie plek om te 3
zwemmen. Is het plaatsen van
een steiger mogelijk? Kinderen
en volwassenen vinden
zwemmen in de zomer geweldig.
Dat gebeurd nu in de
Weespertrekvaart. gevolg is
drukte. meer zwemgelegenheid
zou top zijn

Dit ligt buiten dit project.

In het voorlopig ontwerp is geen steiger opgenomen.
We onderzoeken nog de mogelijkheid om een
steiger toe te voegen.

75

[Ik mis] Eventueel steigertje?

In het voorlopig ontwerp is geen steiger opgenomen.
We onderzoeken nog de mogelijkheid om een
steiger toe te voegen.

76

Super, graag nog een visstijger
toevoegen.

In het voorlopig ontwerp is geen steiger opgenomen.
We onderzoeken nog de mogelijkheid om een
steiger toe te voegen.

77

kan er nog meer met het thema
water als speelaanleiding
worden gedaan, zoals b.v. een
trekpont of een steiger.

1

Het thema water als spelaanleiding is opgenomen in
het voorlopig ontwerp. Het water is vergroot en er
zijn stapstammen en loopplanken opgenomen in het
ontwerp.

78

[Ik mis] een trekpontje

2

Is niet opgenomen in het ontwerp omdat daar geen
geschikte ruimte voor gevonden kan worden.

79

[Ik mis] een vlot om jezelf over t
water te trekken.

2

Is niet opgenomen in het ontwerp omdat daar geen
geschikte ruimte voor gevonden kan worden.

80

Nu wellicht niet goed te zien,
1
maar is er ook nagedacht over
een manier om met het water te
spelen (bv oversteken met een
bootje, met een kavelbaan over
het water, etc)?

Is opgenomen in het voorlopig ontwerp.

81

[Ik mis] waterkraan drinkwater

1

Ter hoogte van het nieuwe Beachveld komt een
waterkraan.

82

kan er meer met water
gebeuren? b.v. een waterpomp

2

Het thema water als spelaanleiding is opgenomen in
het voorlopig ontwerp. Het water is vergroot en er
zijn stapstammen en loopplanken opgenomen in het
ontwerp.

83

[Ik mis] waterpomp om te
spelen met water

2

Het thema water als spelaanleiding is opgenomen in
het voorlopig ontwerp. Het water is vergroot en er
zijn stapstammen en loopplanken opgenomen in het
ontwerp.

84

Toevoegen waterpomp
mogelijkheid.

2

Het thema water als spelaanleiding is opgenomen in
het voorlopig ontwerp. Het water is vergroot en er
zijn stapstammen en loopplanken opgenomen in het
ontwerp.

Overig
85

Wel waken dat het niet
1
overgenomen (rommeltje) wordt
door hangjeugd (14-18)

Heeft de aandacht.

86

Hoe is er toezicht op de plek
zodat de plek niet onbedoeld
gebruikt wordt?

1

Binnen de gemeente kennen wij straatcoaches en
handhavers naast de politie.

87

Het blijft afgelegen deze plek.
slechts zicht voor ouders om
kinderen in de gaten te houden

1

Er blijft wel sociale veiligheid doordat er een druk
bezocht wandelpad langs loopt.

88

Mooi ruimtelijk maar is er nog
voldoende zicht op het veld
zodat iets oudere kinderen er
ook veilig alleen naartoe
kunnen?

1

Vanaf de Bottelarij blijft er voldoende zicht op de
speelplek.

89

Ik denk wel dat als je nog een
1
zitplek maakt (1 of 2
picknicktafels) kan er meer dan 1
'groep" afspreken. Nu is er maar
1 zitplek volgens mij.

Er zijn twee banken opgenomen in het voorlopig
ontwerp.

90

Komen er banken of
picknicktafels? De oudere jeugd
wil graag met elkaar hangen en
chillen, dus het is fijn dat ze ev.
kunnen zitten.

1

Er zijn twee banken opgenomen in het voorlopig
ontwerp.

91

Worden er ook bankjes
geplaatst?

1

Er zijn twee banken opgenomen in het voorlopig
ontwerp.

92

Veel kinderen spelen ook in de
avond buiten aan de Bottelarij,
wij zouden het fijn vinden als
deze speelplek verlicht wordt
zodat zij ook hier in de avond
kunnen spelen. is dit mogelijk?

2

Speelplekken worden nooit verlicht.

93

Ik vind het belangrijk dat er
verlichting voor in de avond
komt.

Speelplekken worden nooit verlicht.

94

Wel zou het fijn zijn als er ook
verlichting wordt geplaatst.

Speelplekken worden nooit verlicht.

95

Komt er verlichting?

Speelplekken worden nooit verlicht.

96

[Ik mis] verlichting

Speelplekken worden nooit verlicht.

97

[Ik mis] verlichting

Speelplekken worden nooit verlicht.

98

Komt er ook een vuilnisbak?

99

[Ik mis] prullenbakken

1

Ja naast de banken is een prullenbak opgenomen.
Ja naast de banken is een prullenbak opgenomen.

100

Meerdere in/ uitgangen nodig

1

Het sportpark is openbaar toegankelijk, er zijn dan
ook meerdere in- en uitgangen op het park.

101

Een poort vind ik een beetje
gekunsteld - fijn om het niet te
veel te 'formaliseren'.

1

De exacte invulling/ uitstraling van een poort ligt nog
niet vast.

102

Wat zijn de ideeën over
aansluiting bij de buurt?

1

De speelplek ligt op het Sportpark maar wel
helemaal aan de rand, dichtbij de woningen,
hierdoor verwachten we een goede aansluiting met
de buurt.

103

Let op! Het moet geen copy
worden van het Banjerbossie.
Mag best wat meer variatie
en/of minder natuurlijke speel
plekken worden gecreëerd.

1

Is opgenomen in het voorlopig ontwerp.

104

Leuk! niet te veel laten lijken op
wat er in het Banjerbossie al is.

1

Is opgenomen in het voorlopig ontwerp.

105

Er zijn redelijk wat speeltuinen in 1
Diemen, maar sommige worden
nauwelijks bezocht. Graag dus
die speeltuinen niet teveel
kopieerden.

We proberen de speelplekken inderdaad een eigen
karakter te geven.

106

Prima. Kijk ook naar
1
wilgencreaties park frankendael,
werkt goed.

In het voorlopig ontwerp zijn wilgentunnels en
wilgenhutten opgenomen.

107

lijkt mij leuk om met wilgen iets
te doen. begeleiding, zoals op
jeugd-land in oost zou wel een
geweldige toevoeging zijn voor
Diemen.

1

In het voorlopig ontwerp zijn wilgentunnels en
wilgenhutten opgenomen.

108

rond de sportvelden is een
geschikte plek voor trim
activiteiten.

1

Dit is inderdaad iets dat we nog aan het
onderzoeken zijn.

109

kunnen de trimmtoestelen langs 1
de wandelpad achter de
sportvelden worden geplaatst?

Dit is inderdaad iets dat we nog aan het
onderzoeken zijn.

110

Let op dat het aanleggen 1 ding 1
is, maar dat het ook
onderhouden moet worden. Om
te voorkomen dat het
verloedert.

Het onderhoud van de speeltoestellen heeft speciale
aandacht, aangezien bepaalde toestellen ook
gekeurd moeten worden.

111

Spannend. Het staat of valt wel
met onderhoud.

1

Het onderhoud van de speeltoestellen heeft speciale
aandacht, aangezien bepaalde toestellen ook
gekeurd moeten worden.

112

deze plek lijkt mij ook passen d
voor de moes-tuinen

2

Het gebied is net te klein om hier meerdere functies
toe te passen, ook nog een moestuin wordt te
druk/veel. Het idee is wel om deze op het Jaagpad te
realiseren.

113

wat zijn de plannen rondom de
pompinstallatie bij het
bruggetje?.. staat niet op
rendering.

2

De pompinstallatie is nodig om het grondwaterstand
van het sportpark op peil te houden.

114

Geen stapelmuurtjes van
stoeptegels

1

Is uit het schetsontwerp gehaald.

115

Worden de tegels van het
stapelmuurtje vast gemetseld?
Zo niet, ben ik bang dat het snel
afgebroken wordt. Iets
spannendere tegels of stenen
oogt leuker.

1

Is uit het schetsontwerp gehaald.

116

Wel is het grote aantal honden
dat in de wijk wordt uitgelaten
een groot probleem. Deze zone
is losloopgebied. Dat moet
stoppen en er moet beter
worden gehandhaafd op poep
opruimen. Overigens duidelijke
borden die hondenbezitters
daarop wijzen zou mooi begin
zijn. Ook in diemerbos!

117

Komt er een honden uitlaat
verbod/ honden aan de lijn?

118

Kan er een afgekaderd deel
1
komen voor honden? 1m2 met
hek er omheen waar die beesten
in kunnen poepen, dan hoeft er
niet gecontroleerd te worden op
poep. De baasjes ruimen het in
de praktijk amper op en er is
helaas weinig toezicht van
anderen als de kids daar spelen
die hondeneigenaren
aanspreekt.

Opmerking is doorgegeven naar afdeling
handhaving.

1

Ter hoogte van de nieuwe speelplek komt inderdaad
een hondenverbod/ honden aan de lijn.
Er is nu geen hondenspeelplaats opgenomen.

119

Ik weet niet tot hoever dit
3
terrein reikt. Iets verder
noordelijk van de tekening is nog
een stuk grasveld. Dit zou
perfect zijn om in te richten als
hondenspeelplaats. Dit is naast
de honkbalvereniging. Er zijn
veel nieuwe hondeneigenaren in
de buurt.

Valt buiten de scope van deze herinrichting. De
opmerking is wel gedeeld met de
beleidsmedewerker die over de
hondenspeelplaatsen gaat binnen de gemeente.

120

Klopt het dat er een stuk meer
2
groen vrij komt op het gebied nu
bestemd voor de sportvelden,
zodat daar mogelijkerwijs een
renveldje kan komen voor
honden?

Valt buiten de scope van deze herinrichting. De
opmerking is wel gedeeld met de
beleidsmedewerker die over de
hondenspeelplaatsen gaat binnen de gemeente.

121

Lijkt me wel goed dat er ook een 2
plek komt voor mensen met
honden. Ik dacht dat dit wel in
de planning zat?

Valt buiten de scope van deze herinrichting. De
opmerking is wel gedeeld met de
beleidsmedewerker die over de
hondenspeelplaatsen gaat binnen de gemeente.

122

Vraag me af of je wellicht een
hek kan faciliteren bij het
wandelpad en water zodat
honden niet los op de
speelplaats terecht kunnen
komen. Het is nu een
losloopgebied voor honden en
heel fijn.

2

Er komt geen hek, maar er wordt wel gekeken naar
een natuurlijke barrière.

123

Komt er een hek tussen de
uitrenplek voor honden en de
speelpaats?

2

Er komt geen hek, maar er wordt wel gekeken naar
een natuurlijke barrière.

124

Op dit moment lopen wij daar als
een van de weinige plekken in de
wijk heel lekker vrij met ons
hondje. Ik zou er niet over te
spreken zijn als dit straks niet
meer mag. Dieren verdienen ook
hun ruimte.

125

Blijft het wandelpad behouden?

1

Ja, het wandelpad krijgt een iets andere ligging maar
blijft zeker behouden.

126

Blijft het wandelpad achter de
sportvelden bestaan?

1

Ja, het wandelpad krijgt een iets andere ligging maar
blijft zeker behouden.

127

Schelpenpad mag asfalt worden 3
zodat (jonge)fietsers, skeeleraars

Op de plek van de nieuwe speelplek zijn honden
verboden. Verder op het sportpark zijn verschillende
plekken waar honden los kunnen lopen.

Dit ligt buiten dit project.

en hardlopers een ander rondje
hebben. Doorgetrokken achter
de velden.
128

Worden er ook voldoende droge 1
paadjes aangelegd zodat
kinderwagens hier ook toegang
hebben zonder in de modder
vast te komen?

Ja de paden worden voorzien van kleischelpen, dit is
geschikt voor kinderwagens.

129

Ook verharde paden voor
kinderwagens?

1

Ja de paden worden voorzien van kleischelpen, dit is
geschikt voor kinderwagens.

130

Mogen kinderen meedenken
over de invulling van deze plek?
Kinderen kunnen (door het
thuisonderwijs) prima digitaal
meedenken of stemmen

2

Door de hoogspanningsmast (boven- en
ondergronds) zijn er zeer beperkte mogelijkheden.
Helaas valt er dus weinig te kiezen. Voor de
speelplekken aan het Jaagpad worden de kinderen
wel gevraagd om te stemmen.

131

Ik ben wel benieuwd of kinderen 1
ook zelf mee mogen bouwen als
de plek gemaakt wordt?

Door de hoogspanningsmast (boven- en
ondergronds) zijn er zeer beperkte mogelijkheden.
Helaas valt er dus weinig te kiezen. Voor de
speelplekken aan het Jaagpad worden de kinderen
wel gevraagd om te stemmen.

132

En is het de bedoeling dat
kinderen zelf verder gaan met
hutten bouwen als de plek
gerealiseerd is?

1

Ja kinderen kunnen op deze plek hutten bouwen van
wilgentakken.

133

KInderen willen nog graag weten 2
of hun hutten blijven staan. Dat
hopen ze.

Indien er hutten met spijkers zijn dan wordt dat niet
toegestaan.

134

De kinderen willen heel graag
dat hun bestaande hut van
pallets kan blijven. Hier ligt de
oorsprong van “hutteneiland”.
Verder heeft ontwerp mooie
aanvullingen!

2

Indien er hutten met spijkers zijn dan wordt dat niet
toegestaan.

135

Behoud wat er is, die hut is zo
leuk.

2

Indien er hutten met spijkers zijn dan wordt dat niet
toegestaan.

136

[Ik mis] bomen tbv boomhutten

2

Is helaas niet mogelijk gezien de
hoogspanningskabels.

137

Kunnen er ook in plaats van
speeltoestellen materialen
aangeboden worden, waarmee
de kinderen kunnen bouwen?

1

Is opgenomen in het voorlopig ontwerp.

Kan ook met palen, wilgen,
matten, keien.
138

Graag ruimte laten en stimuleren 1
om zelf te bouwen, zoals nu ook
gebeurt.

Is opgenomen in het voorlopig ontwerp.

139

Plek openhouden om zelf hutten 1
te bouwen, zoals nu gebeurt.
Stimuleer bouwen, spelen en
ontdekken door het aanbieden
van natuurlijke materialen;
boomstronken, wilgentakken en
grotere keien. Leg de nadruk op
natuur met een nietgereguleerde speelfunctie en pas
op dat het niet helemaal vol
gezet wordt

Ja kinderen kunnen op deze plek hutten bouwen van
wilgentakken.

140

Mag er nog een plek zijn waar
1
kinderen blanco hun gaan
kunnen gaan? Het was een
prachtige plek waar de kinderen
hun eigen fantasie konden
exploreren, geen kaders waren
en dus veel vrijheid. Jammer dat
dat ze niet wordt gegund en ze in
een kader worden gedwongen.
Heel jammer. Vrijheid voed de
geest.

Ja kinderen kunnen vrij spelen en bijvoorbeeld op
deze plek hutten bouwen van wilgentakken.

141

Hoe behouden kinderen
1
voldoende mogelijkheid om zelf
hun speelplek in te vullen? En op
ontdekking te gaan. In plaats van
dat het allemaal ingevuld wordt?

Ja kinderen kunnen vrij spelen en bijvoorbeeld op
deze plek hutten bouwen van wilgentakken.

142

Wel veel voor een kleine plek.
Het huidige open karakter
spreekt mij erg aan.

Is opgenomen in het voorlopig ontwerp.

143

Graag lekker de ruimte op het
1
grasveld voor bijvoorbeeld
zonnen of badminton/ frisbeeen

Hier blijft voldoende ruimte voor.

144

wat is de planning voor de
realisatie ? we hopen dat de
realisatie van deze speeltuin als
eerste kan. ook omdat hier nog
geen plek is momenteel

Na de zomervakantie zal begonnen worden met de
aanleg van de speelplek.

1

Opmerkingen zonder reactie
Deze schets vind ik helemaal prima.
Erg leuk! Zeker voor de kinderen
Nog leuker dan vorige schets!
Het ziet er heel veel belovend uit
Geweldig! Super leuke activiteiten voor kinderen en mooi groen!
Heel leuk!
Mooi
Goede uitgangspunten voor ontwerp: natuurspeeltuin voor de oudere kinderen met een nietgereguleerde speelfunctie waar ze naar hartenlust kunnen spelen, bouwen en ontdekken wat de
natuur te bieden heeft.
Kabelbaan erg leuk!

Een fantastisch ontwerp! Deze natuurlijke speelplaats is een hele mooie toevoeging zijn aan deze
kinderrijke wijk. Het spreeks ons heel erg aan dat het natuurlijke karakter behouden blijft.
Duidelijke schets, geeft goed beeld.
Super leuk voor de grotere kinderen, beetje privacy en levert geen overlast op op deze locatie. Er is nu
niets voor de oudere kinderen. Goede keuze! Het was ons al opgevallen dat er nu al hutten zijn
gebouwd.
Leuk en stoer!
Leuk, ziet er ondernemend en uitdagend uit voor de kinderen.
mooi
Ontzettend leuk!! Prachtig!!
Leuke indeling!
Leuk, gevarieerd.
leuk!
Heel erg leuk.
Prima eerste opzet!
Fijn dat wandelpad behouden blijft! Leuke speelplek voor kinderen.
Ik woon aan de Bottelarij, met zicht op deze locatie. Ik ben er helemaal voor dat het gebied behouden
blijft als speelplek (natuurspeeltuin met kabelbaan) voor kinderen.
Natuurspeeltuin met hutten en waterpret is leuk.

Idee is leuk.
Top!
Ziet er mooi uit!
Veel natuur! Fijn dat het behouden kan worden.
Mooi!
Super ontwerp, een speelplek voor de grotere kinderen is precies wat de wijk nodig heeft!
Leuk gevarieerd aanbod met een kabelbaan en verschillende speelmogelijkheden! Ook leuk dat er een
stapelmuurtje in het ontwerp staat en een bbq/vuurplek! Hier zullen de grotere kinderen zich zeker
vermaken.
Leuk ontwerp door behoud van natuurlijke karakter icm diverse speelmogelijkheden/toestellen.
Ben verder wel erg enthousiast over het voornemen van de gemeente om het buitenspelen te
stimuleren.
Leuk, lekker speels
Positief
Vuurplaats leuk! Zou ook passen op het Jaagpad.
leuk
Vind het erg mooi, mooie toevoeging voor verschillende bewoners
Heel leuk!
Heel mooi, fijn dat ook voor de wat oudere kinderen een ruigere speelplek gecreëerd wordt!
Prachtige schets!
Mooi! Leuk als er veel diversiteit in speel opties is.
Leuk om het lekker wilde terrein te houden
Ziet er op het eerste gezicht goed uit.
jeugdland inspiratie goed idee!!!!! Daar komen we graag :)
Onze kids boffen! Als u dit maakt maakt u heel veel kids heel gelukkig. Bedankt!
Leuk
Ziet er goed uit
Heel mooi
Voor de hutten en bruggetjes!
Mooi!
Heel erg leuk

Leuk!
Heel leuk bedacht en sluit aan bij bestaan de behoefte
Mooi
Leuk om hutten te laten bouwen, zo zorg je ervoor dat creativiteit, fantasie en handarbeid
gestimuleerd worden.
Heel leuk met de natuurlijke elementen, vooral de wilgentunnel, hoogteverschillen en tunnels.
Mooi!
Erg leuk voor de wijk en positief dat jullie de bewoners om input vragen!
Prima
Gaaf
Prima
Heel erg mooi.
Klinkt goed!
Heel erg leuk!
Leuk! Spannend en uitdagend!
Ook cool!
Goede plek voor jeugd om te hangen en te spelen!
Ik vind het hele Leuke denkrichtingen! Speels, groen, bewegen en ruimte!
zit er goed uit
Mooi
Beetje saai.
Mooi ontwerp.
Fijn dat het pad behouden kan blijven.
Mooie speeltoestellen en hoogteverschillen.

Positief dat er ruige speelplekken voor oudere kinderen wordt gecreëerd.
Prima
Mooie oplossing met bomen om de mast.
Erg mooi en natuurlijk ontwerp!
Leuk

Leuke natuuspeel gelegenheden
Geweldig
Heel erg leuk! Enige dat jammer is is dat het weinig centraal gelegen is.
Leuk
Hardstikke leuk!
Superleuk allemaal
Leuk
Goede ideeen
Uitdagend
Goede schets.
Leuk om hier een plek te maken voor kinderen op vies te worden en te spelen.
Ruimtelijk en ruig, dat is passend bij de omgeving
Vooral de kabelbaan is leuk
goed, fijne afwisseling in speelmogelijkheden
goed, natuurlijke elementen
Leuke afwisseling in materialen wat uitnodigend kan werken
Erg mooi
Prachtige bestemming voor “loos” veldje
leuk ontwerp trouwens.
BBQ lijkt mij zeker leuk!
bbq lijkt ons ook leuk

