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Van de bestuurstafel 
Het bestuur wenst iedereen een gezond en 
speels 2022 toe.  
 
Net als vorig jaar hadden de beperkende 
maatregelen een behoorlijke impact op onze 
vereniging. We hadden ons verheugd op de 
jaarvergadering, veilig gepland in het najaar. 
Maar helaas …, ook hier ging op het laatste 
moment een streep door. 

We houden vol en hebben de ledenvergadering gewoon weer in april op de agenda gezet. 
Dus tot dan! 
 

Inspraak beleidsplan via enquête 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de vernieuwing van het beleidsplan. 
Onderzoekers van Speelplan hebben in het najaar alle speeltuinen bezocht. De bevindingen 
hebben ze samengevat in een onderzoeksrapport.  
 
Tijdens de ledenvergadering zou Speelplan een 
toelichting geven op het proces en de eerste indruk. 
Deze informatie is nu samengevat in een video.  
 
Aansluitend is er een vragenlijst opgesteld, om uw 
inbreng als vrijwilliger mee te kunnen nemen in het 
beleidsplan. 
Het bestuur hecht er veel waarde aan dat u hieraan 
meedoet. Doe dit daarom voor 31 januari 2022. 
 
Via het nieuwsbericht op onze website over de enquête 
zijn linkjes naar bovenstaande bestanden opgenomen. 

 
Aanspreekpunt beleidsplan 

In de video stelt Sharée Bakker zich aan u voor. Zij zal 
het beleidsplan binnen het Team Spelen coördineren. 
Zij is het aanspreekpunt als u vragen of inbreng heeft 
voor het nieuwe plan.  

Ze is rechtstreeks te bereiken via email: s.bakker@middendrenthe.nl 
 
René Klein en Henk Suurd blijven de operationele zaken behartigen zoals de meldingen, het 
onderhoud en de administratie. 

 
Nieuws van de gemeente 
Voor het melden van bijzonderheden met betrekking tot speeltoestellen of openbaar 
groen, vraagt de gemeente gebruik te maken van een digitale melding openbare ruimte. 
Via de website van de gemeente (www.middendrenthe.nl) kunt u het formulier invullen, 
waarna de betrokken afdeling contact met u zal zoeken en/of het probleem probeert op te 
lossen. 

 


