
  

 

  

 

Aan de bewoners  van dit adres    

  

Datum 28 juni 2022  

Onderwerp Speelplekken Richard Holstraat, 

Sweelinckstraat en Dunklerstraat  

 

 
 

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 

12052022 

Map =  Brieven en huisstijldocumenten /  sjab =  Brief  
 

  

Gemeente Nijmegen  Pagina 1 van 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste bewoners, 
 
U krijgt deze brief omdat u in de omgeving van de speelplekken in de Richard Holstraat, 
Sweelinckstraat en Dunklerstraat woont. Deze speelplekken zijn/worden verandert. Wat de keuzes en 
volgende stappen zijn leest u hieronder.  
 
Wat hebben we gedaan? 
 Jaarlijks controleert de gemeente de speeltoestellen. De speeltoestellen in de Richard Holstraat 

en Sweelinckstraat zijn op. Op beide locaties zijn de toestellen en ondergronden weggehaald. 
De speelondergrond is vervangen door gras. Het hekwerk is deels blijven staan en ook het 
zitmeubilair is gebleven. 

 Op woensdag 25 mei hebben we met bewoners en kinderen op locatie speelplek Dunklerstraat het gesprek gevoerd over 

een toevoeging aan deze speelplek. Bewoners gaven aan iets te sporten te willen op de plek. 

 Uit dat gesprek kwam ook de wens naar voren een bord bij de speeltuin te plaatsen met daarop gebruikstijden van de 

speelplek. Dit om verkeerd gebruik van de speelplek en daarmee overlast tegen te gaan. Dit bord is inmiddels geplaatst. 

 Een andere wens was om speeltoestellen voor kinderen met een beperking toe te voegen. Dit ziet u terug in de 

voorstellen hieronder. 

 De kinderen gaven aan meer te willen kunnen klimmen. Helaas is er onvoldoende ruimte beschikbaar op deze plek voor een 

klimtoren van formaat. Klimmen kan gelukkig toch in de omgeving van deze speelplek. In het Limospark komt in augustus 

een calistenicspark. Dat is niet alleen om mee te sporten maar ook leuk om op te klimmen en duikelen. 
 
Hoe nu verder? 
 De leverancier heeft de wensen van bewoners en kinderen vertaald in 2 voorstellen. Op mijnwijkplan.nl/speelplek 

Dunklerstraat kunt u tot 14 juli 2022 aangeven welk voorstel uw voorkeur heeft. Nadat we de reacties geteld hebben gaan 
we over tot het uitvoeren van het winnende voorstel.  

 Meer informatie over het winnende voorstel en de planning van realisatie ontvangt u in een 3e brief. Deze brief zal ook te 
vinden zijn op mijnwijkplan.nl en opgehangen worden op de speelplek. 

 
Voor eventuele vragen hierover mailt u naar spelen@nijmegen.nl onder vermelding van Dunklerstraat. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens burgemeester en wethouders, 

 
 
Jolande Spierings 
Producteigenaar groen, spelen en straatmeubilair 
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