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bijlage(n) 1

Geachte heer, mevrouw, 

Op de speelplekken Verhagen Metmanstraat voor huisnummer 11 en 20 hebben de speeltoestellen en 
ondergrond hun technische levensduur bereikt en worden vervangen. Met deze brief wil ik u en met 
name de kinderen de mogelijkheid geven om mee te bepalen wat hier terug gaat komen. 

Voor huisnummer 20 is onder de bomen een speelzitje aanwezig. Een bepaalde periode van het jaar zit 
hier luizenplak op, waardoor het niet fijn is om hierop te spelen. Er is daarom gekozen om alleen voor 
huisnummer 11 speeltoestellen terug te plaatsen. Om de ruimte voor nummer 20 te behouden als 
speelruimte zal hier een pleinplakker worden aangebracht. 

Voor beide lokaties kan er een keuze uit drie opties worden gemaakt. In de bijlage is weergegeven hoe 
de opties eruit zien

Speelplek voor nr 11 Speelplek voor nr 20
Optie A: glij-combinatie Optie 1: raket
Optie B: auto + speelobject Optie 2: hinkelbaan
Optie C: wip Optie 3: slang
 
Voor beide lokaties mag u een voorkeur optie aangegeven. Tot 24 mei heeft u de mogelijkheid uw 
voorkeur kenbaar te maken. U kunt dit op de volgende wijze doen.
Stuur een email naar speelplekken@rijswijk.nl of stuur een brief naar het antwoordnummer;
Gemeente Rijswijk
Afdeling stadsbeheer
Antwoordnummer 1214
2280 VB Rijswijk

Geef hierin het volgende aan;
Uw Naam:
Uw adres: ( straat + huisnummer)
Lokatie: Verhagen Metmanstraat
Uw voorkeur: voor nr 11 en 20

*13.039851*
S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden 

en richten aan: Gemeente Rijswijk, SB/VB, Postbus 5305, 2280 HH 

Rijswijk

Het stadhuis is te bereiken met tram 17, bus 18, 23 en 30

pagina 1 van 2

mailto:speelplekken@rijswijk.nl


De optie die de meeste stemmen krijgt zal worden geplaatst. In april zult u een brief ontvangen waarin 
wordt aangegeven welke optie is gekozen en wanneer deze worden geplaatst. Ik hoop vele reacties te 
mogen ontvangen. 

Met vriendelijke groet,
_sign3_

T.J. Daniëls
Hoofd afdeling Stadsbeheer
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