
 

 

 

 

Geachte heer Diepstraten,                               3 november 2020 

 

Op maandag 13 juli 2020 hebben we met elkaar gesproken in de Dwarsligger 
over onze ideeën rond de herinrichting van het speelveld aan de Groot 
Helmduin. Het speelveld vormt samen met de velden van Stormvogels en SVIJ 
het Groene Hart van Zee-en Duinwijk. Een wijk met ruim 10.000 bewoners. Het 
gezamenlijk concept voorstel van ons Platform, De Zefier en SVIJ hebben we 
nader toegelicht. Het verslag van deze bijeenkomst is in uw bezit. Op basis van 
uw positieve reactie hebben we als bestuur besloten om het concept plan voor 
te leggen aan de direct betrokken bewoners. Deze bijeenkomst heeft plaats 
gevonden op 22 oktober 2020.  

De bewoners leggen de nadruk op veel groen, struiken en bomen. Met banken 
waar de buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en spreken. De huidige 
corona leert ons dat het heel belangrijk is om trefpunten te hebben in een wijk. 
Dit is goed voor de binding en meer betrokkenheid van de bewoners met de 
wijk. 

De volgende aanvullingen van de direct betrokken bewoners: 

1. Een hekwerk van ongeveer 80 cm hoog om het speelveld om de 
beiden doelstellingen duidelijk te scheiden. 

2. Indien nodig het grasveld egaliseren, omdat met zware regelval 
gedeeltes blank komen te staan. 

3. Inrichten met wat slingerende wandelpaden ook langs de honden- 
uitlaatplaats. 

4. Plaatsen van voldoende parkmeubilair als wat bankjes en voldoende 
afvalbakken voor beide gebieden. 

5. Het plaatsen van wat speeltoestellen voor de kleinere bewoners uit 
de buurt. 



6. Wat verlichting  
7. Met het creëren van een  jeu de boules baan kunnen o.a. oudere 

bewoners elkaar ontmoeten en in de buitenlucht actief een spel 
spelen. Ook goed voor de binding in de wijk. 

8. Het grootste deel van de aanwezige hebben aangegeven zich in te 
willen zetten om het uit te voeren plan mede te onderhouden wat 
groen betreft, en eventueel een gedeelte in te richten als wilde 
bloemenveld. 

9. De bewoners zien het niet zitten dat er doelpalen komen te staan, dit 
om overlast te voorkomen. 

10. Graag veel ruimte met groen, bomen, struiken en een aantal banken. 
 

Graag ontvangen wij een data voorstel om een aangepast  concept plan verder 
met u te bespreken en uit te werken.   

Met vriendelijke groet, 

Alex van der Molen (voorzitter Platform Zee-en Duinwijk) 

 

CC bewoners/werkgroep Speelveld 

 
 


