DOE-team Speeltuinen Hensbroek
Notulen Bewonersbijeenkomst 7 maart 2022
Onze mening over de avond
Ondanks dat we huis-aan-huis hebben geflyerd is de opkomst laag. Slechts 16 mensen,
gelukkig waren die allen erg geïnteresseerd en hebben ze goed met onze plannen
meegedacht. Vooral de indeling met de thema’s sprak aan, omdat je zo voor ‘ieder wat wils’
hebt in het dorp.
De aanwezigen hebben goed geluisterd en willen vrijwel allemaal graag meehelpen tegen
de tijd dat het nodig is. Een goede tip is nog om de bijna-definitieve plannen per wijk te laten
zien aan de bewoners. Men waardeerde het heel erg dat Jos er was vanuit de gemeente.
Erica Kieft en Cees (vader van Aaf en Cato) hebben zich afgemeld, maar zouden nog wel
heel graag de plannen willen inzien.
Quote van een aanwezige: ‘Mijn complimenten en ik hoop dat een en ander snel
gerealiseerd mag worden’.
De feedback op onze ontwerpen
Burg. Straathoflaan
- Het huisje in de Burg. Straathoflaan wordt als wat te klein gezien. Zou hier een groter
huisje of een doolhof kunnen komen?
- Kan het huisje geschikter gemaakt worden voor grotere kinderen door er zg.
doe-dingen aan toe te voegen?
- Het keukentje is leuk, mits er ook pannetjes enzo bij zitten. Het onderhoud en
schoonhouden kan een probleem worden. Is het wel functioneel genoeg?
- Een muurschildering op de schutting van de fam. Appelman is toegezegd door de
bewoonster.
- Het bankje mag dichterbij/centraler in het geheel
- Het plein opleuken is leuk, misschien kan er een hinkelbaan of knikkerpot bij?
Roodeswerf
- Hier toch graag een schommel, omdat die uit de Burg. Straathoflaan al weggaat.
- Als hier een schommel komt, hoeven kinderen de Dorpsweg niet over om naar een
speeltuin met een schommel te gaan.
‘t Ouwe Hof
- Bankjes bij alle speeltuinen, ook hier.
- Verlichting bij het pannaveld.
- Verlichting bij voorkeur met een tijdslot en zonnepanelen.
- De parkeerplaatsen en het gras van elkaar scheiden met een heg. Zo kunnen
kinderen ook niet onverwachts de parkeerplaatsen oplopen.

‘t Waterweidje
- geen specifieke op- of aanmerkingen
Woudrustlaan
- geen struiken met eetbare besjes, want anders denken kinderen dat ze op andere
plekken ook de besjes mogen eten.
- Maak een mooi groot insectenhotel en plant het type bomen/planten/struiken waar
vlinders op af komen. Bijv. de tulpenboom of vlinderboom.
- Een compostbak neerzetten.
Algemeen
- Het grond dat teveel is in ‘t Ouwe Hof kan worden gebruikt voor de heuvel in de
Woudrustlaan.
- Het prullenbakproject van Amber Beentjes willen we graag in ons dorp terugzien.
Misschien leuk om het ontwerpen hiervan als project aan groep 8 te geven.
- Ondergrond van Gralux of schelpen is beter en duurzamer dan houtsnippers. Ook
rubber tegels zien we wel zitten.
- Kinderen vinden het leuk om iets met een bal te doen. Misschien kun je een aantal
basketbalkorfen rond een boom zetten, zodat ze er lekker mee kunnen oefenen.
- Misschien een idee om met de schoolkinderen eetbare bessenstruiken in de
volkstuin achter de school te planten. Dan weten ze dat ze alleen die mogen eten.
- Ergens een rij palen plaatsen waar de kinderen tussendoor kunnen gaan. Bij de Helix
in HHW staat zoiets, een leuke speeltuin om eens te bekijken.
Welke dorpsparticipatie en/of sponsoring hebben we al?
Sponsoring
- Jolanda gaat na of we ons project bij Hensbroek Actief kunnen aanmelden.
- Vanessa is bezig met de Regiobank/Jos Kamp Assurantiën, zij schijnen een potje te
hebben voor dit soort projecten via verzekering NH1816.
- Vanessa vraagt bij Appelman Installaties na of zij financieel willen sponsoren.
- Sylvia gaat bij ANTON polsen of ze financieel willen sponsoren.
- Zouden de kinderen van De Ark een sponsorloop kunnen doen?
- De oude speeltoestellen verkopen. Mogelijk aan het Koggeparadijs?
Dorpsparticipatie bedrijven
- SIGHT Landscaping heeft toegezegd dat we kosteloos materiaal (bijv. een kraan)
van hun mogen gebruiken
- Jeroen Smal vraagt bij Hans Klaver na of hij zijn materiaal beschikbaar wil stellen
- Bakkerij Braas vragen of zij krentenbollen willen sponsoren
- Wat kan Dekker Chrysanten voor ons betekenen?
- Dirk-Jan van Sylvia gaat bij ANTON Constructiebouw voor ons lobbyen.
- Lijst van aannemers in Hensbroek nagaan: Aannemers in Hensbroek - Het overzicht
van alle aannemers in Hensbroek (bedrijven.xyz)
- Lijst van hoveniers in Hensbroek nagaan: Hoveniers in Hensbroek - Het overzicht
van alle hoveniers in Hensbroek (bedrijven.xyz)

Dorpsparticipatie particulieren
- Barbara van der Pal (moeder van Bob) wil wel een muurschildering in de Burg.
Straathoflaan maken
- Tiny & Ed Dekker willen wel met van alles helpen
- Tonja Piekner
- Wytse de Vegt
- Chris van Baar
- Jacco Spil
- Hans Klaver
- Martijn Mak
- Bart Suiker
- Cris Bankersen
- Ares Appelman
- Rianne Laan
- Robin Ostendorf
- Andre Feldman
- Ab & Joke van Schagen
- Leni van Dam
- Frank & Lianne Oudhuis
- Jeroen Smal
- Iris en Bjorn Zwagerman
- Chantal & Terry Zwagerman
- Patricia Bas

“Samen spelen is fijn, als we hier in ons dorp zijn”

