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Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van dit pand 

 

 

 

Uw brief van :   Ref. :  Mevr. M. Koot 

Uw kenmerk : SB/B&P Tel. :  (073) 615 91 81 

Zaaknummer :  E-mail :  openbareruimte@s-hertogenbosch.nl  

Datum : 13 augustus 2020    

Onderwerp : Planning herinrichting speeltuin ’t Gele Hofje - Bisschop Bekkerslaan 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Op 10 juli stuurden wij u een brief over de herinrichting van speeltuin ‘t Gele Hofje. Hierin gaven wij aan 

na de zomervakantie te starten met de werkzaamheden. Hierbij ontvangt u de definitieve planning.  

 

Wat gaan we doen? 

Speeltuin ’t Gele Hofje wordt vernieuwd. De opzet blijft gelijk. We verwijderen de huidige speeltoestellen 

en plaatsen nieuwe toestellen terug. Deze zijn geschikt voor kinderen van 0-12 jaar. We vervangen het 

kunstgras en plaatsen een extra ballenvanger bij het voetbalveld. Dit is een hek achter de goal, zodat de 

bal niet in de tuin van omwonenden terecht komt. Nieuw is de rolschaatsbaan rondom de speeltuin en het 

voetbalveld. De Jeu de boulesbaan blijft zoals deze nu is.  

 

Planning werkzaamheden 

We starten op maandag 24 augustus en zijn eind september klaar. In deze periode is er regelmatig zwaar 

materieel aanwezig om de werkzaamheden uit te voeren. Vooral in de eerste week zijn er regelmatig 

vrachtwagens om grond af- en aan te voeren. In principe werkt de aannemer van 07.00 uur tot 18.00 uur, 

maar soms wordt het iets later. Tot half september kan hier niet gespeeld worden en is de achterzijde van 

‘t Gele Hofje niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. 

 

Week 35 (24 t/m 28 augustus): 

 We verwijderen de huidige speeltoestellen en het kunstgras  

 We voeren grondwerk uit voor de uitbereiding van de speeltuin en de aanleg van de 

rolschaatsbaan 

 We plaatsen bandjes rondom het voetbalveld, de speelplek en de rolschaatsbaan 

 We asfalteren de rolschaatsbaan 

 

Week 36 (31 augustus t/m 4 september) 

 We werken de rolschaatsbaan af en brengen het kunstgras aan 

 

Week 37 (7 t/m 9 september) 

 We plaatsen de nieuwe speeltoestellen. Na het plaatsen van de speeltoestellen wordt de 

ondergrond aangevuld met houtsnippers. We doen dit zo snel mogelijk, maar de datum is nog 

niet bekend. Zodra de houtsnippers zijn aangevuld kan er weer fijn en veilig gespeeld worden.  

 

Uiterlijk eind september komt de ballenvanger. 
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Hebt u vragen? 

Hebt u vragen over deze brief? Neem dan gerust contact op met mevrouw M. Koot, assistent 

wijkteamleider van de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte. Haar telefoonnummer is 

(073) 615 91 81. Of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp 

‘planning herinrichting speeltuin ’t Gele Hofje - Bisschop Bekkerslaan’. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het hoofd van de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte, 

 

Ir. E.J. Jansen  

 


