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onderwerp
Help je mee een speelveld te ontwerpen?
Beste Kruiszwin-kinderen
Denk met ons mee voor een goed speelveld
Gemeente Den Helder maakt plannen voor verbeteringen in jullie buurt. De speelvelden in Kruiszwin gaan we
samen mede Speeltuinbouwer opnieuw ontwerpen. Daarvoor hebben we de beste speeltuinbouwers van de
buurt nodig. Daarom zoeken we nu niet contact met volwassenen maar hebben we jou nodig.
Laat ons zien hoe jij wilt spelen
Op de twee speelvelden in Kruiszwin wordt het hoog tijd voor iets nieuws. Hoe wil jij spelen? En hoe willen
volgens jou grotere of kleinere kinderen spelen? Via de website www.denhelder.speeltuinbouwer.nl kan je
vanaf 1 februari inloggen. Klik op start ontwerp en daarna op het speelveld bij jou in de buurt. Hier maak je
een online ontwerp voor je favoriete speelveld. Het is heel simpel; je sleept de speeltoestellen van jouw keuze
naar het speelveld. 'Helmpje', de speeltuinbouwer, helpt je verder. Maar... houd wel je muntjes in de gaten.
Want sommige speeltoestellen zijn duurder dan andere. Je kunt tot 15 februari 2021 ontwerpen inleveren.
Wie weet wint jouw ontwerp!
Ben je klaar? Dan stuur je jouw ontwerp naar de speeltuinjury. Alle ontwerpen die worden ingestuurd kan je
ook liken. Dus kijk ook naar alle andere ontwerpen en geef degene die jij het leukst vind een like. Na 15
februari zal de gemeente de top 3 met de meeste likes bekend maken. Uiteindelijk zal de gemeente Den
Helder een definitief ontwerp maken geïnspireerd op de top 3. Dus... straks klim jij misschien wel in het door
jou uitgekozen klimrek! Hoe cool is dat?!
Informatie voor ouders/verzorgers
Gemeente Den Helder betrekt meestal volwassen inwoners bij plannen voor de toekomst. Via de website
www.denhelder.nl/kruiszwin leest u meer over de aanpak in uw wijk en over het contact dat al geweest is.
Voor de nieuwe inrichting van de speeltuinen willen we graag de inbreng van de kinderen ophalen. Met de
online participatietool de Speeltuinbouwer kunnen kinderen hun eigen ontwerp maken en insturen. Wilt u
vooraf weten hoe het werkt? Bekijk het korte filmpje (https://www.youtube.com/watch?v=9M6EjRtp8dA) met
uitleg over de Speeltuinbouwer.
We zijn ook erg benieuwd hoe en waar er gespeeld wordt in de buurt. U helpt ons het spelen te verbeteren in
Kruiszwin, met het invullen van de online enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/2N5TDXV of ga naar
denhelder.speeltuinbouwer.nl en klik op het nieuwsbericht.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief?
Voor vragen over speelplan en de online ontwerp tool, kunt u mailen naar mw. Elise Weegels, via
e.weegels@speelplan.nl.
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Voor vragen over de aanpak van Kruiszwin kunt u contact opnemen met de projectleider dhr. Bart van der
Willik. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 13.00 en 16.00 u. via telefoonnummer 14
0223, of via het contactformulier op de website www.denhelder.nl/kruiszwin.
Veel plezier met ontwerpen en speelse groetjes van het projectteam Kruiszwin.
Vanwege de getroffen maatregelen tegen het Coronavirus kiest de gemeente Den Helder ervoor om haar
Dienstverlening zoveel mogelijk digitaal in te richten. Dit bericht is daarom digitaal gegenereerd en niet
ondertekend.

