
Opknapbeurt speeltuin in de Eelsmastate.

Leeuwarden, 6 mei 2005.

Aan: de ouders van de kinderen welke spelen op het plein van de Eelsmastate.
Van: Noor, Sigrid en Janneke.

Graag willen wij jullie mening over een opknapbeurt aangaande het speeltuintje en de jeu de
boules baan aan de Eelsmastate
Door het steeds verder afgraven van het gras,wordt het aanzicht van het speeltuintje er niet
mooier op. Ook worden de kinderen er wel erg vies door het spelen in die zwarte aarde .Dat er
dus iets moet gebeuren is duidelijk. Maar wat en hoe is een vraag waar we graag de meningen
van de bewoners over ontvangen. Bij de aanleg van ons plein is destijds in 1992 met de
gemeente afgesproken dat bewoners zelf het onderhoud doen van deze voorzieningen.

Oplossing 1
-Het afgegraven gebied voorzien van graszoden en een duidelijke met b.v. spoorbielzen
omrande zandbak.
-Onder de schommels rubberen matten,zo ook aan het einde van de glijbaan.
Voordeel
-Zand blijft waar het hoort.
-Je kunt het zand makkelijk verversen i.v.m. kattenuitwerpselen.
-De kinderen worden alleen zanderig als ze in de zandbak spelen en anders niet .
-Het verstuiven van zand op auto’s e.d.  wordt tot een minimum beperkt.
-Net aanzicht.
Nadeel
-Kinderen kunnen een tijdje niet op de graszoden,tot het sterk genoeg is.
-Aanleg duurder.
-Onderhoud nodig. (gras maaien)

Oplossing 2
-Het afgegraven gebied vullen met speelzand.
-Onder de schommels rubberen matten zo ook aan het einde van de glijbaan.
Voordeel 
-Snelle oplossing.
-Makkelijke uitvoerbaar.
-Goedkope oplossing.
Nadeel
-Verstuiven van het zand over het plein en de auto’s.
-Kattenbak voor de buurtkatten,niet makkelijk te verversen.
-Het zand zal makkelijk over het hele speeltuintje verspreiden,er blijft dan dus bijna geen gras
meer over.
-Kinderen zitten bij alle spelletjes in het speeltuintje steeds onder het zand.

Dan moet ook nodig de jeu de boules baan aangepakt.
Hij moet onkruidvrij worden gemaakt en er moet nieuw split op.
We kunnen de jeu de boules baan betrekken bij oplossing 1 of 2 of we kunnen proberen of de
gemeente  de jeu de boules baan wil opknappen.



Antwoord formulier

Graag ontvangen wij u reactie voor woensdag 18 mei.

Mijn voorkeur gaat uit naar:

a) oplossing 1 met graszoden en een aparte zandbak
b) oplossing 2 met speelzand

Het bedrag wat ik voor deze opknapbeurt over heb ligt tussen:
     a) tot 25 euro, 
     b) tot 50 euro  
     c) tot 75 euro.

Het opknappen van de jeu de boules baan:
a) hiervoor de gemeente benaderen
b) in eigen beheer door bewoners meenemen in opknapbeurt

speeltuin.
c)  Andere suggesties………………………..

 

Bij voorbaar al heel erg bedankt  voor jullie meedenken.

U kunt u reactie inleveren bij een van ons drieën:

Sigrid, Eelsmastate 28
Noor, Eelsmastate 22
Janneke, Eelsmastate 19

      !!!.Laat uw stem niet verloren gaan
  


