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: speelplaats aan de Wapstraat en de Commandeurshof

Beste bewoners van de wijk Westwout,
Een tijdje terug stuurden wij u de conceptontwerpen van de speelplaats aan de Wapstraat en de
speelplaats aan de Commandeurshof toe. Hier reageerden in totaal 20 mensen op.
Het ontwerp voor de Commandeurshof blijft zoals het is
De meeste mensen waren erg blij met het ontwerp aan de Commandeurshof. Daarom veranderen
wij niets aan het ontwerp.
Het ontwerp van de Wapstraat pasten wij aan
Het nieuwe ontwerp heeft 2 kleine doelen in plaats van één groot voetbaldoel met ballenvangers aan
de voor en achterkant. Ook staat er nu een groot klim/glijtoestel in het ontwerp. Deze is geschikt
voor kinderen van 4-12 jaar. Voor de locatie van de hoge struiken hielden we zowel rekening met de
benodigde beschutting als met het zicht op de speelplaats. De wijzigingen zijn doorgevoerd op
verzoek van de direct omwonenden. Die waren namelijk tegen een basketbalveld en een groot
voetbaldoel. Ook miste men de speeltoestellen zoals de glijbaan.
Opmerkingen over de Alkemadestraat nemen we mee op een later moment
Een aantal mensen gaven hun wensen door voor de speeltuin aan de Alkemadestraat. Deze wensen
nemen we mee als we het ontwerp gaan maken voor die plek. Dit kan pas als er meer duidelijkheid is
over de toekomst van deze plek.
De ontwerpen zijn nu definitief
U kunt deze vinden op de website samenontwikkelen.nu. De uitvoering start waarschijnlijk in het
najaar van 2021. Dit is afhankelijk van de planning van de aannemer. De renovatie speeltuin van de
Wapstraat sluit aan bij de reconstructie Westwout fase 5. Via de website Samenontwikkelen.nu
houden wij u op de hoogte.

Bel of mail ons gerust bij vragen
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Wij helpen u graag. U bereikt ons op 071 – 580 63 00
of via gemeente@zoeterwoude.nl.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Marieke Rodenbach,
Medewerker beleidsuitvoering spelen, sport en water

