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Uitgangspunten voor een beweegvriendelijke stad

De uitgangspunten voor een beweegvriendelijke stad zijn opgesteld aan de hand van het beleidskader ‘Natuurlijk 
Buiten Spelen’ uit 2017. De uitgangspunten richten zich op de formele speel- en sportvoorzieningen in de 
gemeente, maar ook op de openbare ruimte als geheel.

Ambitie speelruimteplan (2017): 

‘In de hele stad kinderen en alle andere bewoners met een aantrekkelijke speelomgeving 

in de buurt uitnodigen om meer actief te bewegen, ontdekken en ontmoeten.’

11 Centrale speel- en sportplekken
In elke buurt zijn goede, centrale speel- en sportvoorzieningen aanwezig, die 
zijn ingericht voor een brede doelgroep. Kinderen, jongeren en volwassenen 
voelen zich thuis op een centrale plek en hebben de mogelijkheid om samen te 
spelen of sporten. Ontmoeting tussen alle bewoners wordt gestimuleerd. Het 
motto is: liever minder, goede voorzieningen, dan veel net-niet voorzieningen. 
Kwaliteit boven kwantiteit.

22
Diversiteit van het speel- en sportaanbod verbreden

Door te variëren in het speel- en sportaanbod per buurt ontstaat een rijk 
aanbod. Kinderen worden hiermee gestimuleerd meer hun eigen spel te 
bedenken en spelen. In samenhang met de centrale voorzieningen ontstaat 
ruimte voor een alternatieve inrichting op de kleine aanvullende speelplekken. 
Op deze locaties worden de speeltoestellen niet meer vervangen. De  plek 
wordt met de buurt ingericht als een speelplein of ravotplek (natuurlijk 
spelen).

Deze diversiteit komt ook terug bij de sportplekken, door het aanbieden van 
verschillende beweegvormen worden uiteindelijk meer gebruikers bediend. 

33

Co-creatie

In gemeente Helmond wordt steeds meer uit gegaan van de eigen kracht 
van de bewoners en de samenwerking met partners in de stad. Iedereen kan 
iets bijdragen: bijvoorbeeld terreinen openstellen, activiteiten organiseren, 
toezicht houden of extra belevingswaarde creëren.

Een speciaal beroep wordt gedaan op door de gemeente gesubsidieerde 
verenigingen en partners om bij het uitwerken van de plannen op wijkniveau 
mee te denken en te doen; vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar 
ook omdat het van meerwaarde is voor hun leden en hun vereniging.

44

Speel - en beweegroutes

Een goed middel om bewoners te stimuleren meer te bewegen is het faciliteren 
van functionele en veilige beweegroutes. Fietsers en voetgangers krijgen 
ruim baan in Helmond, zowel in de buurten als in de groenzones. Dit moet 
bewoners prikkelen tot diverse vormen van bewegen (blokje om, hond uitlaten, 
hardlooprondje, skaten).

Voortbordurend op deze beweegroutes kunnen speelroutes voor kinderen 
worden aangelegd. Deze routes verbinden de belangrijkste voorzieningen voor 
kinderen.

55 Voorzieningen en verenigingen

Een deel van de speelvoorzieningen in Helmond zijn niet openbaar toegankelijk, 
daarom wordt ingezet op samenwerkingen met partijen in de buurt. Bijvoorbeeld 
het openstellen van schoolpleinen of sportparken, zodat men hier in de eigen tijd 
kan spelen of sporten.
 
Verder is er ruimte aanwezig voor initiatieven vanuit de buurt, bijvoorbeeld 
een tijdelijk speel- of sportinitiatief op een braakliggend terrein of sport (niet in 
verenigingsverband) in de woonomgeving.

66

Bewegen op de stoep en in het groen

De openbare ruimte is bespeelbaar en toegankelijk voor iedereen. Door kleine 
ingrepen kan de openbare ruimte al een stuk beweegvriendelijker worden 
gemaakt, bijvoorbeeld door brede speelstoepen. 

Daarnaast worden groene en blauwe aders in de stad versterkt. Waardoor 
kinderen spelenderwijs natuur in de woonomgeving kunnen ontdekken en 
waardoor bewoners van alle leeftijden worden uitgedaagd om meer buiten te 
bewegen. 
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Uitgangspunten wijkspeelplan Brouwhuis
Het wijkspeelplan staat aan de basis van de voorgestelde (her)inrichting van 
de openbare speel- en sportruimte. Dit plan is opgesteld aan de hand van het 
beleidskader ‘Natuurlijk Buiten Spelen’ uit 2017, bovenstaande uitgangspunten, een 
inventarisatieronde langs de speelplekken en gesprekken met betrokken partijen en 
bewoners uit Brouwhuis. 

Formele speel- en sportplekken in Brouwhuis
Huidige stand van zaken:

In Brouwhuis is een ruim aanbod van speel- en sportplekken aanwezig. Bij het 
merendeel van de locaties gaat het om relatief kleine speelplekken met een beperkte 
speelwaarde. Ongeveer een derde van de locaties is een buurtspeelplek waar 
kinderen langere tijd kunnen spelen.

Bijna alle speelplekken zijn traditioneel ingericht met speeltoestellen. Door het grote 
aanbod speelplekken, is ruimte aanwezig om een deel van de locaties aan te wijzen als 
centrale speelplek en om een ander deel om te vormen. Op deze manier wordt zowel 
de speelwaarde als de diversiteit van het aanbod vergroot.

In het noorden van Brouwhuis ligt een skatevoorziening bij een jongerencentrum. 
Dit is een goede voorziening voor jongeren uit de wijken Brouwhuis en Rijpelberg 
(en andere wijken van Helmond). Naast deze grote sportvoorziening, zijn diverse 
trapvelden aanwezig in de wijk. Bij de voorziening aan de Rijnlaan is een verhard 
basketbalveld aanwezig. In de meeste buurten is minimaal één openbare 
sportvoorziening aanwezig.

De openbare ruimte en verenigingen in Brouwhuis
Huidige stand van zaken:
Wijkpark Brouwhuis en de daaraan gekoppelde groenstroken vormen een 
groenstructuur in de wijk. Positief is dat er ruimte aanwezig is voor kinderen om op 
avontuur te gaan, echter daagt deze zone momenteel niet uit om in te gaan spelen. 
Aan de zuid-west kant van Brouwhuis ligt park Kloostereind, een uitloopgebied voor 
de wijk.

Verspreid door de wijk zijn groenstroken, grasvelden en bosjes aanwezig waar 
kinderen goed kunnen spelen, bijvoorbeeld het bos aan de Dongestraat of het veldje 
bij de Zeelenweg. Veel van het openbaar groen is bestemd als uitlaatgebied voor 
honden, wat geen goede combinatie is met spelende kinderen.

Er zijn vijf basisscholen aanwezig in de wijk, waarvan één boven het spoor ligt. Geen 
van hen heeft een schoolplein dat openbaar toegankelijk is. In de wijk liggen vier 
sportverenigingen met sportvelden, geen van de velden zijn openbaar toegankelijk 
buiten trainingstijd.

Door de wijk ligt een grote beweegroute ontwikkeld door JIBB+, welke vooral 
volwassenen en ouderen stimuleert om meer in beweging te komen en gebruik te 
maken van de openbare ruimte. Deze route passeert diverse speelplekken, maar met 
de huidige vormgeving is de route vooral gericht op bewegen en niet specifiek op 
spelen.

Aanbevelingen voor de speelruimte

1. Centrale speel- en sportplekken
• Centrale locaties (bijvoorbeeld locatie 02, 18, 20 of 25, maar vooral een centrale plek in het Wijkpark) uitdagend inrichten, 
zodat zowel jong als oud zich langere tijd kan vermaken op deze locaties. De centrale speelplekken hebben een hoge 
verblijfswaarde, waardoor ontmoeting wordt gestimuleerd tussen zowel de kinderen als de (groot)ouders.
• Per buurt een centrale sportplek (bijvoorbeeld 12, 22 of 31) en per wijk een divers aanbod in sportvoorzieningen voor een 
brede doelgroep. Op deze manier worden ook volwassenen/ouderen gemotiveerd om te sporten.

2. Diversiteit van het speel- en sportaanbod verbreden
• De kleine speelplekken in de verschillende buurten krijgen een impuls door deze om te vormen naar speelpleintjes of 
ravotplekken (speelplekken zonder speeltoestellen). Bijvoorbeeld locaties 06, 07,16, 7, 23 en 24.
• De herinrichting van de speel- en sportruimte wordt zoveel mogelijk per buurt opgepakt, de herinrichting van centrale plekken 
is dan gekoppeld aan het omvormen van de kleine speelplekken.
• Vergroot de diversiteit in het sportaanbod, hierbij is het belangrijk dat vanuit de doelgroep wordt aangegeven wat de wensen 
en de behoeftes zijn.

3. Co-creatie
• Lever maatwerk per buurt, zodat de omvorming van speelplekken aansluit bij de wensen van om- en aanwonenden. Met name 
de herinrichting van kleine speelplekken biedt veel ruimte voor initiatieven van bewoners.
• We proberen bestaande initiatieven en ideeën (zoals het schoolplein van De Stroom en naast gelegen speelruimte) aan elkaar 
te koppelen zodat goede plannen meer kans van slagen hebben. Hiervoor moeten we samen met bewoners zoeken naar een 
goede vorm.

4. Speel - en beweegroutes
• De bestaande beweegroute kan wellicht worden uitgebreid of vertakt om zo ook andere buurtjes of belangrijke locaties aan 
elkaar te koppelen en alle bewoners uit te nodigen om in beweging te komen en de auto te laten staan. Ook kan gekeken worden 
of zo bestaande knelpunten qua oversteken kunnen worden verzacht of beslecht.
• Door middel van speelaanleidingen kan van een beweegroute ook een speelroute worden gemaakt. Dit kan al door kleine 
ingrepen worden bereikt, zoals het aanbrengen van gekleurde verharding, poefs of obstakels.

5. Voorzieningen en verenigingen
• De scholen in Brouwhuis hebben allemaal een eigen schoolplein. De scholen die midden in de buurt liggen, bieden een mooie 
kans om vernieuwde openbare speelpleinen te ontwikkelen. Basisschool De Stroom is samen met de buurt aan het oriënteren 
wat de mogelijkheden zijn voor het schoolplein en de naastgelegen speelruimte.
• Samenwerkingen met de sportverenigingen stimuleren, bijvoorbeeld het openstellen van de sportvelden of het opzetten van 
een programma zodat de voorzieningen in de wijk nog beter worden benut.

6. Bewegen op de stoep en in het groen
• Brede stoepen en fietspaden door een groene omgeving of langs water maken de openbare ruimte aantrekkelijk, maar 
geven kinderen ook de mogelijkheid om op straat en in het groen te spelen. Het spelen in het groen vooral stimuleren in het 
aangrenzende groen van speelplekken, bijvoorbeeld bij locatie 11, 20 of 35.
• Het gebied aan de Dongestraat is al een aantrekkelijk gebied waar kinderen op avontuur gaan. In Wijkpark Brouwhuis is de 
ruimte al aanwezig, met kleine ingrepen kan het spelen hier verder gestimuleerd worden. Dit kan, centraal gelegen in Brouwhuis, 
echt dé plek worden waar de wijk komt spelen, recreëren en bewegen.
• Mogelijkheden onderzoeken om park Kloostereind meer te verbinden met de wijk door een verbetering of uitbreiding van 
wandel-, trim- en fietsroutes vanuit de wijk. 
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Uitvoeringsplan speelplekken 2019-2023
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19  20  Rijnlaan

         buurtspeelplek

Impuls speelplek
De speelplek 20 wordt uitgebreid tot 
een uitdagende speelplek voor de 
buurt met toestellen en natuurlijke 
speelaanleidingen.

2
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0  10  Kariboelaan 

        kleine speelplek

Herinrichten speelplek
Voorgesteld wordt om samen met de 
bewoners rond plek 10 en 11 nader 
te kijken naar de gewenste ingreep in 
deze buurt.

 33  Wijkpark Brouwhuis
         kleine speelplekjes

32

Herinrichten speelplekken
Het huidige wijkpark Brouwhuis  
heeft veel open grasvelden en enkele 
verspreidde speelvoorzieningen. 
Voorgesteld wordt om de 
speelplekken bij 33 uit te breiden tot 
uitdagende speelvoorziening voor 
de hele wijk. Speelplek 32 ligt in een 
ander gedeelte van het park. Deze 
plek kan een inrichting krijgen die 
aanvullend is op en anders dan de 
speelplekken bij 33.
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Legenda
Type speel- en beweegruimte:

• kleine speelplek

• speelplek voor de buurt

• speelplek voor de hele wijk!

• sportplek

• speelplek met natuurlijk spelen

• speelpleintje

• openbaar schoolplein

• schoolplein in eigenbeheer

• vrije speelruimte in het groen

• park

• beweegroute JIBB+

• sportclubs

Barrières:
• drukke weg 
• minder drukke weg 
• spoorweg

Ingrepen uitvoeringsplan:
• traditionele speel- of sportplek: 

de plek wordt in overleg met 
de bewoners gelijkwaardig 
ingericht wanneer deze toe is aan 
vervanging

• de speel- en verblijfswaarde van de 
speelplek wordt verhoogd

• de speelplek wordt uitgebreid met 
sportfuncties

• de speelplek wordt leuker gemaakt 
door natuurlijk spelen toe te 
voegen (geen toestellen), zoals 
keien, heuveltjes of boomstammen

• omvormplek: de toestellen worden 
niet meer vervangen. De speelplek 
kan worden ingericht met met 
speelaanleidingen, bijvoorbeeld als 
speelpleintje of natuurlijk spelen in 
het groen

• hier is een bewonersinitiatief (in 
ontwikkeling). Zie bijlage voor 
toelichting

• ingediende wens van bewoner. Zie 
bijlage voor toelichting
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Indicatie verwachte vervangingen:

• herinrichting in 2019

• herinrichting in 2020

• herinrichting in 2021-2023
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Uitvoeringsplan speelplekken 2019-2023
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3  02  Rector Heuvelstraat 
        buurtspeelplek, voetbal

 06  Elandlaan
         kleine speelplek

 07  Zeelenweg
        kleine speelplek

Omvormen of impuls speelplekken
Plek 02 wordt aangepakt in samenhang met 06 en 07. Voorgesteld wordt speelplek 02 uit te breiden tot 
een volwaardige centrale sport- en speelplek. Plekken 06 en 07 worden dan ingericht als speelplekken 
zonder toestellen, zoals een ravotplek of een speelpleintje.

 05  Reeboklaan
        kleine speelplek, voetbal

Herinrichten speelplek
Voorgesteld wordt om de kleine 
speelplek 05 opnieuw in te 
richten met toestellen wanneer 
deze op zijn.

 12  Rijnlaan
        buurtspeelplek, voetbal

Herinrichten speelplek
Voorgesteld wordt om de kleine 
speelplek 12 opnieuw in te 
richten met toestellen wanneer 
deze op zijn.

 13  Griftstraat
        kleine speelplek

Omvormen speelplek
Voorgesteld wordt om de kleine  
speelplek 13 bij herinrichting in 
te richten als speelpleintje. 

 16  Rijnlaan  
        kleine speelplek

 17  Hunzestraat  
         kleine speelplek

 18  Rijnlaan - buurtspeelplek, 
         voet- en basketbal

Omvormen of impuls speelplekken
De plekken 16, 17 en 18 worden in samenhang opgepakt. Voorgesteld wordt speelplek 18 uit te 
breiden tot een volwaardige centrale sport- en speelplek. Plekken 16 en 17 worden dan ingericht als 
speelplekken zonder toestellen, zoals een ravotplek of een speelpleintje.

 23  Molenbeek
        kleine speelplek  

 24  Dongestraat
         kleine speelplek 

 25  Dongestraat
         buurtspeelplek,   
         voetbal

Omvormen of impuls speelplekken
De plekken 23, 24 en 25 worden in samenhang opgepakt. 
Voorgesteld wordt speelplek 25 uit te breiden tot een volwaardige 
centrale speelplek. Plekken 23 en 24 worden dan ingericht als 
speelplekken zonder toestellen, zoals een ravotplek of speelpleintje.

 28  Meanderlaan
         buurtspeelplek

Herinrichten speelplek
Voorgesteld wordt om de 
speelplek 28 opnieuw in te 
richten met toestellen wanneer 
deze op zijn.
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• minder drukke weg 
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Ingrepen uitvoeringsplan:
• traditionele speel- of sportplek: 

de plek wordt in overleg met 
de bewoners gelijkwaardig 
ingericht wanneer deze toe is aan 
vervanging

• de speel- en verblijfswaarde van de 
speelplek wordt verhoogd
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niet meer vervangen. De speelplek 
kan worden ingericht met met 
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het groen
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Bijlage: input bewoners per speelplek - bewonersbijeenkomst 12 maart 2019
Algemene opmerkingen spelen in Brouwhuis
• Focus op veiligheid: De Rivierensingel, maar ook andere wegen  als de Rijnlaan, 

Biesbosch en Maaslaan worden als harde barrière ervaren. Verschillende malen 
is geopperd om snelheidsremmende maatregelen te nemen (drempels) of veilige 
oversteekplekken (zebrapaden) te ontwikkelen. Veel speelplekken liggen dicht bij deze 
drukke wegen.

• Veel bewoners ervaren overlast op de speelplekken en in de buurt door hondenpoep. 
Bij verschillende locaties is dit genoemd als aandachtspunt (wijkpark, locaties 25 en 28, 
bij de Montessorischool, etc.). Bewoners vragen om meer handhaving, verbodsborden 
en prullenbakken. Op verschillende locaties met valzand wordt ook overlast ervaren 
door kattenuitwerpsels. 

• In de wijk is meer behoefte aan natuurlijk spelen: meer klimbomen, waterspel en 
ravotruimte

• In de wijk meer oefen- of sportplekken faciliteren waar volwassenen en kinderen 
kunnen bewegen. Onder andere freestyle/jump mogelijkheden. Bij de ontwikkeling van 
deze voorzieningen, moeten jongeren betrokken worden. Op deze manier voelen zij 
zich meer verbonden met de wijk en zorgen dan (hopelijk) voor minder overlast.

• Over de beweegroute: mogelijk de route aantrekkelijker maken voor ouder en kind, 
bijvoorbeeld met zit-/klimpalen. Daarnaast behoefte aan verlichting; dit is nu niet 
overal het geval. In het Wijkpark ontbreken de pijlen, hier is het pad vernieuwd

• De fietspaden in de wijk zijn ongeschikt voor steppen en rolschaatsen vanwege de 
grove toplaag.

• Om de bewoner in Brouwhuis meer te laten bewegen moet vooral worden ingezet 
op activiteiten, niet zo zeer door het ontwikkelen van extra voorzieningen. Het 
faciliteren van een sportvoorziening in het park wordt wel als kans gezien, maar dan 
wel gecombineerd aan een evenement of activiteiten. Ook een beweegtuin bij het 
ouderencentrum en meer aandacht vanuit JIBB+ voor ouderen worden genoemd als 
kansen om bewoners in beweging te krijgen.

• Daarnaast kan de bekendheid (communicatie) van bestaande mogelijkheden en 
activiteiten beter. Bijvoorbeeld de Buitenspeeldag of Modderdag benutten of het 
bestaan van de beweegroute bij scholen en kinderopvang. Mond-op-mond reclame 
werkt het beste. 

Locatie 03 - Lavendelheide
Op de bewonersavond is de volgende input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Wens voor inrichting: meer klim-, klauter- en turnmogelijkheden.

Locatie 04 - Sneeuwheide
Op de bewonersavond is de volgend input gegeven voor deze speelplek(ken):
• De tafeltennistafel wordt bijna niet gebruikt, maar neemt veel ruimte in beslag. Deze 

komt op een andere locatie misschien beter tot zijn recht.
• Kinderen kunnen niet zelfstandig naar de speelplek vanwege de verkeersveiligheid. Dit 

betreft mensen uit de eigen buurt, want is bestemmingsverkeer.
• De huidige inrichting is niet uitnodigend, het houten speeltoestel biedt weinig 

speelwaarde.
• Wens voor een bankje op de speelplek, zodat ouders kunnen zitten, verhoogt de 

kans op ontmoeting in de buurt. Met simpele (natuurlijke) verbeteringen, kan de 
speelwaarde worden verhoogd: palen, grote stenen, bosjes of een speelroute of –
speurtocht op de verharding.

• Er is nog geen concreet initiatief, maar bewoners zijn wel bereid mee te denken.

Locatie 02, 06 en 07 – Rector Heuvelsstraat, Zeelenweg en 
Elandlaan
Op de bewonersavond is de volgend input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Op locatie 02 wellicht een gedeelte specifiek inrichten als hondenloslaatveld 

(Adelaarplein, Helmond Noord als voorbeeld genoemd). Mogelijk kan dit ook op het 

veld van locatie 08.
• Locatie 07 is een goede plek voor ontmoeting, Rondje Helmond komt hier langs (een 

fietsroute), het ‘Bakhuis’ is aanwezig en de locatie is omringt door woningen. Locatie 07 
kan nog meer een plek voor jong en oud worden. Bij locatie 06 wordt aangegeven dat 
hier veel senioren aanwezig zijn, een kans.

• Graag extra aandacht voor locatie 07, als buurt is speelterrein 08 al ingeleverd.
• Verschillende bewoners vinden het belangrijk dat bewegen wordt gestimuleerd en 

hebben daarom de behoefte aan goede sportvoorzieningen in deze buurt, geopperd is 
onder andere: Cruyff Court, korbalpalen, basketbal, fitness, freerunnen of klimmen.

• Verder kijken dan alleen het spelen, neem ook de verkeersituatie (snelheid auto’s, 
oversteekpunt), bomen en honden mee bij een herinrichting.

• Een van de bewoners heeft aangegeven dat in de straat De Rijt een leuk speelveldje 
aanwezig is, misschien is hier meer mee mogelijk.

• Graag voorzieningen treffen als bankjes, prullenbakken en een Depodog.
• Graag meer aandacht voor waterafvoer van de voetpaden naar de bushalte.

Locatie 05 - Reeboklaan
Op de bewonersavond is de volgend input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Wens voor inrichting: een volwaardig voetbalveld met verharde ondergrond aanleggen, 

bijvoorbeeld een Cruyff Court. Liefst een multifunctionele sportvoorziening waar ook 
kan worden gebasketbald.

• Een verbinding tussen locaties 05 en 35 (nu een sloot tussen), dit kan een informele 
vorm hebben.

Locatie 09 - Branshoef
Op de bewonersavond is de volgend input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Een bewoner heeft verschillende ideeën voor de (her)inrichting van deze speelplek:
• Het veld afbakenen, zodat een veilige speelplek ontstaat. De bomen zorgen voor 

schaduw, deze laten staan, stronken van gekapte bomen wel verwijderen vanwege de 
veiligheid.

• Speeltoestellen van natuurlijke materialen voor een diverse leeftijdsgroep, onder 
andere klimmen en klauteren, balanceren, kruipen, zwaaien, schommelen en glijden. 
De wens is dat de speelplek wordt ingericht in een natuurlijke stijl.

• Plaatsen van bankjes/picknicktafels zodat het meer een ontmoetingsplek wordt.

Locatie 10 en 11 – Kariboelaan en Hertelaan
Op de bewonersavond is de volgend input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Locatie 11 heeft veel potentie om een natuurspeeltuin te worden, bewoners denken 

graag mee.
• Ideeën voor inrichting: struiken, boomstammen, keien, fietsparcours of speeltegels.
• De huidige inrichting is gedateerd (oude toestellen, kapotte bankjes) en de 

valdempende ondergronden zijn niet ideaal vanwege kattenontlasting.
• De aanwezige bewoners gaven aan dat zij locatie 11 veel interessanter vinden dan 

locatie 10. Wat hun betreft zou locatie 10 weg kunnen, aangezien iedereen toch naar 
locatie 11 gaat. Op deze locatie gebeurt veel van het buitenspelen, hier is ook de ruimte 
voor uitbreiding.

Omdat er ook elders uit deze buurt vragen na afloop van de bijeenkomst zijn gekomen 
(wens voor plek aan de Edelhertlaan) verdient het aanbeveling om bij de herinrichting van 
deze plek de hele buurt (ten zuiden van de Rivierensingel te betrekken en hier in te zetten 
op een plek voor de buurt (capaciteit, verblijfswaarde en doelgroep). 

Locatie 12 - Rijnlaan
Op de bewonersavond is de volgend input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Deze locatie kan spannender en uitdagender gemaakt worden, mogelijk meer natuur 

terugbrengen.

Locatie 20 - Rijnlaan
Op de bewonersavond is de volgend input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Op deze locatie kan meer worden ingezet op sporten, bijvoorbeeld een trapveld met een 

haag er omheen of buitengym dat multifunctioneel inzetbaar is voor jong en oud.

Locatie 23, 24 en 25 – Molenbeek en Dongestraat
Op de bewonersavond is de volgend input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Speelplek 23 wordt niet of nauwelijks gebruikt, locatie 24 wordt wel gebruikt. Misschien 

locatie 23 groen inrichten en het toestel verplaatsen naar locatie 24.
• Veel bewoners vinden locatie 25 een mooie speelvoorziening, waar hun kinderen graag 

spelen.

Locatie 27 - Roerstraat
Op de bewonersavond is de volgend input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Op deze speelplek wordt een speeltoestel voor de jongste kinderen gemist (tot 4 jaar), 

bijvoorbeeld een veerwip. Het huidige toestel is te lastig/uitdagend.
• De speelplek mist een zitvoorziening, bijvoorbeeld betonblokken of een picknickbank. 

Wens om schaduwplekken te creëren op de speelplek.
• Graag (terug)plaatsten van de borden en dropboxen voor de hondenpoep. 

Locatie 28 - Meanderlaan
Op de bewonersavond is de volgend input gegeven voor deze speelplek(ken):
• Bij herinrichting van de speelplek, kan buurtvereniging Bercktheide eventueel worden 

betrokken. Speelplek is er ooit gekomen op initiatief vanuit de buurt.

Locatie 29 - Reggestraat
Op de bewonersavond is de volgend input gegeven voor deze speelplek(ken):
• De aanwezige bewoners zien het natuurlijk spelen wel zitten, maar graag in combinatie 

met een uitdagend speeltoestel. Er wordt aangegeven dat er veel kinderen van 0-12 jaar 
wonen in de buurt.

• Bewoners zien graag zitmogelijkheden bij de speelplek.

Locatie 32 en 33 – Wijkpark Brouwhuis
Op de bewonersavond is de volgend input gegeven voor deze speelplek(ken) en het park als 
geheel:
• Meer een verblijfsgebied van maken, is momenteel vooral een doorgangsroute.
• Het park inrichten met watertoestellen, die zijn er nog niet in Brouwhuis. Andere 

genoemde speelvormen zijn: klimtoestellen in parcours vorm, interactieve uitdagingen, 
natuurlijk spelen.

• Planten van fruit- en notenbomen, in het algemeen meer groen aanbrengen (veel open 
grasvelden).

• Een beweegtuin ontwikkelen, meer picknickplekken in het park maken. In het park een 
kiosk ontwikkelen, mogelijk door bewoners zelf oppakken.

• Aandacht voor jongeren, deze een plek geven.
• De paden zijn net vernieuwd, maar veel gewerkt met split. Asfalt of beton is handiger 

voor skaten, rolschaatsen en steppen.
• De ijzeren hekken in het park mogen wel weg, deze zijn niet mooi. Net als in de rest van 

de wijk is hondenpoep in het park een aandachtspunt.




