
Vernieuwing speeltuinen;

De speelplaatsen aan de Palembangstraat en Eikstraat worden opnieuw ingericht. In het parkje aan het Javaplein kan binnenkort 
ook worden gespeeld. De herinrichting van deze speelplaatsen realiseert de Gemeente Nijmegen samen met Speelplan b.v. Speel-
plan is een onafhankelijk ontwerp-, inspectie- en adviesbureau voor speelruimte. De belangrijkste doelstelling van Speelplan is om 
een veilige, uitdagende en toegankelijke speelruimte te realiseren en de kwaliteit van deze speelruimte te waarborgen. Hoe nu verder?

Bodemonderzoek:

Omdat deze speelplaatsen in oudere wijken liggen is er een kans dat de bodem verontreinigd is. De grond in het gebied is namelijk al lang gebruikt voor bijvoor-
beeld wonen en bedrijven. De gemeente wil zeker weten dat de grond geschikt is om op te spelen. Daarom voeren we, vóór de herinrichting van de speelplaatsen 
een bodemonderzoek uit. 

Als uit het onderzoek komt dat de grond niet geschikt is als speelplaats voor kleine kinderen neemt de gemeente maatregelen.
Met vragen over het bodemonderzoek kunt u terecht bij Astrid van Eekeren van team Bodem via tel. 024-329 2432. Zij is bereikbaar op maandag t/m donderdag 
vanaf 09:00 uur. Vragen kunnen ook via mail worden gesteld: bodem@nijmegen.nl. 

Informatie via mijnwijkplan:

Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de speelplaatsen zullen wij geregeld updates plaatsen op mijnwijkplan. 
Via: https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/ kunt u een account aanmaken zodat u alle ontwikkelingen kan blijven volgen. 

Participatiewebsite:

Wij vragen uw mening! Op de pagina van de betreffende speelplek vind u twee ontwerpen waar uit u, tot 05-12-21, een favoriet kan kiezen. Doe mee en maak een 
keus voor de speelplek in uw eigen buurt! De ontwerpen zijn tot stand gekomen op basis van wensen die al eerder kenbaar zijn gemaakt door enkele bewoners, de 
ontwikkelingen op het gebied van spelen en het omarmen van de nieuwe richtlijnen spelen van de gemeente Nijmegen. Graag horen we of u een favoriet heeft!

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kun u deze achterlaten in de reactie mogelijkheid via mijnwijkplan.nl

We hopen u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben en we gaan er alles aan doen om een veilige, uitdagende en toegankelijke speelruimte te realiseren!


