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Beste heer / mevrouw,

Onl  h ft d t chriftelijk gevraagd om af te zien van de plannen voor de realisatie van 
k t l b i i n en het verzoek gedaan om het huidige grasveld te

b h d  I d  bri f r g ren wij  uw brief van 23 augustus 2021 die u naar het college en de 

gemeenteraad stuurde.

W t hebben wij gedaan om te komen tot een park met speel- en beweegvoorzieningen?
Het is spijtig om te lezen dat u vindt dat u in een te laat stadium betrokken bent in het proces om te
komen tot een park met speel- en beweegvoorzieningen En dat u het gevoel heeft dat wij uw zorgen 
onvoldoende serieus nemen. Dat is niet onze opzet (geweest). De gemeente wil namelijk graag voor
alle bewoners van Emmelhage een mooi park met speel- en beweegvoorzieningen realiseren.

Zoals u weet is er een uitgebreid participatieproces met de wijkbewoners doorlopen. Het wijkplatform 
heeft hierin een adviserende rol gehad. Om te komen tot een (wijk)park zijn er veel stappen gezet en 
is erop verschillende manieren gecommuniceerd met belanghebbenden. In bijlage 1 vindt u een 
opsomming van alle activiteiten die we hebben ondernomen om een breed gedragen plan te krijgen.

Gedurende het hele proces hebben wij ons best gedaan om de omwonenden zorgvuldig te betrekken 
bij de speelontwikkelingen in uw wijk. Naar onze mening hebben wij duidelijk en vroegtijdig 
gecommuniceerd dat het bestaande groen als park ingericht zou worden met speel- en 
beweegvoorzieningen. Desondanks lichten wij u graag nader toe waarom wij vinden dat het park er
kan komen.

Uit een peiling bleek de behoefte aan een outdoorpark
II zet uw vraagtekens bij de wijze waarop de invulling van de speelvoorziening tot stand gek men is. 
De keuze over de speelvoorziening 12+ is gemaakt in overleg met de gehele wijk De
speelvoorziening heeft namelijk een bredere wijkfunctie. Er is eerst een inventarisatie d or h t
Wijkplatform gehouden wat de mogelijkheden en wensen waren Deze mogelijkh d ij l
via een peiling voorgelegd aan de bewoners van de wijk Emmelhage vi F b k O k d
nieuwsbrief is ingezet om ideeën op te halen en om over het mogelijk pl  t i
Vanuit de peiling bleek een voorkeur voor een outdoorp rk. Va uit h t Wijk l tfo  E lh i
oproep gedaan aan jongeren om mee te denken over hel outdoorpark. O d  h bb
enkele jongeren gereageerd en die hebben meeg d ht  h t t H t t
met de jongeren, freerunners en outdoorsporters van calisth i it d ht I
outdoorpark komen freerunelementen en een t estel v h t it f l


