Terugkoppeling thema-avond spelen & ontmoeten

Welke speelvoorzieningen zijn geliefd in de wijk?
De speelvelden bij de Marconistraat (’t Stoompje) worden erg gewaardeerd, maar het is
hier vaak te druk of al helemaal bezet. Dit komt omdat het nabij de scholen en in het
midden van de wijk ligt. Daardoor goed toegankelijk voor alle leeftijden
Edisonplein is als speelplek ook favoriet, dat heeft er mee te maken dat dit midden in de
wijk ligt en dus goed toegankelijk is voor veel kinderen.
Welke speelvoorzieningen zijn minder geliefd?
•
•

Land van Ris zou beter benut kunnen worden, maar het is een zoektocht wat hier
kan zonder dat het vandalisme of onjuist gebruik in de hand werkt.
Hoek Leeuwenhoekstraat/Oosterstraat, deze plek fungeert nu als hangplek

Wat is verder van belang voor een goed gebruikte, nieuwe speelvoorziening?
•
•
•
•

•

Belangrijk dat speelplek veilig is (niet dicht bij water) en voor alle leeftijden
toegankelijk.
Belangrijk is dat de speelplek midden in de buurt ligt, liefst nabij scholen, bso of
kinderdagverblijf.
Er zijn relatief weinig leuke speelplekken voor peuters
Het water van de Schie wordt niet goed benut qua spelen/ontmoeten. Dat moet
zeker een impuls krijgen. Zeker ook voor de wat oudere kinderen. Gesproken is
over een plek om te suppen of voor waterfietsen en bootjes om aan te meren.
Het Stationsgebied moet groener en beter ingericht worden om ontmoeten en
verblijven te stimuleren.

Vervolg komende maanden ter compensatie speelveld Kop van de Singel
•

•

•

De gemeente Schiedam gaat de komende maanden de wijk in om te vragen naar
het gebruik van de bestaande speelplekken in de wijk Oost. Dit wordt gedaan
door Lekker Bezig Schiedam.
Aan de hand van deze uitkomsten en van de gehouden thema-avond op 18
november zal bekeken worden hoe we bestaande speelplekken beter kunnen
maken ter compensatie van het te vervallen trapveld.
Input van de thema-avond en vanuit rondgang in de wijk zal meegenomen
worden in de visie op de herinrichting van station en omgeving.

