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Aan de bewoners van
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26 juni 2018

onderwerp

Renovatie speelplek
Doctor Schaepmanlaan

Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van de Gemeente Noordwijkerhout gaan wij de speelplaats aan de Doctor
Schaepmanlaan nabij uw woning renoveren. Naar verwachting starten wij met onze
werkzaamheden op 6 juli 2018.
Wij verwachten hier ongeveer 3 weken mee bezig te zijn. Onze werktijden zijn van 07.00 uur
tot 16.00 uur. Wij zullen gedurende de werkzaamheden de speelplek afzetten met
bouwhekken, om zo een veilige werkomgeving te realiseren.
Wij zullen hinder van geluid, en lossende vrachtauto’s tot een minimum beperken, maar u
zult merken dat we aan het werk zijn.
Waarom renovatie
De valondergronden bij de speeltoestellen worden vernieuwd voor de veiligheid. De wens
van de wijkvereniging was om tegelijkertijd nieuwe speeltoestellen aan te brengen, die meer
speelaanleiding bieden aan jongere kinderen, dan de huidige toestellen. De wijkvereniging
heeft hiervoor contact gezocht met firma Hoek, die ruime ervaring heeft met het aanleggen
van natuurlijke speeltuinen.
Het ontwerp
Hieronder vind u het ontwerp, gemaakt door Hoek, samen met een schetsaanzicht van het
nieuwe klimhut met een glijbaan. Ook zal er een stapstammen parcours gecreeerd worden
tussen het nieuw te plaatsen toestel en de bestaande jeu-de-boules baan. De bestaande
toestellen blijven gehandhaafd, maar worden verplaatst om ruimte te creëren voor de
nieuwe toestellen. De nieuwe toestellen worden als maatwerk gemaakt op de locatie.
Z.O.Z

Heeft u vragen over de renovatie van de speeltuin kunt u contact opnemen met de
gemeente Noordwijkerhout 0252-343737 en vragen naar John Koens.
Met de vragen over de uitvoering kunt u zich wenden tot de voorman op het werk. Of
contact opnemen met Hoek 0252-210256 en vragen naar Fred Hoek.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, met plezier werken wij
aan de verbetering van uw leefomgeving.

Met vriendelijke groet,
Fred Hoek
Hoek

