
  

 

  

 
 

 

  

Bewoners  Tolhuis 14e en 15e straat 

 

   

  

  

Datum 27 september 2019  

Betreft Natuurlijk speelveld  

 

 

Geachte heer/mevrouw ,  

 
 

Postadres 

Gemeente Nijmegen 

SB50 

Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 

 

Bezoekadres 

Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 

 

T 14 024 

nijmegen.nl 

 

Contactpersoon 

Marjolijn Evers 

M4.evers@nijmegen.nl 

T 024 – 329 20 78 

 

Ons kenmerk 

E19.002427  

 

Bijlage(n) 

Bijgevoegd: Ja 

 

  

 

 

Map =  Brieven en huisstijldocumenten /  sjab =  Brief  
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Vorig jaar is via de website nijmegen.nl/mijnwijkplan een idee ingediend voor een 

speelveld in Tolhuis. Na een eerste bijeenkomst in december 2018 is een groep bewoners 

aan de slag gegaan met het maken van een ontwerp en gedragsregels.  

 

Het ontwerp 

Het ontwerp is ontstaan uit alle opmerkingen die in de eerste bijeenkomst zijn opgehaald. 

Het ontwerp moest vooral natuurlijk zijn. Natuurlijke materialen die je op verschillende 

manieren kunt gebruiken. Daarom is gekozen voor een natuurlijk speelveld. Het 

schetsmatige ontwerp vindt u in de bijlage.  

 

Spelregels 

Een van de zorgpunten uit de allereerste bijeenkomst was dat de speeltuin wellicht 

overlast zou opleveren voor de omwonenden. Om ervoor te zorgen dat iedereen plezier 

heeft van het speelveld hebben de initiatiefnemers  afspraken gemaakt: 

1. We spelen met elkaar, we hebben respect voor elkaar en we spelen veilig. 

2. Het speelveld is open van 8 uur tot 21 uur. 

3. Het speelveld is geen hondenuitlaatplaats. 

4. Geen drank en drugs. 

5. Geen scooters en hangjongeren. 

6. Geen zwerfafval. 

 

Locatie 

Het speelveld komt op het veld voor de woningen van de 14e straat en achter de woningen 

aan de 15e straat in Tolhuis. Dit is het gebied binnen de rode lijn op de kaart op de volgende 

pagina. 
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De bewonersgroep heeft veel tijd en aandacht gestoken om tot dit ontwerp te komen. 

Daarbij zijn alle belangen meegewogen. Mocht u desondanks zwaarwegende en 

gemotiveerde bezwaren hebben tegen het ontwerp dan kunt u deze aan mij kenbaar 

maken vóór 13 oktober 2019. Dit kan per mail via m4.evers@nijmegen.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marjolijn Evers 

Ondersteuning wijkregisseur Openbare Ruimte 

mailto:m4.evers@nijmegen.nl

