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Keuze toestellen speelplaats Margrietstraat

201-9

Beste heer en/of mevrouw,
Eind februari kreeg u van ons een

brief waarin we vertelden dat we uw straat gaan ophogen en
herinrichten. ln de Margrietstraat is ook een speelplaats. Deze willen we ook herinrichten.
U mag een keuze maken tussen de verschillende speeltoestellen
Bij deze brief zit een bijlage met drie opties voor speeltoestellen op de speelplaats. U kunt uw
voorkeur aangeven voor de inrichting van de speelplaats. U kunt uw voorkeur op verschillende
manieren kenbaar maken, namelijk door:
- het antwoordstrookje uit de bijlage in te vullen en deze af te geven op het gemeentehuis
- het antwoordstrookje per post opsturen. Ons adres staat bovenaan deze brief. Graag ter attentie
van de heer P. Geluk
- uw voorkeur, voorzien van naam en adres, mailen naar p.geluk@zoeterwoude.nl

Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk zondag 8 september
De optie met de meeste stemmen zal in de plannen verwerkt worden.
De inrichtingstekeningen zijn bijna klaar
Deze tekeningen worden nu afgerond en dan gecontroleerd. Begin september worden de
speeltoestellen toegevoegd aan de tekening. Als dit klaar is plannen we een informatieavond,

waarvoor u wordt uitgenodigd.

Heeft u nog vragen?
Bel gerust met Paul Geluk, projectleider, 071-5806300. Hij beantwoordt uw vragen graag. E-mailen
mag ook, p.geluk@zoeterwoude.nl.
Alle informatie over het project vindt u ook op www.zoeterwoude.nl/margrietstraat.
Met vriendelijke groet,
namens burge
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Els Móhle-Landman

Directeur Ruimte

en wethouders van Zoeterwoude,

Opties s peel plaats Margrietstraat
Optie

1

Draaimolen + trampoline
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Opties speel plaats Margrietstraat
Optie 2
Glijbaan + trampoline

Opties speel plaats Margrietstraat
Ootie 3
Klimklautertoestel
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Reactieformulier opties speelplaats Margrietstraat
Mijn voorkeur gaat uit naar optie (voorkeur aankruisen)
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Naam

Adres:

1: Draaimolen + trampoline

2: Glijbaan + trampoline

3: Klimklautertoestel

