
Speelplekken

Respons en betrouwbaarheid

In juni/ juli 2021 heeft er een onderzoek over speelplekken in Langeweg, Zevenbergschen
Hoek, Standdaarbuiten en Zevenbergen Centrum plaatsgevonden. Hartelijk dank voor uw
deelname! Graag delen wij enkele belangrijke onderzoeksresultaten met u.

Alle huishoudens uit Langeweg, Zevenbergschen Hoek, Standdaarbuiten en Zevenbergen centrum zijn

uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. In totaal hebben 234 inwoners de  vragenlijst volledig

ingevuld. Met het aantal deelnemers kunnen met een betrouwbaarheid van 95% uitspraken gedaan worden

over de populatie. Meer informatie hierover kunt u vinden in het document 'Inzicht in wensen speelplekken'. 

Langeweg

Van welke locaties van
speelplekken maakt u nu gebruik?

De voorgestelde locatie is geschikt
voor een nieuwe  speelplek.

De vragen in dit blok zijn alleen beantwoord door inwoners van Langeweg.

De gemeente wil een speelplek voor kinderen
tot 8 jaar toevoegen aan de Mauritiusstraat. 

Kloosterlaan

Ringweg/
Wethouder

Trompersstraat

Geen

65%

29%

31%

Kinderen tot 8 jaar spelen maximaal 150 meter van huis. Kinderen tot en

met 13 jaar spelen maximaal 450 meter van huis en kinderen ouder dan

13 jaar spelen maximaal 1000 meter van huis. De cirkels in het kaartje

laten dit zien.

Ik vind dat dit voorstel er voor zorgt dat er
voor alle kinderen op loopafstand een

speelplek is.

Eens
50%

Oneens
22%

66% 15% 13% 6%

(Helemaal) eens

Neutraal

(Helemaal) oneens

Weet ik niet



Zevenbergschen Hoek

Van welke locaties van
speelplekken maakt u nu gebruik?

De vragen in dit blok zijn alleen beantwoord door inwoners van Zevenbergschen Hoek.

De Vang

Speeltuinvereniging

Geen

50%

8%

26%

Kinderen tot 8 jaar spelen maximaal 150 meter van huis. Kinderen tot en

met 13 jaar spelen maximaal 450 meter van huis en kinderen ouder dan

13 jaar spelen maximaal 1000 meter van huis. De cirkels in het kaartje

laten dit zien.

Ik vind dat dit voorstel er voor zorgt dat er
voor alle kinderen op loopafstand een

speelplek is.

Eens
47%

Oneens
21%

47% 21% 26% 5%

(Helemaal) eens

Neutraal

(Helemaal) oneens

Weet ik niet

De voorgestelde locatie is geschikt
voor een nieuwe  speelplek.

De gemeente wil de speelplek aan de
Sporenbergstraat opheffen. Hier komen nieuwe
woningen. In plaats van het trapveld komt een

kleinere speelplek voor kinderen tot 13 jaar.

De Olavstraat

Sporenbergstraat

50%

16%

Zevenbergen centrum

Kinderen tot 8 jaar spelen maximaal 150 meter van huis. Kinderen tot en

met 13 jaar spelen maximaal 450 meter van huis. De cirkel is in het

kaartje laten dit zien. De kleine roze cirkels staan voor de jonge kinderen

(8 jaar of jonger) en de grote rode cirkels staan voor de oudere kinderen

(tot 13). In het gebied met witte lijnen is er nog ruimte voor een speelplek

voor kinderen tot 8 jaar.

Wat vindt u een goede locatie voor een
speelplek voor kinderen tot 8 jaar in het

centrum van Zevenbergen ?



Ideeën van inwoners

Standdaarbuiten

Van welke locaties van
speelplekken maakt u nu gebruik?

De vragen in dit blok zijn alleen beantwoord door inwoners van Standdaarbuiten.

Wieken

Dansvlinder

Geen

52%

17%

33%

Kinderen tot 8 jaar spelen maximaal 150 meter van huis. Kinderen tot en

met 13 jaar spelen maximaal 450 meter van huis en kinderen ouder dan

13 jaar spelen maximaal 1000 meter van huis. De cirkels in het kaartje

laten dit zien.

Ik vind dat dit voorstel er voor zorgt dat er
voor alle kinderen op loopafstand een

speelplek is.

Eens
44%

Oneens
32%

62% 18% 14% 6%

(Helemaal) eens

Neutraal

(Helemaal) oneens

Weet ik niet

De voorgestelde locatie is geschikt
voor een nieuwe  speelplek.

De gemeente wil een speelplek voor kinderen tot
13 jaar toevoegen aan de Oudendijk/ Markweg.

Groene Slinger/
Markiezenlaan

Ridderzwam

42%

29%

7%
Sportstraat/ Dr.

Poelstraat

Wat gebeurt er met de resultaten?

Wat vindt u belangrijk aan een speelplek?
Top 3

Heeft u een idee hoe we speelplekken
kunnen gebruiken als ontmoetingsplek voor

jong en oud? Top 3

45%
Veiligheid

18%
Diversiteit aan
speeltoestellen

16%
Schoon

32%
Bankjes
plaatsen

13%
Speel-, sport- en

ontmoetings-
voorzieningen mixen

11%
(Picknick-)

tafels
plaatsen

Voor de speelplekken in de kernen Langeweg, Zevenbergschen Hoek en Standdaarbuiten nemen we de

uitslag van de enquête mee om de aannemers van de speelplekken opdracht te geven om een ontwerp te

maken. Wanneer het ontwerp voldoet aan de technische eisen van de gemeente worden deze op de

gemeentelijke website geplaatst zodat een laatste mogelijkheid ontstaat om het ontwerp te verbeteren.



Hierover wordt via de pers gecommuniceerd. Degenen die hebben aangegeven op de hoogte gehouden te

willen worden, krijgen via de mail een reactie wanneer de ontwerpen zijn te bekijken. Ook is een link

toegevoegd om te kunnen reageren op het ontwerp.

Voor het centrum van Zevenbergen is nog geen duidelijk beeld ontstaan waar en wat voor speelplek men

hier voor ogen heeft. Er zal een aanvullende inspraaktraject gevolgd worden om tot een speelplek te komen

die voldoet aan de wensen van de uiteenlopende gebruikers van de openbare ruimte.


