Aan de leden van het Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

Hooghalen, 4 november 2021

Onderwerp: Uitnodiging ledenvergadering

Beste leden,
Wij nodigen u van harte uit voor onze ledenvergadering op:
Woensdag 17 november 2021 om 20.00 uur
In dorpshuis ’t Haoler Hoes te Hooghalen
(Stengelinstraat 18, 9414 AV)
Als belangenvereniging voor alle openbare speelplekken in de gemeente, zetten we ons in
voor de spelende kinderen. Dat ze uitdagende en veilige speelplekken hebben waarbij de
buurt de baas blijft in de speelvoorziening, gratis en dichtbij.
De manier waarop het beleid rond speeltuinen in onze gemeente wordt uitgevoerd is uniek.
In 2011 is onze werkwijze vastgelegd in het eerste Beleidsplan Spelen. Vorig jaar er een
start gemaakt met de actualisatie van dit plan, zodat we in 2022 met een tweede
Speelbeleidsplan weer richting kunnen geven aan de komende 10 jaar.
De gemeente heeft het bureau Speelplan gevraagd het traject inhoudelijk te ondersteunen.
Onderzoekers van Speelplan zijn in oktober gestart met het in beeld brengen van alle dorpen
en wijken. Mogelijk bent u één van hen wel tegengekomen bij hun ronde.
Tijdens de jaarvergadering zullen ze zich aan u voorstellen en hun bevindingen met u delen.
Om het speelbeleidsplan verder vorm te geven, wordt de komende tijd een
participatietraject opgezet. Eén van de thema’s is de rol van speeltuinvrijwilligers in de
openbare ruimte. Hoe we dit gezamenlijk oppakken komt deze avond ook aan de orde.
Op de agenda staat op verzoek van een aantal leden het onderwerp van bankkosten. We
zijn benieuwd hoe u de bankzaken heeft geregeld en wat uw kosten zijn.
Vanzelfsprekend is er tijdens de vergadering tijd om uw vragen te stellen, uw ervaringen te
delen, uw plannen te toetsen en eens bij te praten met collega-vrijwilligers.
We rekenen 17 november a.s. op uw komst!
Mocht u verhinderd zijn, dan willen we dat graag even weten.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

Anita Talens, secretaris

