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Huidige situatie  

Een aantal (afhankelijk van het formaat van de nieuwe 

pannakooi) van de wilgenbomen (nr. 7) willen we 

verplaatsen naar de andere kant van het plein, langs de 

erfscheiding van de buren i.v.m. privacy. De haagjes 

rondom het tuintje achter het monument (nr. 2) ook 

verplaatsen zodat dit perkje kleiner wordt. 

De Pannakooi (nr. 8) vervangen door een officiële en 

gekeurde variant. Mogelijk een play-ground, zodat er niet 

alleen gevoetbald kan worden.  

Met waterobject (nr. 1) wordt weinig gespeeld en komt 

te vervallen. De pomp zou kunnen blijven en hier kan een 

eigentijds water-speeltoestel aan gekoppeld worden.  

Het huidige speeltoestel (nr. 4) is afgekeurd en willen we 

vervangen door een nieuwe op een andere plek. 

Rubberen tegels zijn nog goed en kunnen hergebruikt 

worden. 

Plan was het muurtje (nr. 3. en 5.) voor langs de weg, 

weg te halen (behalve het stukje met het monument) 

zodat hier meer parkeerplekken zouden ontstaan voor 

auto’s (naast elkaar parkeren ipv achter elkaar). Ook de 

vlaggenmast zou om deze reden verplaatst kunnen 

worden en een deel van de haagjes (nr. 6.) De gemeente 

stemt hier NIET mee in. 

 

 

 

Van huidige situatie naar gewenste situatie: 
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Gewenste situatie  

Om er weer een mooi plein van te maken, moet het 

helemaal geherstraat worden. Door vanaf voor bij de weg 

tot aan de voordeur een pad “loper” (nr. 6.) in het plein te 

straten, ontstaat er een mooi toegangspad naar de entree 

van school. Optisch wordt het plein zo op  een natuurlijke 

manier verdeeld in twee delen.  

Het gearceerde (kleinste) deel van het plein wordt “Speel-

gedeelte” en willen we inrichten met twee nieuwe 

speeltoestellen. Bij nr. 1 een wat groter klim- en 

klautertoestel, met schommel en glijbaantje. Bij nr. 2 komt 

een waterstronk-speelobject (eventueel in combinatie met 

een kleine zandbak). Wateraansluiting en pomp zit er al.  

De picknickbank krijg op dit deel van het plein een nieuwe 

plek (nr. 4). De tafeltennistafel van It Boatersplak zou 

eventueel ook hierheen verplaatst kunnen worden.  

Een aantal wilgenbomen worden herplaatst (nr. 3) zodat de 

buren meer privacy  ervaren. 

Het muurtje met het monument blijft (nr. 5). Het tuintje 

erachter wordt iets kleiner en opnieuw ingericht. De 

appelboom die hier staat, krijgt plek op het achterste plein. 

Jeu de boules baan (nr. 7) aanleggen met bankjes, met 

overkapping of pergola o.i.d. Zie voorbeelden hiernaast. 

De (zelfgemaakte) pannakooi wordt veel gebruikt en willen 

we vervangen door een nieuwe officiële en iets grotere OF 

ronde variant (nr. 9). We overwegen nog i.p.v. een 

pannakooi te kiezen voor een multi-sportkooi zodat er niet 

alleen in gevoetbald kan worden. 

Het muurtje aan de straatkant hadden we weg willen halen 

voor meer parkeerplekken (nr. 8): naast elkaar parkeren 

i.p.v. achter elkaar. Ook de vlaggenmast hadden we dan 

willen verplaatsten. De gemeente stemt hier NIET mee in. 
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Voorbeelden van mogelijke speeltoestellen en pannakooi: 


