Aan de leden van het Speeltuinoverleg Midden-Drenthe

Hooghalen, 4 april 2022

Onderwerp: Uitnodiging ledenvergadering

Beste leden,
Wij nodigen u van harte uit voor onze ledenvergadering op:
Woensdag 13 april 2022 om 20.00 uur
In buurthuis ’t Trefpunt te Holthe
(Holthe 3a, 9411 TL)
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. Inmiddels is er een
start gemaakt met de actualisatie van dit plan, zodat we in 2022 met een tweede
beleidsplan voor de openbare buitenspeelruimte weer richting kunnen geven aan de
komende 10 jaar.
Gemeente Midden-Drenthe heeft het bureau Speelplan gevraagd het traject inhoudelijk te
ondersteunen. In december hebben we u digitaal geïnformeerd over de voortgang. Tijdens
de jaarvergadering zal onderzoeker Willem de Bruijne zich persoonlijk aan u voorstellen en
de resultaten van zijn bevindingen met u delen.
Door het bestuur is bij het laatste formele overleg met de gemeente het onderwerp
bankkosten nogmaals aan de orde gesteld. Het bestuur heeft een voorstel ontvangen voor
het verhogen van de basisvergoeding. Dit willen we graag met u delen.
Het team Gezond in Midden-Drenthe zet zich in voor gezonde en vitale bewoners. Eén van
aandachtspunten is een rookvrije generatie. Op deze avond meer uitleg over hun
activiteiten en mogelijkheden voor uw speeltuin.
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 13 april 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

