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Geachte heer, mevrouw,  
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Als bewoner van de Schildersbuurt in Bleiswijk hebben we u eerder op de hoogte gebracht van het feit 

dat uw wijk een opknapbeurt krijgt. Onderdeel van deze opknapbeurt is ook het opknappen van de 

speelplek aan de Jan Steenstraat (huidig basketbalveld). 

 

Dit speelveld willen we als gemeente samen met de buurt(kinderen) ontwerpen. In deze brief leest u 

hier meer over. Ook leest u hoe u een bijdrage kunt leveren aan deze voorbereidingen.  

 

Waar gaan we aan de slag? 

Op de afbeelding hiernaast staat een cirkel om het 

speelterrein waar het om gaat. 

 

Wat gaan we doen? 

Het speelterrein gaan we opnieuw inrichten. Wat 

gaat er komen? Dat bepalen de bewoners  in grote 

mate! We horen graag waar behoefte aan is. 

 

Doet u mee? 

Als bewoner kent u deze buurt het beste. Daarnaast 

bent u en uiteraard de kinderen in de wijk de 

belangrijkste gebruiker. Daarom vragen we u (en  

eventueel met uw kinderen) mee te doen en samen 

op te trekken met de gemeente in de voorbereiding.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  pagina 2/3 

Ons kenmerk U20.09839 

 

Participatie fase 1: enquete omtrent ontwerprichting van de speelplek 

Door het invullen van het reactieformulier in de bijlage maakt u duidelijk naar welke basisrichting qua 

type speelplek uw voorkeur uit gaat. Vanuit de ingekomen reacties bekijken we als projectteam 

vervolgens of er een nadrukkelijke voorkeur voor 1 type speelplek is. 

 

De themas waar wij in eerste instanties op zijn uitgekomen zijn: 

 

 Waterspeelplek 

 Natuurlijke speelplek 

 Avontuurlijke klim- en obstakelroute 

 Sportieve speelplek 

 

Als bijlage treft u de panelen aan waarop u een nadere toelichting per type speelplek kunt zien en 

enkele voorbeelden die erbij horen. 

 

Terugsturen 

Wij vragen  u om uw voorkeur voor het type speelplek kenbaar te maken via bijgevoegd 

reactieformulier. Het ingevulde reactieformulier kunt u ingescand (of gefotografeerd) terugmailen naar 

schildersbuurt.bleiswijk@hbadvies.nl. Ook kunt u uw reactie per post terugsturen in de bijgevoegde 

antwoordenvelop. Een postzegel plakken is niet nodig. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 3 

januari 2021.  

 

Terugkoppeling enquete 

De resultaten van de enquete koppelen we via een brief aan u terug.  

 

Participatie fase 2: samen ontwerpen 

De resultaten uit fase 1 zijn de basis voor de verdere ontwerpsessies. Voor deze sessies zoeken we 

buurtbewoners die in de periode van medio februari tot en met april 2021 twee of drie avonden 

(digitaal) willen mee ontwerpen aan de speelplek. Tijdens deze sessies gaan we in op het type 

speeltoestellen of speelvoorzieningen.   

Wij kijken er naar uit om met u samen te werken!  

 

Participatie fase 3: Afronding 

We ronden de participatie af in mei 2021. Via een nieuwsbrief presenteren wij het ontwerp van de 

speelplek van de Schildersbuurt aan de bewoners.  

 

Vanwege COVID-19 organiseren we de participatie digitaal. Zo maken we toch optimaal gebruik van uw 

inbreng en kennis van de buurt en voldoen we ook aan de RIVM-richtlijnen. Mochten de richtlijnen in de 

tussentijd wijzigen, dan brengen we de deelnemers hiervan op de hoogte.  

Bent u niet in de gelegenheid om digitaal mee te denken maar heeft u wel ideeën die u wilt delen met 

ons? Dan kan dat ook via onderstaand e-mailadres en telefoonnummer.  
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Meer informatie en vragen 

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen van de opknapbeurt van de Schildersbuurt? Ga dan 

naar www.lansingerland.nl/schildersbuurt. Hier vindt u algemene informatie over het project en de 

laatste stand van zaken. Vragen kunt u mailen naar schildersbuurt.bleiswijk@hbadvies.nl.   

Eventueel kunt u ons telefonisch de projectleider mevrouw Rosalie Hirdes bereiken via 14 010  

 

 

Met een vriendelijke groet, 

Gemeente Lansingerland 

 

 
 

 

Rosalie Hirdes 

Team Projecten 

 

 

 

Bijlagen:   

 Reactieformulier speelterrein Jan Steenstraat 

 Panelen thema’s type speelplaatsen 

 Antwoordenvelop 
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