
Algemeen terugkoppeling op enquête ontwerpen najaar 2020: 

Er zijn enkele opmerkingen over speeltoestellen gemaakt. We begrijpen dat iedereen graag dicht bij 

zijn eigen speelplek speeltoestellen wil, maar dit is financieel voor ons niet haalbaar. Daarom maken 

we plekken met een kleine aanleiding tot spelen (hinkelen, zandspel, boomstam) en ontmoeten voor 

de uitloop dicht bij huis. Daarnaast zorgen we voor grotere centraal liggende plekken binnen 5 tot 8 

minuten lopen met meer speelmogelijkheden, uitdaging en ontmoetingsmogelijkheden. Deze 

plekverdeling is in het beleid aangegeven op basis van kinderaantallen (nu en later), loopafstanden 

(eerlijke spreiding) en financiële mogelijkheden. We gaan nu als gemeente actief hiermee aan de 

slag. Informele plekken worden groen/grijze ontmoetingsplekken met speelaanleidingen en grote 

centrale plekken gaan we mooi maken.  

Sommige mensen willen wel banken en picknicksets andere mensen niet. We proberen hier zo goed 

mogelijk invulling aan te geven. Op een grotere plek waar je langer bent moet je als ouder wel even 

kunnen zitten. Blijkt er in de praktijk overlast te zijn en is in overleg met de overlastgevers geen 

oplossing te vinden, kan het zijn dat een bank of picknicktafel toch weer (tijdelijk) verdwijnt. Als 

omwonenden een bank of picknickset willen kan dit als ze dit even kortsluiten met alle omwonenden 

en hier samen een aanvraag voor indienen. Dit geldt voor speelplekken, maar ook voor het veldje 

voor de deur. Laten we samen en in gesprek kijken hoe we het meer ontmoeten buiten vorm kunnen 

geven. Hiervoor kunt u een melding doen via deze gemeentesite 

Door de droogte blijft het voor ons lastig om een ‘strakke’ grasmat aan te bieden. Opnieuw inzaaien 

is niet altijd de beste optie (vooral onder bomen niet). Ook bij realisatie zullen straks stukken 

opnieuw worden ingezaaid. Soms zullen we deze ingezaaide gedeelten afzetten om zo de best 

mogelijke grasmat te krijgen. Het blijft echter toch afhankelijk van het weer en soms van het 

respecteren van de tijdelijke afzetting of een omwonende die even wat geeft. Samen moet het 

lukken.  

Op de speelvelden mogen geen honden komen. Alle verzoeken of vragen hierover kunt u via een 

melding op de gemeentesite bij ons kwijt.  

Waar kan maken we speelplekken groener dan ze nu zijn. De verharding verdwijnt (geheel of deels). 

Groen is prettig om te zien en geeft koelte, schaduw en soms ook leuke speelkansen. Het helpt bij 

het tegengaan van de opwarming, maakt dat regenwater er kan infiltreren en zorgt voor 

mogelijkheden voor insecten om te leven en wat wij noemen de biodiversiteit. Naar de toekomst toe 

zal dit steeds meer nodig zijn. 

 

Toelichting op opmerkingen ontwerpen Skandia/Hulst (aantal bezoekers enquête 67 en 34 

reacties): 

De skatebaan ligt nu bij de school en moet komende jaren vervangen worden. Ook wordt er 

nagedacht over een nieuw scholencomplex. Komende twee jaar zal hiervoor een plan worden 

gemaakt. De skatebaan kan daarbij hier blijven liggen, maar wellicht ook centraler in het kern komen 

te liggen. We zijn nog op zoek naar centrale sportplek voor de kern Geldrop.  

De overige opmerkingen op te ontwerpen hebben we toegelicht met de algemene toelichting en 

enkele kleine aanpassingen op het ontwerp. Deze zijn uiterlijk 17 december op de gemeentesite te 

vinden. 

 



 

Toelichting op opmerkingen ontwerpen Braakhuizen (aantal bezoekers enquête 52 en 23 reacties): 

Volmolenplein is een plein voor de hele buurt dus er mag gespeeld en bewogen worden binnen 

‘normale’ tijden. We hebben we een paar aanpassingen gedaan met name in de zitvoorzieningen en 

de structurering van de hondenuitlaatmogelijkheden naar aanleiding van de opmerkingen. Een 

zitaanleiding voor de ouders van de kinderen moet er wel zijn op deze plek.  

De Kalanderstraat wordt wat extra ingericht juist voor jongeren. Zij kunnen dus hierheen verwezen 

worden straks.  

De Meeuwenhof schuift iets op. Nu de bouwplannen helder worden gaan we hierop anticiperen. In 

het nieuwbouwproject Kasteeltuinen komt nog wat budget vrij en voor uitvoering in voorjaar 2021 

wordt het ontwerp voor deze plek nog even onder de loep genomen. 

De opmerkingen voor de speelplekken hebben we toegelicht met de algemene toelichting en enkele 

kleine aanpassingen op het ontwerp. 

Toelichting op opmerkingen ontwerpen Loo/Kerkakkers (aantal bezoekers enquête 102 en 53 

reacties): 

Santheuvel sportveld wordt in overleg met initiatiefgroep een aangepast ontwerp gemaakt. Dit zal in 

later stadium alsnog door hen en via de gemeentesite teruggekoppeld worden. We gaan inrichten 

voor de doelgroepen van 0-99 jaar. Het gaat dan niet alleen over sport maar ook natuurlijk spelen 

voor kleinere kinderen een uitdagend toestel voor de jeugd. Wel zo multifunctioneel mogelijk, zodat 

overdag kinderen en avond de volwassenen kunnen bewegen en spelen. Er wordt geprobeerd een 

combiveld voetbal/basketbal te maken met een hek erom. Het eiland vinden veel mensen juist heel 

leuk wat mee te doen, maar ook veel mensen vinden het eng. We gaan ervan uit dat ouders bij hun 

kinderen zijn tot een jaar of 6 en ze hen hier niet alleen laten rondlopen. 

Het ontwerp van Kindcentrum de Kersentuin wordt nog doorgesproken met de school. Wel moeten 

ouders met kinderen er terecht kunnen tijdens schooltijd. Er liggen twee trapvelden in de buurt dus 

het verzoek voor een extra trapveld gaan we niet inwilligen. Jongere kinderen 0-4 jaar kunnen niet 

zelfstandig maar op pad, maar wel met ouders. We gaan kijken of er een hoekje van de speelplek in 

schoolpauzes vrij kan blijven. 

Jongeren kunnen bij overlast op de speelplekken verwezen worden naar Santheuvel. Daar zijn en 

komen nog meer specifieke voorzieningen voor hen. 

Er zijn veel positieve reacties op de speelplek Santheuvel Hooghuis. Er is een verzoek voor extra 

toegangen, maar met het nu voorgestelde weghalen van een deel van het hek wordt het al een stuk 

beter. Toestellen die hier komen zijn echt gericht op een jongere groep, waar sportveld eigenlijk te 

ver voor is. Op het sportveld komen dan toestellen met uitdaging voor oudere kinderen. Daar is meer 

ruimte dan op deze speelplek. 


