
  

 

  

 
 

 

  

Aan de bewoners  van dit adres    

  

Datum 7 maart 2022  

Onderwerp Update spelen, bewegen en ontmoeten 

Javaplein  

 

  

 
 

Postadres 

Gemeente Nijmegen 

ST30 

Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 

 

Bezoekadres 

Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 

 

T 14 024 

nijmegen.nl 

 

Contactpersoon 

spelen@nijmegen.nl 

 

Ons kenmerk 

0000000 
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Beste kinderen, geachte bewoners, 

 

In januari 2022 stuurden wij u een brief met daarin de link naar een enquête voor het toevoegen 

van speeltoestellen aan het Javaplein. Met deze brief informeren wij u over de uitkomst van die 

enquête en gesprekken in de buurt.  

 

Wat is de uitkomst? 

 Uit de enquête van Speelplan blijkt dat de meeste reacties tegen het plaatsen van speeltoestellen op het Javaplein zijn 

 Uit een ingezonden brief van de direct aanwonenden van het Javaplein is duidelijk dat 80% tegen het plaatsen van 

speeltoestellen op het Javaplein is 

 Uitgangspunt voor bewoners is dat het Javaplein een groene omgeving is waarbij elkaar ontmoeten mogelijk is. 

Kinderen kunnen spelen in het groen en hebben daar geen speeltoestellen bij nodig 

 

Wat gaan we doen? 

 De plannen voor het toevoegen van speeltoestellen aan het Javaplein gaan niet door 

 We onderzoeken welke locatie het meest geschikt is voor het maken van een speelplek voor kinderen tot 6 jaar. Wij 

denken aan de huidige speelplek aan het Groene Perron 

 We willen ook een tafeltennistafel plaatsen. Misschien aan de speelplek aan de Palembangstraat 

 

Hoe nu verder? 

 Wilt u meedenken over spelen in uw buurt? Mail naar: spelen@nijmegen.nl 

 Zet in het onderwerp ‘Spelen Indische buurt’ 

 

Voor vragen over spelen mailt u naar: spelen@nijmegen.nl 

Als mailen niet kan kunt u een brief sturen aan; 

Spelen Indische buurt 

Afdeling Stadsbeheer SB10 (t.a.v. N. Labee) 

Postbus 9105 

6500 HG Nijmegen 
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Voor overige vragen over de openbare ruimte mailt u naar: wijkregisseuroost@nijmegen.nl  

Als mailen niet kan kunt u een brief sturen aan; 

Wijkregisseur Nijmegen-Oost 

Afdeling Stadsbeheer SB30 

Postbus 9105 

6500 HG Nijmegen 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens Speelplan, 

 

Team Spelen 

Afdeling stadsbeheer 

Gemeente Nijmegen 
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