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Algemeen
Eerst is een uitleg gegeven over de aanpak van het project. Deze avond is bedoeld als een
inventarisatie van de wensen van de bewoners en het bespreken van mogelijke locaties van
speelplekken. Het budget voor Moerdijk Dorp staat vast en is € 55.800,Met de kinderen van de basisschool is contact geweest door een bezoek aan de school. Uit dit bezoek
kan geconcludeerd worden dat het schoolplein een belangrijke rol voor deze kinderen speelt.
Daarnaast geven de kinderen aan dat ze haast in de hele kern spelen. Ook de Appelzak wordt als
speelterrein gebruikt.
Met de jongeren van circa 13 tot 25 jaar zal via Facebook contact worden gezocht. Uiteindelijk zal
door de speelplek in en rondom de kerk hoogstwaarschijnlijk aan hun behoeften worden voldaan.
De nieuwe speelplek in en rondom de voormalige kerk is een voorziening voor alle leeftijden. Zowel
voor de leeftijdsgroep van 7 t/m 12 jaar (actieradius van 450m) als voor de leeftijdsgroep daarboven
(actieradius van 1 km) dekt deze plek de behoefte van deze doelgroepen.
Voor de leeftijdscategorie tot zes jaar (actieradius 150m) zijn twee plekjes aanwezig (Koning
Haakonstraat en Grintweg). Deze dekken niet de gehele kern. Daarnaast ligt de speelplek op het
grasveld/pleintje langs de Grintweg vlakbij de nieuwe speelplek rondom de kerk. In deze speelplek is
rekening gehouden met de kinderen in de leeftijd tot 6 jaar.
Door de aanleg van de speelplek rondom de voormalige kerk zal het trapveldje langs de Wethouder
Mattheestraat verwijderd worden.
De aanwezigen vinden de plannen voor de nieuwe speelplek rondom de kerk een goed plan maar zijn
argwanend of het er wel komt. Ook zijn er vragen over het ”amfitheater” en de ijsbaan; zijn beide
elementen nog in het plan aanwezig?

Bespreken speelplekken voor kinderen tot 6 jaar
Samen hebben we de aanwezige en mogelijke toekomstige locaties doorgesproken.
Koning Haakonstraat

-

-

Volgens de aanwezigen is de speelplek een natte plek. Er is drainage aanwezig en deze zal
moeten worden doorgespoten. Bij de inrichting rekening houden met de natte eigenschap van
het terrein.
Het wordt als een saaie plek ervaren. Dit is overigens ook uit het overleg met de kinderen van
de basisschool naar voren gekomen.
Men mist een gezellige zitplek. Er wordt zelfs gezegd dat er geen zitgelegenheid is. Er staat
wel een bank maar deze wordt niet door de insprekers genoemd.
Genoemd dat met hoogteverschillen, aantrekkelijke speeltoestellen en eventuele beplanting
een interessantere speelplek gemaakt kan worden.
Een van de aanwezigen zegt dat de speelplek niet gebruikt wordt en kan worden opgeheven.
Uit het overleg met de kinderen komen tegengestelde reacties en wordt de plek weldegelijk
gebruikt. Daarnaast speelt de plek een rol in de verdeling van de speelplekken over Moerdijk
Dorp.

Grintweg (“Rode Speeltuintje”)
-

De gemeente stelt voor om de speelplek langs de Grintweg te laten vervallen omdat de
nieuwe speelplek voorziet in speelvoorziening voor onder andere de leeftijdscategorie tot 6
jaar. De aanwezigen geven aan dat de speelplek goed gebruikt wordt en dat het een leuk
plekje is. Dit wordt overigens ook door de leerlingen van de basisschool bevestigd. De uitleg
dat de speelplek wordt vervangen door de nieuwe speelplek wordt kritisch benaderd omdat
het “rode speeltuintje” zo’n fijne plek is. Afgesproken is om het “Rode Speeltuintje” nog een
jaar na de aanleg van de speelplek rondom de kerk te laten liggen. Wanneer door de nieuwe
speelplek rondom de kerk het “Rode Speeltuintje” overbodig wordt zal deze worden
verwijderd. Tot die tijd blijft de speeltuin onderhouden zodat ze veilig blijft.

In het zuidwesten en het noorden van de kern is behoefte aan een speelplek voor de leeftijdscategorie
tot 6 jaar.
In het zuidwesten zijn verschillende mogelijkheden genoemd zoals het grasveldje voor de
begraafplaats langs de Julianastraat (klein plekje langs de straat), nabij de volkstuintjes (ongezellig en
druk verkeer) en langs het Schapenpad. De locatie langs het Schapenpad komt als beste naar voren
omdat het een plek is waar het rustig en veilig is (geen druk verkeer) en er voldoende ruimte is.
Daarnaast komen er verschillende wandelaars langs die van en naar de Appelzak gaan. Een zitplek,
die altijd onderdeel is van een speelplek, is hier eveneens op zijn plaats.
Via een email wordt gevraagd om een bord met informatie over het gebied van de Appelzak. Dat zou
hier best aan toegevoegd kunnen worden. Een andere email gaat over een verzoek om een speelplek
langs het Schapenpad te realiseren.
In het noorden van Moerdijk Dorp mist ook een speelplek voor kinderen tot 6 jaar. De meest geschikte
plek is het grasveld van de Vissersstraat. Dit is een hofje met weinig verkeer dat goed voor de
kinderen te bereiken is. Door de aanwezigen wordt aangegeven dat men veel tegenstand verwacht
van de omwonenden. In het verleden zijn voorstellen voor aanpassing van deze plek ook op
weerstand gestuit. Ook wordt aangegeven dat er een verzoek ligt om extra parkeerplaatsen te
plaatsen haaks op de weg. Er is nog geen antwoord op dit verzoek gekomen.

Acties
-

Afgesproken is om dit verslageen kaart met locaties zoals nu doorgesproken naar de
dorpstafel te sturen.
Van de locaties zoals die nu besproken zijn wordt een schetsontwerp gemaakt. Wanneer deze
klaar zijn worden de bewoners van Moerdijk Dorp uitgenodigd hierover hun mening te geven.
Het bespreken van deze schetsontwerpen zal na de zomervakantie plaatsvinden.

-

Nadat de schetsontwerpen zijn besproken en afgestemd gaan deze schetsen en de
opmerkingen van de bewoners naar het bedrijf die de plekken gaat uitwerken voor realisatie.
Deze ontwerpen worden opnieuw voorgelegd via de website voordat deze worden
e
gerealiseerd in de 1 helft van 2019.

