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Inleiding 
HaDeCo staat voor de straten Hadrianussingel, Deciushof en 
Constantiuslaan (zie rode lijn op het kaartje rechts) 
Volwassenen, vooral ook de ouderen hebben behoefte aan een 
ontmoetingsplek in de buurt en kinderen missen een speelplek 
buiten. Er komen steeds meer jongere kinderen in onze buurt. 
Echter er zijn heel weinig ingerichte speelplekken buiten. 
Tijdens het kinderbuurtfeest van eind september 2022 is de wens; 
‘Speelgelegenheden waar onze kinderen veilig en uitdagend samen 
buiten kunnen spelen’ benadrukt. 
De behoefte aan ontmoet- en speelplekken buiten is ook naar voren gekomen in het inspiratieboek 
dat circuleert door buurt (dit is een initiatief van Stichting BSB: Fitchallenge/Samen met je Buren). 
 

Motivatie 
Een aantal jaren terug heeft de gemeente beide speelplekken uit onze wijk verwijderd, omdat er 
toen weinig gebruik van werd gemaakt. Inmiddels zijn er meer jonge gezinnen in de wijk komen 
wonen en de verwachting is dat dit de komende jaren zal toenemen. Ook het aantal kleinkinderen 
dat onze buurt bezoekt is toegenomen. Het is dan ook logisch dat het terugbrengen van speelplekken 
in de wijk gewenst is. Dit om onze kinderen en kleinkinderen veilig, dichtbij en met elkaar te kunnen 
laten spelen. Ook om onze kinderen/kleinkinderen de gelegenheid te bieden om op een creatieve, 
fysieke en sociale manier zich te ontwikkelen. 
Het is ook een manier om de buurtgenoten op een laagdrempelige manier te ontmoeten.  
  

Locatie 
In de wijk zijn 2 grasveldjes waar vroeger speelplekken waren en die we nu ook weer als zodanig 
willen inrichten. Zie rode cirkels op het kaartje.  
 



De inrichting 
We willen de plekken inrichten met natuurlijke materialen en een 
natuurlijke ecologisch groene omgeving met een wadi, struiken en 
voldoende schaduw van bomen. Ook is het idee om keyholes-tuintjes 
aan te leggen. 
We richten ons met de speelplek inrichting op de kinderen van 2 – 12 
jaar. 
In de bijlage staan sfeerimpressies en ideeën.   

Eerste ruwe schets 
Hieronder een eerste idee voor de mogelijke speelplekken. 

Hoe nu verder 
We nodigen iedereen uit om feedback en ideeën met ons te delen. Dit kan via email 
beuningensportenbeweegt@gmail.com of telefonisch via 06-20542000 (Ger van Boxem). 
Ook kun je al je ideeën voor onze buurt delen door het inspiratieboek in te vullen. Neem daarvoor 
contact op met Ger van Boxem 
 
Intussen zullen de initiatiefnemers de contacten gaan leggen met derden (zoals gemeente en andere 
instanties voor voorwaarden, mogelijke subsidies en vergunningen) om het plan van aanpak voor te 
bereiden.  

Initiatiefnemers: 
Lian Wittenberg De 3 
Karin van Geel Ha 6 
Carlijn Lebbink Co 16 

mailto:beuningensportenbeweegt@gmail.com


Lisa Meijer Co 31 
Ger van Boxem Co 19 
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Meer suggesties:  

  



Voorbeeld speelplek op speelplaats de Wegwijzer te Winsen 





 
 


